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RESUMO 

Este trabalho consiste em entender e identificar quais aspectos influenciaram as empresas 

Brasileiras a optarem pela listagem direta na bolsa americana ao invés da B3 entre 2018 a julho 

de 2022. Tal estudo se faz necessário uma vez que este movimento cresceu e tende a crescer 

nos próximos anos, o que ocasiona a busca por entender essas motivações e compreender quais 

são as perspectivas para os próximos anos. Para este estudo foi analisado o desempenho das 

empresas pós IPO nas bolsas americanas (NYSE e NASDAQ) no curto, médio e longo prazo, 

pelo cálculo do retorno inicial e dos retornos acumulados mensais e anuais. Os resultados da 

análise mostraram que as empresas que listaram nas bolsas dos EUA captaram um montante de 

aproximadamente US$11,25 bilhões, que foram utilizados para investimentos em projetos e 

novas tecnologias e expansão das companhias. Seus indicadores comprovam que o desempenho 

dessas ações foi positivo no primeiro dia de IPO, porém no longo prazo a grande maioria teve 

retornos negativos e uma alta volatilidade no primeiro ano, gerando incerteza quanto aos 

próximos anos. 

Palavras-chave: IPO, Abertura de capital, NYSE, NASDAQ 

 

ABSTRACT 

This work consists of understanding and identifying which aspects influenced Brazilian 

companies to opt for direct listing on the American stock exchange instead of B3 between 2018 

and July 2022. Such a study is necessary since this movement has grown and tends to grow in 

the coming years, which leads to the quest to understand these motivations and understand what 

the prospects are for the coming years. For this study, the performance of post-IPO companies 

on American stock exchanges (NYSE and NASDAQ) in the short, medium and long term was 

analyzed by calculating the initial return and the monthly and annual accumulated returns. The 

results of the analysis showed that companies that listed on US stock exchanges raised an 

amount of approximately US$11.25 billion, which was used for investments in projects and 

new technologies and expansion of the companies. Its indicators prove that the performance of 

these shares was positive on the first day of the IPO, but in the long term the vast majority had 

negative returns and high volatility in the first year, generating uncertainty regarding the coming 

years. 

Keywords: IPO, IPO, NYSE, NASDAQ 
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1 INTRODUÇÃO 

 O IPO, sigla em inglês de Initial Public Offering, é um processo em que as empresas 

abrem seu capital e distribuem pela primeira vez suas ações no mercado, dando início a 

negociação em bolsas de valores. Essas ofertas públicas são divididas entre dois tipos: primárias 

e secundárias. 

 A oferta pública primária acontece quando a companhia é a própria emitente, ou seja, 

ela abre seu capital e emite novas ações para distribuí-las no mercado. O objetivo, neste caso, 

é arrecadar recursos para a companhia. 

 Na oferta pública secundária, as ações já existem e são vendidas pelos próprios 

acionistas da companhia. Neste caso, o valor da venda é passado diretamente ao vendedor 

daquela ação, e não para a empresa. 

 Por que as empresas fazem seu IPO? Esse processo é extremamente importante para o 

mercado de capitais. Segundo Assaf Neto (2018), os benefícios dos IPOs incluem uma redução 

do risco financeiro da empresa devido à maior capitalização, melhor liquidez ao acionista, 

realização do seu investimento, profissionalização das decisões administrativas e empresariais, 

e melhoria da imagem da empresa no mercado. 

 No geral, o processo para listar ações na bolsa pode demorar mais de um ano, segundo 

relatório da Expert XP de 2020. Além da demora, o processo é composto por diversas etapas, 

dentre elas: planejamento e auditoria das finanças da empresa; roadshow, reuniões de 

apresentação da companhia e da oferta para o mercado e possíveis investidores; registro frente 

a entidade reguladora do mercado de capitais, no Brasil, a CVM (Comissão de Valores 

Mobiliários); listagem na bolsa; prospecto com as informações sobre a companhia que está 

abrindo o capital e a oferta em si; até finalmente chegar nos dois últimos processos: período de 

reserva e bookbuilding, onde os investidores institucionais fazem uma reserva da quantidade de 

ações que querem comprar e posteriormente, esse número de reservas se torna uma provisão da 

recepção da oferta pelo mercado, para enfim estabelecer o preço dos papéis efetivamente; e, 

por fim, o “dia D”, que representa a data efetiva em que as ações estarão sendo negociadas na 

bolsa. 

Apesar do grande número de aberturas de capital na bolsa brasileira, a B3 (Brasil, Bolsa, 

Balcão), as companhias brasileiras estão indo além e deixando de abrir capital somente no país 

de origem para estrear em Wall Street. Mas o que leva essas companhias a optarem pela bolsa 

americana? O presente estudo visa entender e identificar quais aspectos influenciaram essas 

empresas a abrirem capital na bolsa americana ao invés da brasileira, expondo as diferenças de 
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regulamentação, moeda, mercado e perfil de investidores, benefícios, riscos e desafios e os 

resultados desse passo na companhia no curto, médio e longo prazo. 

Tendo em vista o aumento do número de empresas brasileiras abrindo capital nos EUA 

nos últimos anos e, ainda, que esse número tende a crescer ainda mais nos próximos anos, se 

faz relevante entender e apresentar as motivações dessas companhias para tal escolha. Enrico 

(2021), apresenta em seu estudo o aquecimento do mercado de capitais nos EUA, expondo o 

grande aumento do número de IPO’s realizados, composto por 407 IPO’s nos EUA no ano de 

2020, crescimento de 109% em relação ao ano anterior, motivado pelas baixas históricas das 

taxas de juros americanas. A baixa das taxas de juros, por sua vez, faz com que os retornos 

advindos de investimentos como a poupança, por exemplo, sejam muito menores, servindo de 

incentivo para a busca por alternativas mais rentáveis. Por se tratar de um movimento inovador 

e recente no mercado de capitais brasileiro, que teve início a partir de 2017, existem poucos 

estudos que apresentam essas informações, bem como avaliam os resultados obtidos por essas 

companhias no longo prazo. 

Com esse estudo, busca-se ampliar as concepções teóricas acerca do tema proposto, bem 

como as análises exploratórias acerca dos resultados podem trazer uma visão melhor de como 

este movimento está crescendo nas companhias brasileiras. Tal importância também se dá 

quando se fala da visão do investidor, uma vez que para este é importante entender quais são as 

diferenças de investir em empresas brasileiras listadas no exterior.  

 

2 REFERENCIAL DE LITERATURA  

Kume e Souza (2003) caracterizaram a década de 1990 pelas mudanças substanciais na 

política comercial, estas implementadas com o objetivo de alcançar maior eficiência produtiva 

através da competição externa. Nesta década, houve uma redução das tarifas legais e efetivas, 

e a eliminação das barreiras não-tarifárias (BNT) mais significativas, de tal modo que o controle 

das importações foi exercido fundamentalmente pelas tarifas e pela taxa de câmbio. 

A abertura econômica brasileira desde então passou a atrair um volume significativo de 

investidores estrangeiros atuando no mercado de capitais brasileiro. Nesta época, o principal 

meio de acesso ao mercado americano se deu por meio das ADR’s – American Depositary 

Reciepts, instrumento financeiro e legal no qual uma empresa de capital aberto pode negociar 

as suas ações no mercado americano. O Depositary Reciept emite, no exterior, certificados que 

representam ações de uma empresa, com lastro em valores mobiliários. Para a emissão das 

ADR’s, as companhias precisaram se adequar às normas estabelecidas pela Securities and 

Exchange Comission (SEC), órgão regulador do mercado americano equivalente à CVM 
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(Comissão de Valores Mobiliários). Com a SEC, as empresas brasileiras passaram a ter contato 

com um nível de exigências e transparência ainda maior, dado os fortes princípios de 

governança corporativa adotados pelos EUA. 

Em dezembro de 2000, foram implantados pela antiga Bolsa de Valores de São Paulo 

(BOVESPA), Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa: o Novo Mercado e os Níveis 

Diferenciados de Governança Corporativa – Nível 1 e Nível 2 – segmentos especiais de 

listagem desenvolvidos com o objetivo de proporcionar um ambiente de negociação que 

estimulasse, ao mesmo tempo, o interesse dos investidores e a valorização das companhias, 

uma vez que essas práticas de Governança Corporativa buscam aumentar a transparência e 

confiabilidade para as informações e a diminuição dos custos de agência. Embora essas práticas 

tenham fundamentos semelhantes, os Níveis Diferenciados 1 e 2 destinam-se a empresas que 

já possuem ações negociadas na atual Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros 

(BM&FBOVESPA), enquanto o Novo Mercado é direcionado principalmente à listagem de 

empresas que venham a abrir capital. No Nível 1, as empresas se comprometem com melhorias 

na prestação de informações ao mercado e com a dispersão acionária. No Nível 2, além das 

exigências do Nível 1, as empresas e seus controladores adotam um conjunto bem mais amplo 

de práticas de governança e de direitos adicionais para os acionistas. Já no Novo Mercado, as 

empresas fazem adesão a um conjunto de regras societárias mais rígidas do que aquelas 

previstas pela legislação brasileira. Essas regras ampliam direitos dos acionistas, melhoram a 

qualidade das informações prestadas pelas companhias e oferecem aos investidores uma 

alternativa mais ágil e confiável para a resolução de conflitos, por meio de Câmara de 

Arbitragem (Bovespa, 2004). 

2.1 IPO 

Com todos os aspectos anteriormente mencionados, o Brasil constituiu um cenário 

favorável para a abertura de IPO’s, sigla em inglês para Initial Public Offering, processo onde 

empresas abrem seu capital e distribuem pela primeira vez suas ações no mercado, dando início 

a futuras negociações em bolsas de valores. Essas ofertas públicas são divididas entre dois tipos: 

primárias e secundárias. 

 Assaf Neto (2000) explica que na oferta primária de ações, a sociedade capta 

diretamente novos recursos para financiar seus ativos, apresentando como contrapartida o 

aumento de capital. Nas ofertas secundárias, são principalmente os controladores que oferecem 

partes de suas participações a novos investidores. Não há entrada de novos recursos para a 

empresa, não há alteração do capital. 
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 Ainda, as ações podem ser classificadas de acordo com a natureza dos direitos e 

vantagens que conferem a seus titulares, separadas em três tipos, sendo eles: ações ordinárias, 

ações preferenciais e ações de fruição ou gozo.  

 As ações ordinárias representam como principal característica o direito de voto, ou seja, 

nesta modalidade o acionista pode participar das decisões da empresa, podendo deliberar sobre 

os destinos da sociedade, analisam e votam suas contas patrimoniais, decidem sobre o destino 

dos resultados, elegem a diretoria da sociedade e podem promover alterações nos estatutos, 

além de outros assuntos de interesse da companhia. Nesse caso, a distribuição de dividendos é 

feita de acordo com os dividendos obrigatórios previstos em lei ou, se superiores ao mínimo 

estatutário, de acordo com os percentuais estipulados no contrato social da companhia. 

 Já no caso das ações preferenciais, os investidores não possuem direito de voto, uma 

vez que os acionistas dessa modalidade recebem algumas vantagens, como a preferência no 

recebimento dos dividendos, que devem ser recebidos antes dos acionistas ordinários, vantagem 

no recebimento dos dividendos, uma vez que é fixado um dividendo mínimo obrigatório, 

preferência no reembolso do capital em caso de liquidação da sociedade, etc.  

 Além disso, as ações preferenciais podem ser divididas em classes, como A, B, C etc., 

onde cada classe preferencial tem seus direitos previstos no Estatuto Social da Companhia. 

 No último caso, as ações de gozo ou fruição são ações em que a empresa opta por 

distribuir a seus acionistas montantes, expressos em ações, que supostamente lhes caberiam na 

hipótese de dissolução da companhia. Também concede a esses títulos uma participação nos 

lucros gerados pela empresa. 

2.1.1 Requisitos e processos do IPO 

 Para que uma companhia se torne aberta e possa distribuir primeira vez suas ações no 

mercado, alguns passos devem ser seguidos. O primeiro deles, é que a companhia seja 

constituída sob a forma de sociedade anônima, conforme a Lei nº 6.404/76 - “Lei das S.A.”, 

bem como realizar registro de Categoria A na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e 

adesão a um dos segmentos de listagem na B3. Em seguida, alguns outros requisitos são citados 

no Guia do IPO, disponibilizado no site da B3: ter três anos de demonstrações financeiras 

auditadas por auditor independente registrado na CVM (ou auditado desde o início para caso 

de empresas com menos de 3 anos); designar diretor  de RI estatutário; possuir conselho de 

administração; identificar eventual segmento de listagem e fazer o pedido de listagem  e de 

admissão à negociação na B3; realizar oferta pública  de distribuição de valores mobiliários  
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registrada ou dispensada de registro pela CVM e também devem ser observados os 

requerimentos específicos do segmento de listagem escolhido. 

 Um bom planejamento prévio é importante para que a companhia esteja de fato pronta 

para abril seu capital, sendo que sua falta pode atrasar ou até mesmo inviabilizar sua conclusão, 

uma vez que após a abertura as companhias estão sujeitas a divulgação de diversas informações 

periódicas e eventuais e devem cumprir numerosas exigências regulatórias. 

 O processo de registro como emissor, segundo Guia da B3, se inicia com a preparação 

dos diversos documentos e informações a serem submetidos à CVM e B3, que por sua vez, 

podem realizar comentários e exigências de alterações que devem ser cumpridas para obter o 

registro. Os principais documentos são: formulário de referência, que descreve de forma 

detalhada as informações relevantes sobre a companhia, suas atividades, condições financeiras, 

etc.; o Estatuto Social, que deve ser elaborado ou alterado de forma a observar todas as regras 

de companhia aberta e do segmento de listagem escolhido; acordo de acionistas; formulário 

cadastral; demonstrações financeiras auditadas juntamente do Formulário de Informações 

Trimestrais (ITR) e Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP) do último exercício social. 

 Após o envio de toda documentação e aprovação pela CVM e pela B3, inicia-se o 

processo de registro da Oferta Pública, que também exige algumas documentações, como: 

prospecto, que é o principal documento de divulgação da oferta; contrato de distribuição, que 

formaliza a relação entre a companhia e os coordenadores da oferta; anúncios e avisos 

aplicáveis, uma vez que a ICVM 400 prevê a divulgação de anúncios e avisos com o intuito  de 

manter um fluxo de informação simétrica a todos os investidores. Aqui são requeridos: Aviso 

ao Mercado, Anúncio de Início e Anúncio de Encerramento; e demais contratos, como contratos 

de empréstimo de ações, de estabilização, de Look-up Agreements e contrato de formador de 

mercado. 

 Com toda documentação supracitada devidamente aprovada pela CVM e B3, inicia-se 

um processo de busca por investidores, bookbuilding e início das negociações. Nesta etapa, 

alguns conceitos devem ser compreendidos, conceitos esses disponíveis no Guia do IPO da B3: 

 Pilot Fishing – trata-se de uma primeira sondagem junto aos investidores que ocorre 

logo após o primeiro arquivamento da oferta na CVM, e representa a discussão inicial da tese 

de investimento da companhia, nessa etapa não há discussões sobre preço e coleta de intenções; 

 Investor Education – que consiste em reuniões dos analistas com investidores 

relevantes. Ocorre entre o primeiro arquivamento da oferta na CVM e antes do roadshow, tem 

como objetivo a avaliação do nível de interesse dos investidores; 
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 Roadshow – se inicia após a divulgação do Aviso ao Mercado e do Prospecto Preliminar 

e se estende até a precificação. Consiste na apresentação da companhia e da oferta pública para 

diferentes investidores institucionais, buscando a coleta de intenções e de preço. Esta etapa tem 

como objetivo gerar demanda para a oferta e converter engajamento em ordens de compra. 

 No caso de ofertas públicas iniciais, em que não existe preço de referência para ação, é 

divulgado no Prospecto Preliminar da Oferta, uma faixa de preço com valores mínimo e 

máximo de referência, calculados com base no valuation da empresa. O intervalo de preço 

divulgado funciona então, como referência para a intenção de aquisição pelos investidores 

institucionais e pelos pedidos de reserva dos investidores de varejo (B3). 

 A formação de preço de uma oferta ocorre, em geral, por meio do bookbuilding. E é 

nesse processo que se busca determinar o preço de lançamento de um IPO, com base na 

demanda e preço que os investidores institucionais estão dispostos a pagar pelo ativo. As ordens 

referentes à demanda dos investidores institucionais são enviadas para os coordenadores. Cada 

coordenador recebe as ordens e consolida como preparação da etapa de precificação. O book 

(livro de ofertas) vai sendo construído durante o período de reservas e é considerado 

fechado quando é definido o preço da ação e a quantidade de ações disponíveis para cada 

investidor naquele preço (B3). 

 Os coordenadores junto à empresa fazem a definição da alocação dos investidores na 

oferta, chegando à definição do preço da ação (precificação e bookbuilding) e montante total 

da oferta, considerando a parcela dos investidores institucionais e de varejo para chegar ao 

montante final da oferta. E a partir da concessão do registro na CVM e admissão à negociação 

na B3, a empresa passa a ter seus valores mobiliários negociados em bolsa de valores e toda 

oferta é liquidada (B3). 

 Por fim, há um período de silêncio, onde a companhia deve manter silêncio a respeito 

da abertura de seu capital. De acordo com a ICVM 400, artigo 48, as empresas envolvidas no 

processo não devem se manifestar na mídia sobre a oferta ou o ofertante. Esse período começa 

a valer 60 dias antes do pedido de registro do IPO e vai até o final da oferta. Segundo a B3, essa 

norma tem como finalidade assegurar que haja tratamento equitativo na disseminação de 

informações sobre o ofertante e que potenciais investidores não sejam estimulados a aderir a 

oferta em razão de quaisquer informações divulgadas e outros meios que não o do prospecto da 

oferta. 
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2.1.2 Motivações, riscos e benefícios do IPO 

Rossi e Marotta (2010) mostram que as companhias tendem a emitir ações durante 

janelas de oportunidades, equity market timing, quando há a percepção de que o custo de capital 

próprio é inferior a outras fontes de capital, o que demonstra uma maior apreciação do valor 

das empresas pelo mercado, porém, no longo prazo, não há mudança estrutural no nível de 

alavancagem após a emissão. 

Assaf Neto (2018), em seu estudo, apresenta os benefícios das Initial Public 

Offerings (IPOs) incluem uma redução do risco financeiro da empresa devido à maior 

capitalização, melhor liquidez ao acionista, realização do seu investimento, profissionalização 

das decisões administrativas e empresariais, e melhoria da imagem da empresa no mercado. 

Para o investidor, existe ainda a diversificação de risco trazida devido a alocação dos seus 

recursos em diversas empresas de segmentos distintos. 

 Segundo a B3, as principais vantagens do IPO incluem o financiamento de projetos de 

investimento, dando a oportunidade para a companhia de aproveitar mais rapidamente das 

oportunidades de mercado; facilitação dos processos de M&A, uma vez que a companhia aberta 

pode utilizar suas próprias ações como instrumento para aquisição de outras companhias, sem 

ser necessário desembolso de caixa. E após a abertura de capital, a empresa passa a ter um 

referencial de avaliação do negócio, sendo uma indicação do seu valor, o que facilita processos 

de fusões e aquisições; liquidez patrimonial e desinvestimento de investidores estratégicos, já 

que a abertura de capital possibilita liquidez para empreendedores, sócios e investidores 

estratégicos, uma vez que empresas listadas podem vender ações de acionistas em mercado e 

viabilizando o desinvestimento de fundos de Private Equitiy e Venture Capital; e, por fim, 

visibilidade e governança, pois o IPO estabelece uma transformação cultural na organização da 

empresa, dadas todas as exigências de governança corporativa com controles internos mais 

robustos e transparentes. Além disso, as companhias abertas, em geral, possuem maior 

visibilidade e reconhecimento de todos os públicos com os quais se relacionam, dado o volume 

de informações divulgados ao mercado, acompanhamento por parte de investidores e da mídia. 

 No entanto, o estudo elaborado por Vinicius (2006) aponta que os investimentos em 

bolsas de valores são fortemente associados às incertezas e riscos. No mercado de ações, 

existem diversos tipos de riscos atrelados ao investimento, dentre eles podemos citar o Risco 

de Mercado, uma vez que a rentabilidade das ações está diretamente ligada às oscilações de 

mercado, motivadas por diversos fatores como: mudanças nas taxas de juros, taxas de câmbio, 

inflação e cotação no mercado, bem como em razão de quaisquer alterações nas condições 

econômicas e/ou políticas, sejam elas nacionais ou internacionais. Risco de Liquidez, que se 
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caracteriza, primordialmente, pelo risco de o investidor encontrar dificuldades para conseguir 

liquidar seus papéis no preço e tempo desejados. Risco de a empresa investida não ser rentável, 

fazendo com que o preço das ações despenque e gere prejuízos, entre outros. 

Embora existam diversos fatores que prepararam o mercado brasileiro para o 

investimento em ações, o Brasil possuí um baixo número de pessoas que participam do mercado 

acionário. Em estudo realizado pela CNN (2022) os dados de 2020 apontam que, naquele ano, 

55% dos adultos dos Estados Unidos investiam no mercado de ações. No Brasil, o número não 

costuma superar a casa dos 10%. Este fator nos mostra que os investidores dos EUA são mais 

abertos a investimentos de renda variável.  

2.2 Listagem Direta Nos Estados Unidos 

Os Estados Unidos abrigam as duas maiores bolsas do mundo em valor negociado, a 

New York Stock Exchange (NYSE) e a National Association of Securities Dealers Automated 

Quotations (NASDAQ). Em 2021, o volume de negociações chegou a US$ 26,64 trilhões, 

segundo a Federação Mundial de Bolsas de Valores. A média mensal de negociação na bolsa é 

de US$ 1,452 trilhão. A NYSE possui aproximadamente 2.400 empresas listadas, incluindo as 

maiores e mais valiosas empresas do mundo. No geral, ela abriga companhias mais 

consolidadas, de setores como indústria e varejo. Já a NASDAQ é voltada exclusivamente para 

a negociação de ações ligadas a empresas do setor tecnológico. Embora seja mais nova, possui 

cerca de 3.554 empresas listadas e a posição de segunda maior do mundo. Em 2021, o volume 

de mercado foi de US$ 23,46 trilhões, com uma média mensal de US$ 1,262 trilhão. 

Além dos investidores norte-americanos, essas duas bolsas atraem investidores de todo 

o mundo devido à força delas no mercado de capitais. Em 2020, nos EUA, o mercado de capitais 

foi surpreendido com às baixas históricas das taxas de juros americanas, com o intuito de 

reaquecer a economia devido a pandemia da Covid-19. 

 

Figura 1 – Evolução da taxa de juros americana nos últimos 5 anos (Federal Reserve - FED) 

(% a.a., dados mensais) 
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Fonte: Trading Economics, em 17-Out-2022. 

 

A queda em 2020 serviu de incentivo para atrair investidores em alternativas com maior 

rentabilidade do que a poupança, por exemplo, para aplicarem seus capitais.  

 A partir de 2017, algumas companhias brasileiras de capital aberto passaram a migrar 

para fazer o seu IPO em Nova York, nos Estados Unidos. A primeira empresa nacional de e-

commerce a ser listada na bolsa de Nova York foi a Netshoes, seguida da PagSeguro, Arco e 

Stone, em 2018. Nos anos seguintes outras empresas também passaram a compor esse 

movimento: 

 

Tabela 1 - IPO’s nas bolsas dos Estados Unidos 

Empresa Ticker Setor Data de 

IPO 

Listagem 

Netshoes NETS Tecnologia 2017 NYSE 

PagSeguro PAGS Tecnologia 2018 NYSE 

Stoneco STNE Tecnologia 2018 Nasdaq 

Arco Platform ARCE Educação 2018 Nasdaq 

XP Inc XP Financeiro 2019 Nasdaq 

Afya Ltd AFYA Educação 2019 Nasdaq 

Vitru VTRU Educação 2020 Nasdaq 

Vasta Platform VSTA Educação 2020 Nasdaq 

Vinci Partners VINP Financeiro 2021 Nasdaq 

Pátria 

Investimentos 

PAX Financeiro 2021 Nasdaq 
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Vtex VTEX Tecnologia 2021 NYSE 

Zenvia ZENV Tecnologia 2021 Nasdaq 

CI&T CINT Tecnologia 2021 NYSE 

Nubank NU Financeiro 2021 NYSE 

 Fonte: Economatica, 2021 

 

 Os autores Gagnon e Karolyi (2010) apontam em seu estudo que:  

“O pensamento sobre o motivo pelo qual as empresas buscam abrir IPO 

fora de seu país de origem evoluíram na última década. As primeiras 

contribuições dão ênfase aos efeitos de avaliação e liquidez da decisão 

de listagem e no impacto da listagem sobre a exposição global de risco 

de uma empresa e seu custo de capital.” 

 

Esses pontos foram a base para a primeira pesquisa monográfica de (KAROLYI, 1998).  

 Em relação à análise dos benefícios relacionados a decisão de emitir ações em bolsas 

no estrangeiro, Karolyi (2006), em seu estudo, concluiu os principais benefícios são relativos à 

diminuição do custo de capital, a expansão da base global de acionistas, a maior liquidez das 

ações e o prestígio e publicidade. 

 Adicionalmente, Bris et. al (2012) também aborda sobre os benefícios dessa decisão, e 

sua posição a respeito é parecida com os estudos de Karolyi (2006), uma vez que apontam que 

os benefícios surgem mediante dois fatores:  

“O primeiro trata-se de uma ampliação da base de investidores, 

da redução da segmentação de mercado e o aumento da liquidez 

associado à negociação multimercado e o segundo diz respeito à 

redução dos custos de agência e o aumento da proteção do investidor, 

uma vez que a listagem no exterior requer um aumento da divulgação 

de informações a respeito da companhia e do processo como um todo e 

das obrigações legais que estão diretamente associadas a este 

movimento, ambos os fatores contribuem para que a empresa tenha 

maior credibilidade frente aos investidores.” 

 

 Nos EUA o processo de investimento é diferente do brasileiro. Atualmente, a taxa de 

juros está em 0,75 ponto percentual, num intervalo de 3% a 3,25% ao ano e, historicamente, 

teve um patamar consideravelmente abaixo da Selic, que hoje está cotada em 13,75% a.a. Além 

disso, o mercado acionário americano (ainda) está inundado pela liquidez do Federal Reserve 

(Fed, o banco central dos EUA).  

Segundo pesquisa da PwC (2021), com base nos registros da SEC de 2015 a 2020, os 

custos médios relacionados com os IPOs são “significativamente menores no Brasil”, com o 

percentual dos recursos captados variando, em média, entre 2,5% a 5,6%, enquanto nos Estados 

Unidos a média fica entre 4% e 11,7%. 
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De acordo com especialistas, o processo de IPO nos Estados Unidos também é menos 

burocrático do que no Brasil. Ainda mais agora, com mais empresas optando por outras 

modalidades de abertura de mercado, como a listagem direta, a tendência é a burocracia 

diminuir ainda mais. “Apesar dos custos serem maiores para fazer um IPO nos Estados Unidos, 

ainda vale mais a pena”, expõe Fabio Louzada, economista e analista com certificações 

nacionais e internacionais, em entrevista para a Stake. 

Além disso, outro fator acaba pesando muito na decisão de imigrar. Até agosto de 2021, 

empresas brasileiras podiam emitir ações de dois tipos: ordinárias, com direito a voto, e 

preferenciais sem direito a voto, mas que, em troca, dá direito a uma parcela um pouco maior 

dos dividendos. E cada ação ordinária dava direito a um voto. A bolsa brasileira, vinha 

incentivando que empresas emitissem só ações ordinárias, dando condições iguais a todos os 

investidores. É uma condição indispensável da B3 para companhias que quisessem fazer parte 

do Novo Mercado, prática de governança corporativa apresentada anteriormente. Nos Estados 

Unidos, o cenário é outro, já que as ações ordinárias são divididas em classes, normalmente A 

e B, porém não há um limite para o número de classes, e cada classe possuí privilégios distintos 

gerando, proporções diferentes na estrutura acionária. 

Apesar dos benefícios, especialistas apresentaram os riscos para as companhias brasileiras 

ao darem esse passo no mercado de capitais. Dentre os motivos, os mais citados abordaram o 

nível de maturidade da gestão e governança corporativa da companhia, que deve ser elevado, e 

o valor de mercado das empresas, que precisa ser relevante, uma vez que as companhias 

precisam passar confiança aos investidores estrangeiros e acompanhar os níveis de P/L médio 

das bolsas americanas. 

 

3. METODOLOGIA  

O procedimento metodológico adotado consiste em realizar uma análise exploratória, 

de modo a levantar os motivos pelos quais as companhias brasileiras citadas anteriormente 

optaram por abrir seu IPO nas bolsas americanas ao contrário da B3. Os dados serão extraídos 

das plataformas Economática, Yahoo Finance e Status Invest, bem como de outros trabalhos 

acadêmicos sobre o tema que já apontaram esses motivos em outras análises e perspectivas. 

 Serão analisadas todas as empresas que realizaram IPOs nas bolsas americanas entre 

janeiro de 2018 a julho de 2022, desconsiderando apenas a Netshoes, pois ela fechou capital 

após a venda para a Magazine Luiza, em 2019. A amostra totalizará, portanto, 13 companhias, 

de 3 setores diferentes, conforme Tabela 2 disposta no referencial teórico. 
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 Com os dados considerados, será possível analisar o desempenho das ações, de forma a 

responder à questão da pesquisa. 

 Busca-se calcular e analisar o retorno acumulado de 1 dia após o IPO (e o evento de 

Underpricing), retorno acumulado em 30 dias, e 1 ano para todas as companhias. Para as 

empresas que tiveram sua data de abertura do IPO no segundo semestre de 2021, a análise 

avaliará um período de 6 meses e todos os retornos serão calculados pela plataforma do R 

Studio. 

No entanto, os retornos provindos de um investimento têm um caráter aleatório ou 

estocástico, portanto não-determinístico. E isso tem consequências que são importantes de 

entender para avaliar corretamente um investimento, ainda mais considerando aspectos de 

volatilidade e de liquidez. 

As variáveis de estudo definidas para este estudo foram: 

Tabela 2 – Variáveis de estudo 

Nome Descrição Fórmula/Definição Objeto de estudo Autores 

IR Retorno Inicial IR =(
𝑃𝑖1

𝑃𝑖0
) − 1 (i) 

Existência de 
underpricing no 
IPO 

Aggarwal, Leal & 
Hernandez (1993), Soares, 
Rostagno & Soares (2002), 
Toniato (2007), Casotti 
(2007) e Procianoy & 
Cigerza (2008) 

ST 
Volume de negócio 
das ações 

Volume/Total de ações em 
circulação 

Liquidez / 
Visibilidade 
financeira 

Pagano, Panetta e Zingales 
(1998); Bancel e Mitto 
(2009); Bharath e Dittmar 
(2010). 

VOL 
Volatilidade das 
ações 

Desvio padrão do retorno 
anual das ações 

Visibilidade 
financeira 

Mehran e Peristiani (2010); 
Bharath e Dittmar (2010). 

CAR 
Retorno anual médio 
acumulado 

(Retorno da ação - Retorno 
Índice) /Retorno Índice 

Sanger e Peterson (1990); 
Liu (2005); Marosi e 
Massoud (2007); Jenkinson 
e Ramadorai (2008); Leuz, 
Triantis e Wang (2008); 
Pour e Lasfer (2013) 

BETA Beta 
Sensibilidade das ações 
aos movimentos gerais do 
mercado 

Risco / Visibilidade 
financeira 

Hensler, Rutherford e 
Springer (1997); Jain e Kini 
(1999, 2000); Fama e 
French (2004) e Vismara, 
Paleari e Ritter (2012) 

(i) 𝑃𝑖1 e 𝑃𝑖0 correspondem ao preço de fechamento e o preço de oferta apurados no dia do IPO. 

Fonte: Murilo, Vinícius e Antonio Sergio (2020)  

 

O Retorno Inicial será calculado na intenção de entender se as ações, em sua estreia, se 

classificavam no evento de underpricing, e será realizada uma comparação com o retorno de 
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seus Índices (NYSE ou NASDAQ), para avaliar como estava o comportamento das ações em 

relação ao mercado. 

A análise de liquidez, baseada na variável ST será realizada a fim de analisar como está 

a liquidez dessas ações nas bolsas dos EUA. 

Com a análise da volatilidade e do retorno anual médio acumulado busca-se entender a 

visibilidade financeira das ações das companhias. 

Por fim, a análise do beta tem por objetivo analisar a sensibilidade das ações aos 

movimentos gerais do mercado para avaliar o risco. Quanto maior for o risco, maiores podem 

ser os retornos financeiros: 

• Beta menor que 1 — indica uma aplicação defensiva, com menos volatilidade e menor 

risco; 

• Beta maior que 1 — o investimento é considerado agressivo e mais variável, ou seja, 

seu risco é maior do que o risco sistemático de mercado; 

• Beta igual a 1 — o investimento é tido como neutro, com variação equivalente ao índice. 

Neste caso seu risco é igual ao risco de mercado; 

• Beta negativo – indica que o investimento se comporta no sentido contrário ao seu 

indicador de referência. 

De forma resumida, se o investidor deseja ações com menores exposições ao mercado, 

deve optar por ações em que o beta seja menor. Pelo contrário, para aumentar essa exposição 

às variações do mercado, deverá optar por ações que possuem um beta mais alto. 

 Busca-se comparar os resultados por setor, uma vez que as companhias da amostra são 

subdivididas em três setores: educação, financeiro e tecnológico. 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 Estreia na bolsa e captação 

 

Tabela 3 – Captação e valor de mercado na estreia 

Ticker Setor Listagem Captação em USD Valor de mercado 

PAGS Tecnologia NYSE 2,3 bi 7 bi 

STNE Tecnologia NASDAQ 1,5 bi 9,4 bi 

ARCE Educação NASDAQ 194,5 mi 1,2 bi 

AFYA Educação NASDAQ 300 mi 8,1 bi 

XP Financeiro NASDAQ 2,25 bi 19,1 bi 

VTRU Educação NASDAQ 96 mi 622 mi 
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VSTA Educação NASDAQ 405,8 mi 1,6 bi 

VINP Financeiro NASDAQ 250 mi 562,68 mi 

PAX Financeiro NASDAQ 476 mi 2,8 bi 

VTEX Tecnologia NYSE 361 mi 3,6 bi 

ZENV Tecnologia NASDAQ 150 mi 492,5 mi 

CINT Tecnologia NYSE 167 mi 2 bi 

NU Financeiro NYSE 2,8 bi 41,5 bi 

Fonte: autoria própria, com dados do investing.com 

 

  A Stone, por exemplo, teve seus papéis negociados a US$32,00 valor esse que ultrapassa 

os US$24 previstos para a estreia. Isto se deu em razão da alta demanda pelas ações, embora a 

NASDAQ tenha sofrido um recuo de 4,43% um dia antes da estreia da PAGS. Sua captação no 

primeiro dia de IPO gerou aproximadamente US$1,5 bilhão e um valor de mercado de US$9,4 

bilhões. 

 No caso da XP, o valor de pré-estreia da ação superou a faixa esperada pela empresa, 

de US$ 22 a US$ 25, e ficou em US$ 27. No fim do pregão, a ação custava US$ 34 (alta de 

27%), captando US$ 2,25 bilhão para a companhia. O valor de mercado da XP atingiu US$ 19 

bilhões, superando o valor de mercado de seu concorrente, o banco BTG Pactual (que no 

período estava em US$ 15,9 bilhões). 

 Outras empresas também tiveram ótimas captações durante a estreia do IPO, sendo que 

a maioria delas teve uma demanda que superou diversas vezes a oferta, dado o aquecimento do 

mercado de capitais e o alto número de investidores interessados nas ações. Isso fez com que 

seus preços ficassem acima do que havia sido planejado em seus prospectos e sua meta de 

captação também fosse superada. 

 

Figura 2 – Indicadores na estreia do IPO 

 

Ticker Setor Data de IPO Listagem
Preço de abertura 

1º dia USD

Preço de fechamento 

1º dia USD

Varição 

do preço

 Volume 1º 

dia 

Initial 

Returns

Retorno 

Diário Indice

PAGS Tecnologia 24/01/2018 NYSE 28,20 29,20 1,00 56.901.200 0,0355 0,002493717

STNE Tecnologia 25/10/2018 Nasdaq 32,00 31,35 -0,65 22.912.000 -0,0203 0,033471088

ARCE Educação 26/09/2018 Nasdaq 24,50 23,50 -1,00 7.353.800    -0,0408 -1,3235E-05

AFYA Educação 19/07/2019 Nasdaq 23,50 23,84 0,34 7.332.400    0,0147 -0,00875871

XP Financeiro 11/12/2019 Nasdaq 32,75 34,46 1,71 34.635.800 0,0522 0,005783892

VTRU Educação 18/09/2020 Nasdaq 16,25 16,00 -0,25 1.662.800    -0,0154 -0,012992543

VSTA Educação 31/07/2020 Nasdaq 22,10 18,85 -3,25 11.079.900 -0,1471 0,017765848

VINP Financeiro 28/01/2021 Nasdaq 17,70 15,52 -2,18 5.935.100    -0,1233 0,006778178

PAX Financeiro 22/01/2021 Nasdaq 21,50 19,23 -2,27 15.585.200 -0,1057 -0,002878767

VTEX Tecnologia 21/07/2021 NYSE 25,10 22,18 -2,92 10.455.900 -0,1163 0,011126131

ZENV Tecnologia 22/07/2021 Nasdaq 10,35 10,20 -0,15 5.429.300    -0,0145 0,006571614

CINT Tecnologia 22/11/2021 NYSE 14,42 11,89 -2,53 597.300       -0,1755 -0,001661318

NU Financeiro 09/12/2021 NYSE 11,25 10,33 -0,92 90.160.800 -0,0818 -0,007065154
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Fonte: autoria própria, com dados do Yahoo Finance. 

 

 Analisando o dia da estreia de todas as ações, a maioria das companhias apresentaram 

um retorno inicial negativo, com variação negativa dos preços, exceto para os tickers PAGS 

(Tecnologia), AFYA (Educação) e XP (Financeiro), que apresentaram variação positiva. Com 

isso, podemos perceber que apenas 23,08% das empresas realizaram IPO com underpricing. 

 A PAGS neste cenário, realizou a maior abertura de capital de uma empresa estrangeira 

na NYSE (US$ 2, 3 bilhões) desde 2013 e foi o maior IPO de uma empresa brasileira até 2021, 

quando foi superado pelo IPO da Nubank, que capitou US$2,8 bilhões. Na época de seu IPO, a 

PAGS escolheu a NYSE, ao invés da bolsa brasileira, como parte da sua estratégia para captar 

recursos de fundos de investimento estrangeiros e grandes empresas, além de competir com 

empresas estrangeiras, como a PayPal. 

 Na outra ponta, a VSTA apresentou o maior dos retornos negativos, com forte 

volatilidade, o que impactou diretamente os papéis da COGN3, sua controladora, negociadas 

na B3. Vale ressaltar que o IPO foi realizado durante um dos piores períodos da pandemia, e 

sendo a VSTA uma empresa no setor da educação, este fator influenciou na queda dos preços, 

ponto esse que foi discutido no estudo de Enrico (2021). 

 Quando comparando o retorno inicial com o retorno diário de seus índices na mesma 

data, os resultados foram parecidos: 

 

Gráfico 1 – Retorno Inicial x Retorno do Índice 

 

Fonte: autoria própria. 

 

-0,2000

-0,1500

-0,1000

-0,0500

0,0000

0,0500

0,1000

Retorno Inicial x Retorno do Índice

Initial Returns Retorno Diário Indice



19 
 

 Os tickers PAGS (Tecnologia), AFYA (Educação) e XP (Financeiro), apresentaram 

retornos maiores do que seus índices, seguido da VTRU (Educação), ZENV (Tecnologia) e 

ARCE (Educação) que chegaram em retornos bem próximos de seus índices comparáveis. Em 

sua maioria, as empresas do setor educacional obtiveram melhores retornos do que os outros 

setores. 

 A XP, além de apresentar o melhor dos retornos entre os tickers estudados, teve seu 

valor de mercado aumentado significativamente, gerando aproximadamente 90 vezes o lucro 

esperado para 2019, se distanciando cada vez mais de seus concorrentes em termos de ativos 

sob custódia. 

 Para o caso da VSTA, que apresentou uma das piores performances, Enrico (2021), em 

seu estudo, afirma: 

 “Após o fim do green shoe, as ações da Vasta passaram a ter uma 

grande volatilidade, sendo um indício de que a sobreprecificação da 

oferta pode, de fato, ter afastado os investidores de longo prazo da 

transação. E tal afastamento pode ter potencializado a grande 

desvalorização dos papéis da companhia desde seu IPO, uma vez que 

os investidores de curto prazo são mais sensíveis tanto a choques 

macroeconômicos quanto àqueles específicos às empresas, reagindo de 

forma mais intensa a tais choques e tornando a ação mais volátil.” 

 

4.2 Desempenho 1 mês após o IPO 

Figura 3 - Indicadores no fechamento do mês subsequente ao IPO 

 

Fonte: autoria própria, com dados do Yahoo Finance. 

 

 Esses indicadores mostram que o preço em comparação com o valor da estreia se 

manteve o mesmo para 61,54% das companhias, o que indica, para o investidor, que o dinheiro 

Ticker Referência
Varição do 

preço

Comparação c/ 

P1 estreia

 Volume 

médio 

 Ações em 

circulação 
ST

Retorno Acum. 

Mensal

Retorno Acum. 

Mensal Índice

PAGS 28/02/2018 -0,25 3,04 5.169.792     327.862.292 0,01577  0,15390125 -0,053523339

STNE 30/11/2018 0,06 -7,78 2.832.123     312.612.748 0,00906  -0,17845942 -0,002596537

ARCE 31/10/2018 -0,19 -2,19 494.877        55.991.244 0,00884  -0,06535088 -0,086599387

AFYA 30/08/2019 -7,13 -1,94 606.874        89.936.546 0,00675  -0,24273859 -0,02010246

XP 31/01/2020 1,14 5,68 2.776.871     555.464.500 0,00500  0,04205605 0,029593195

VTRU 30/10/2020 4,33 0,00 167.781        33.471.310 0,00501  -0,11787365 -0,031976482

VSTA 31/08/2020 3,15 0,00 1.086.877     82.604.793 0,01316  -0,16657825 0,110474379

VINP 26/02/2021 -0,02 0,00 683.571        55.338.858 0,01235  -0,08093831 -0,00123319

PAX 26/02/2021 -0,50 0,00 1.337.752     147.192.930 0,00909  0,08403352 -0,00123319

VTEX 31/08/2021 -3,16 0,00 840.717        191.647.934 0,00439  0,02693878 0,006546094

ZENV 31/08/2021 -8,97 0,00 567.690        41.739.983 0,01360  0,70377020 0,041618551

CINT 31/12/2021 0,30 0,00 217.229        133.411.787 0,00163  0,02854671 0,051786237

NU 31/01/2022 3,58 0,00 12.838.561  4.676.348.189 0,00275  -0,20895522 -0,029381024
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investido pago a preço de estreia não teria sido perdido. Já para o caso dos tickers NU e PAGS, 

há uma valorização no preço dos papéis em comparação com o preço da estreia, trazendo assim 

um bom retorno para o investidor no curto prazo. 

Na outra ponta, a STNE teve uma baixa significativa no preço de seus papéis e sua 

liquidez também estava baixa (0,9%) o que gerou, no primeiro mês de IPO, um retorno 

acumulado negativo para os investidores (-17,84%), sendo que seu índice comparável 

apresentou resultados melhores - retorno negativo de (-0,2%). Essa baixa pode ser explicada, 

devido a uma correção no setor de tecnologia nos EUA (levando a um de-rating de pares 

internacionais), e a expectativa de uma concorrência cada vez mais irracional no Brasil, onde a 

Cielo, sua concorrente, decidiu cortar os preços para defender seu mercado. 

Gráfico 2 – Retorno Acumulado Mensal x Retorno Acumulado Mensal do Índice 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Já o retorno acumulado no fechamento do mês subsequente ao IPO foi positivo para 

46,15% das companhias, sendo que essa mesma porcentagem se aplica para os tickers que 

superaram seus índices no acumulado do período, tendo em destaque a ZENV (Tecnologia) 

com retorno acumulado de aproximadamente 70,38%, retorno este que foi resultado do 

momento em que a companhia estava vivendo, o ano de 2021, onde houve uma recuperação 

econômica para as empresas, sobretudo no setor tecnológico, uma vez que o mercado digital 

teve um grande crescimento entre 2020 e 2021. Além disso. com a baixa taxa de juros 
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americana, muitas dessas companhias valorizaram e o mercado estava aquecido com as novas 

oportunidades. 

Com um dos maiores retornos negativos, o ticker da NU, segundo especialistas, possuía 

um valuation maior do que a realidade da fintech. Fabio Louzada, economista e analista CNPI, 

comenta, em matéria para o estadão, que “o Nubank já começou valendo muito, com um 

valuation que não correspondia com a realidade de uma instituição que teria e tem desafios 

enormes pela frente”. Para um valuation dessa magnitude, os especialistas e investidores 

esperavam que a Nubank apresentasse resultados e um crescimento muito melhor. 

4.3 Desempenho 1 ano após o IPO 

 Para o fechamento de 1 ano após o IPO os indicadores apresentaram os seguintes 

resultados: 

Figura 4 - Indicadores no fechamento do primeiro ano subsequente ao IPO 

 

Fonte: autoria própria, com dados do Yahoo Finance. 

 

 Os indicadores destacam, a respeito da variação de preços em comparação com a estreia, 

os tickers VTEX (Tecnologia), VSTA (Educação) e PAGS (Tecnologia) apresentaram as 

maiores variações negativas, de -84,36%, -77,56% e -35,86%, respectivamente. Em 

contrapartida, outro ticker chama atenção, ARCE (Educação) teve suas ações valorizadas em 

88,09% seguida da STNE (Tecnologia) com variação positiva de 27,24%. 

 Essas variações, nos revelam a alta volatilidade dessas ações durante esse período de 

um ano, e isso também pode ser comprovado nas colunas VOL e Beta dos indicadores 

calculados para o período. 

Ticker Referência
Varição do 

preço

Comparação 

c/ P1 estreia

 Volume 

médio anual 

 Ações em 

circulação 
ST VOL

Retorno Anual 

Acumulado

Retorno Anual 

Acum. Índice
beta

PAGS 31/12/2018 0,40 -10,47 3.390.405       327.862.292 1,03% 58% -0,35856 -0,15583 1,56

STNE 31/12/2019 1,78 8,54 2.435.243       312.612.748 0,78% 68% 1,16323 0,37964 2,15

ARCE 31/12/2019 -0,57 20,70 129.873          55.991.244 0,23% 50% 0,99819 0,37964 0,82

AFYA 31/12/2020 0,08 1,46 16.631.320    89.936.546 18,49% 66% -0,06711 0,47580 1,15

XP 31/12/2020 -0,74 5,21 1.676.614       555.464.500 0,30% 86% 0,02985 0,47580 1,47

VTRU 31/12/2021 0,00 -1,90 35.580             33.471.310 0,11% 52% -0,04407 0,26627 -0,15

VSTA 31/12/2021 -0,07 -14,62 220.801          82.604.793 0,27% 64% -0,70828 0,26627 0,30

VINP 31/12/2021 -0,53 -5,33 212.904          55.338.858 0,38% 43% -0,34369 0,26627 0,82

PAX 31/12/2021 -0,82 -3,76 376.702          147.192.930 0,26% 38% -0,19555 0,26627 1,00

VTEX 29/07/2022 -0,10 -18,71 624.898          191.647.934 0,33% 81% -0,67631 -0,02950 1,75

ZENV 29/07/2022 0,06 -7,95 177.956          41.739.983 0,43% 85% -0,66863 -0,20662 1,18

CINT 29/07/2022 0,33 -0,57 124.139          133.411.787 0,09% 84% -0,04794 -0,02950 1,25

NU 29/07/2022 0,00 -6,12 19.461.653    4.676.348.189 0,42% 103% -0,55117 -0,02950 N/A
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4.3.3 Beta e volatilidade das ações 

Os indicadores Beta, assim como mencionados anteriormente, são considerados para a 

análise de sensibilidade das ações aos movimentos gerais do mercado, a fim de avaliar o risco.  

Os Betas das ações estão apresentados na tabela a seguir: 

Tabela 4 – Indicador Beta das ações 

Empresa Ticker Setor BETA 

Nubank NU Financeiro N/A 

Stoneco STNE Tecnologia 2,15 

Vtex VTEX Tecnologia 1,75 

PagSeguro PAGS Tecnologia 1,56 

XP Inc XP Financeiro 1,47 

CI&T CINT Tecnologia 1,25 

Zenvia ZENV Tecnologia 1,18 

Afya Ltd AFYA Educação 1,15 

Pátria Investimentos PAX Financeiro 1,00 

Vinci Partners VINP Financeiro 0,82 

Arco Platform ARCE Educação 0,82 

Vasta Platform VSTA Educação 0,30 

Vitru VTRU Educação -0,15 

Fonte: autoria própria, com dados do investing.com 

 

• Tickers com Beta menor que 1 — VSTA (Educação), ARCE (Educação) e VINP 

(Financeiro), o que nos indica que essas ações possuem volatilidade menor e, portanto, 

risco menor, sendo ainda destacado que a maioria está classificada no setor educacional. 

• Tickers com Beta maior que 1 — AFYA (Educação), ZENV (Tecnologia), CINT 

(Tecnologia), XP (Financeiro), PAGS (Tecnologia), VTEX (Tecnologia) e STNE 

(Tecnologia), o que nos mostra que os setores de Tecnologia tendem a ter uma 

volatilidade maior e, portanto, maior risco. 

• Tickers com Beta igual a 1 — PAX (Educação), indicando que o risco dessa ação é o 

mesmo que o risco de mercado; 

• Tickers com Beta negativo – VTRU (Educação), indicando que comportamento de 

volatilidade e risco se comporta no sentido contrário ao seu indicador de referência. 

Apenas o Ticker NU precisou ser desconsiderado pois os betas foram calculados 

considerando um prazo mínimo de 1 ano.  

No caso dos betas, os setores com maior volatilidade foram os da Tecnologia, seguidos do 

Financeiro e por fim, os menos voláteis enquadrados no setor da Educação. 
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Para a retorno anual acumulado, em comparação com seus respectivos índices, foram 

apresentados os seguintes resultados: 

 

Gráfico 3 – Retorno Anual Acumulado x Retorno Anual Acumulado dos Índices 

 

Fonte: autoria própria. 

 

 A maioria das empresas apresentou retornos negativos no fechamento do primeiro ano 

após o IPO. Destacam-se os retornos da STNE (Tecnologia) e ARCE (Educação) com os 

melhores retornos anuais, 1,16 e 0,998, respectivamente, em comparação com seus índices 

essas ações apresentaram uma performance melhor para os investidores. Essas duas 

companhias conseguiram levantar um volume alto de dinheiro na NASDAQ e atraíram grandes 

investidores, como as empresas dos bilionários Warren Buffett e Jack Ma, da Alibaba. 

 A Vasta, por sua vez, sofreu uma forte desvalorização no primeiro ano após o IPO. 

Enrico (2021), em seu estudo, conclui que, de fato, a empresa teve uma underperfomance, que 

por sua vez é explicada pelos resultados operacionais não satisfatórios divulgados pela 

companhia, com diminuição na receita e no EBITDA em relação ao ano da estreia e retornos 

(ROE e ROIC) negativos. Em comparação a seus principais peers, a VSTA de fato apresentou 

o pior dos resultados. 

 No caso da Zenvia, o cenário macroeconômico conturbado atrapalhou os planos de 

crescimento da companhia, uma vez que a Zenvia é impactada por diversas variáveis, como a 

alta da inflação. Apesar de ter aumentado seu portfólio de serviços após a realização de três 

novas aquisições financiadas com recursos do IPO, a companhia passou por diversos desafios 
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para equilibrar sua estrutura de capital. Segundo análise realizada pela XP em 2021, a ação é 

vista com alto risco dado o risco de solvência e a queda das ações é justificada pela queda das 

empresas globais de tecnologia e pelas incertezas quanto a liquidez futura da empresa. 

4.4 Desempenho das ações nos últimos 12 meses 

A fim de entender o desempenho das ações no último ano (31-jul-2021 a 31-jul-2022) 

foram realizados gráficos separados por setor, nos quais apresentaram os seguintes resultados 

no que diz respeito à evolução dos preços: 

Figura 5 – Evolução dos preços do Setor Financeiro 

 

Fonte: Yahoo Finance, em 22-nov-2022.  

  

Para este setor, os tickers com maiores quedas de preços foram a NU (-72,21%) seguido 

da XP (-48,61%), VINP (-25,52%). O ticker da PAX, por sua vez, possui a menor das quedas 

de preços no último ano (-4,22%) e, apesar de estar em queda, apresenta-se melhor do que seu 

índice comparável. 

A queda dos papéis do Nubank esteve diretamente ligada com o cenário 

macroeconômico e a queda do setor de tecnologia como um todo, somado da desconfiança dos 

investidores na capacidade do banco digital em monetizar sua base de clientes. 

Figura 6 – Evolução dos preços do Setor Tecnológico 
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Fonte: Yahoo Finance, em 22-nov-2022. 

 

 Para o Setor Tecnológico, os tickers com maiores quedas de preços foram VTEX 

(83,72%) seguido da STNE (84,42%), ZENV (83,72%), PAGS (73,59%) e CINT (64,23%). 

Nenhum deles supera seus respectivos índices. 

Figura 7 – Evolução dos preços do Setor da Educação 

 

Fonte: Yahoo Finance, em 22-nov-2022. 

 

 Por fim, para o Setor da Educação, os tickers com maiores quedas nos preços foram 

AFYA (-54,35%) seguido da ARCE (-46,56%), VSTA (-25,43%). No caso da VTRU, mesmo 

com a variação negativa nos preços de (-4,63%), o ticker ainda se mostrou melhor do que seu 

índice comparável. 

 O setor que teve maior queda nos preços foi o setor tecnológico. Isto se dá devido ao 

ciclo de aperto monetário que penalizou as empresas desse setor no mercado norte-americano. 

O cenário do período apresentava uma aversão ao risco do mercado diante do aumento da 
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inflação e da taxa de juros nos EUA. No entanto, apesar do cenário ruim para alguns dos setores, 

especialistas apontam que há boas oportunidades para crescimento no futuro. 

 Já para a rentabilidade no último ano, os resultados encontrados foram os seguintes: 

Figura 8 – Rentabilidade das ações do Setor Financeiro 

 

Fonte: Status Invest. 

 

Para este setor, todos os tickers apresentaram rentabilidade negativa no último ano, 

sendo a mais negativa para a NU (55,12%) seguido da XP (48,61%), VINP (19,28%) e PAX 

(1,762%). 

 

Figura 9 – Rentabilidade das ações do Setor Tecnológico 

 

Fonte: Status Invest. 

 

Para o Setor Tecnológico, todos os tickers também apresentaram rentabilidade 

negativa no último ano, VTEX (83,84%) seguido da STNE (83,72%), PAGS (80,43%), 

ZENV (79,80%), e CINT (2,08%). 
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Além do cenário já comentado anteriormente referente ao aumento na taxa de juros, 

outros fatores também contribuíram para a baixa performance das empresas, como por exemplo 

a mudança regulatória para as tarifas de intercâmbio: 

 “Stone e Pagseguro estão sofrendo porque o Banco Central 

abriu uma consulta pública para estabelecer um limite de 0,5% nas 

tarifas de intercâmbio (TIC), que incidem sobre as transações realizadas 

com cartões pré-pagos e atualmente é de 1,5%”, explica Rodrigo Lima, 

analista da Stake. 

 

Figura 7 – Rentabilidade das ações do Setor da Educação 

 

Fonte: Status Invest. 

Por fim, para o Setor da Educação, todos os tickers também apresentaram rentabilidade 

negativa, sendo AFYA (54,35%) seguido da ARCE (50,17%), VSTA (27,70%) e VTRU 

(4,63%). 

Jader Lazarini comenta sobre os resultados apresentados, apontando que o temor dos 

investidores é que o mercado acionário seja pressionado ainda mais pela desaceleração global 

e retirada de estímulos dos últimos, afetando os negócios que buscam equity, como tais 

companhias. O aperto monetário já citado anteriormente, que impactou as empresas na Bolsa 

acabou por pressionar Pátria e Vinci, também. As gestoras viram seus papéis recuarem mesmo 

com os resultados operacionais sendo positivos. 

4.5 Impactos da pandemia da COVID-19 

O surto do COVID-19 e suas variantes já resultou em impactos significativos nos 

mercados financeiros mundiais e pode ter refletido diretamente na queda dos preços das ações. 
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Nas companhias do setor da educação a pandemia teve um grande impacto sobre o desempenho 

das mesmas, afetando negativamente seus resultados. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os resultados e dados apresentados revelam que as empresas tiveram resultados 

positivos no primeiro dia de IPO, o que de certa forma já era esperado uma vez que, com o 

mercado aquecido, muitos investidores se mostraram interessados nas negociações dos papéis, 

tanto que a demanda superou a oferta inicial de seus prospectos. No entanto, quando estamos 

sob a ótica do longo prazo – 1 ano após IPO – nota-se que a maioria das empresas teve retorno 

negativo e alta volatilidade, pois embora estejam listadas lá fora ainda assim estão atreladas à 

economia brasileira, que passa por momentos de instabilidade, o que representa, para o 

investidor, um maior risco ao investir. Além disso, o aumento da taxa de juros nos EUA também 

teve grande impacto nas ações. A alta da Selic no Brasil e a perspectiva de alta dos juros nos 

Estados Unidos a partir do ano que vem eleva o custo de capital esperado das companhias, e o 

resultado disso é a queda dos múltiplos. 

 A queda nos preços no último ano observado também foi um fator que obteve, em sua 

maioria, resultados abaixo de seus índices comparáveis, principalmente no Setor Tecnológico. 

No entanto, isso pode ser explicado pelo fato de que este setor passou pelo ciclo de aperto 

monetário que as penalizou no mercado norte-americano. O cenário do período apresentava 

uma aversão ao risco do mercado diante do aumento da inflação e da taxa de juros nos EUA. 

 A VTRU (Educação) e a PAX (Financeiro) foram as únicas companhias que, nos 

últimos 12 meses, apresentaram as melhores variações nos preços, em relação a seus índices 

comparáveis e as demais companhias, indicando serem boas ações para se investir e apresentam 

risco igual ao risco de mercado, quando observados sob a ótica de seus betas. 

 Os resultados revelam que o retorno não foi o fator mais relevante para abertura de 

capital, e sim a busca por visibilidade e confiabilidade das companhias, o fortalecimento da 

marca como uma marca global, frente a um mercado maduro e com um número maior de 

investidores do que o brasileiro. Isso se comprova com a XP, por exemplo, que após o IPO na 

NASDAQ superou seu principal concorrente, a BTG, em valor de mercado. 

 As tendências apontam para que outras empresas sigam este mesmo caminho, abrindo 

seu capital diretamente nas bolsas dos EUA, sobretudo as empresas de tecnologia, uma vez que 

após a pandemia as companhias de e-commerce tiveram crescimento acelerado. 

 No entanto, recomenda-se novos estudos afim de utilizar estatísticas descritivas com 

uma gama maior de indicadores para analisar as tendências dessas ações para os próximos anos, 
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por exemplo, para um prazo de 5 anos, afim de compreender o comportamento não só das ações, 

como também do mercado e da perspectiva do investidor em relação a esse tipo de investimento. 
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