
A 10ª edição da pesquisa* realizada pela Deloitte e pelo Instituto Brasileiro 
de Relações com Investidores (IBRI) aborda as estratégias das empresas em 
busca de alternativas de captação de recursos, diante do cenário econômico 
desafiador que o Brasil tem enfrentado nos últimos anos.

Jornada da captação
Transformação financeira na busca de recursos

1. Conhecer para acreditar –  
Disseminação do processo gera interesse 
Grande parte das empresas de capital 
fechado desconhecem ou conhecem pouco 
os procedimentos e os gastos para a oferta 
inicial de ações (Initial Public Offering; IPO 
na sigla em inglês). A maior disseminação  
de conhecimento sobre processos, custos  
e benefícios relativos ao IPO naturalmente 
aumentaria o engajamento das 
organizações em aderir ao mercado  
de capitais.

82%  
Procedimentos

66%  
custos

40%  
Benefícios além da 

caPtação financeira

68% 

não têm 
interesse em 
aBrir caPital

Sobre a abertura de capital, desconhecem ou conhecem pouco...

* Amostra de 97 empresas, sendo 21% de capital aberto e 79% de capital fechado.
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5. Geração de valor – Lacuna entre percepção interna e do 
mercado 
A lacuna entre os valores atribuídos pela administração e pelo 
mercado é um dos principais desafios a serem administrados pelo 
profissional de Relações com Investidores (RI). Grande parte dos 
entrevistados destacou existir esse espaço em sua organização, 
em maior ou menor grau.

Há uma lacuna entre a percepção de valor de 
sua empresa feita pela administração e a feita 
por analistas e investidores? (em %)

4. Desafios pós-IPO – Sabedoria para avançar na jornada
Metade das empresas com capital aberto declarou que a liquidez 
de seus papéis está abaixo do esperado antes do IPO. Os gastos e 
os procedimentos para o fechamento do capital ainda são 
desconhecidos de parte dessas empresas. A adesão às novas 
regras contábeis, de gestão e de governança é essencial para a 
sustentabilidade das companhias.

50% consideram os Gastos de 
manutenção com iPo maiores 
Que o estimado

50% não conHecem os custos 
Para fecHar o caPital

19% não conHecem os Procedimentos 
Para fecHar o caPital

36

 Sim, uma grande lacuna
 Sim, uma pequena lacuna
 Não
 Não tenho certeza/Não aplicável

32

23

9

3. Aquecimento – Mercado de capitais em ressurgimento
Quase um terço das organizações fechadas disseram pretender 
abrir o capital futuramente. No entanto, o atual momento de 
incertezas ainda inspira a atenção de quem pretende fazê-lo no 
curto prazo. A conjuntura macroeconômica brasileira colocou  
o foco dos RIs no acionista nacional (mais sensível ao dia a  
dia econômico) frente ao estrangeiro (voltado ao médio e  
longo prazos).

32% 6%

deseJam faZê-lo nos 
PrÓXimos dois anos

têm interesse  
em aBrir caPital

Acesse o estudo  
na íntegra em  
www.deloitte.com.br

46% das comPanHias aBertas 
identificaram aumento no 
valor da emPresa com o iPo

2. Valor do IPO – Experiência reforça bons resultados
O IPO foi apontado como a melhor forma de captar recursos para 
47% das companhias abertas participantes, enquanto 46% dessas 
organizações identificaram um aumento do valor da empresa 
percebido pelos stakeholders após três meses da abertura.

47% 6%

foi a melHor 
forma de caPtar 

recursos

foi Bom, mas Poderia 
ter sido realiZado em 

outro Período
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resPonder

Visão das empresas de capital aberto sobre o IPO

47%


