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RESUMO 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar o desempenho operacional e acionário das 

empresas que realizaram Oferta Pública Subsequente de Ações (SEO). A princípio, para as 

empresas emissoras, buscou-se averiguar se houve mudanças no desempenho operacional e 

acionário após a realização de uma SEO em relação ao período anterior à emissão, 

considerando o intervalo de quatro anos anteriores e posteriores à emissão. Posteriormente, 

comparou-se o desempenho operacional e acionário das empresas emissoras em relação às 

não emissoras de SEO. Procurou-se comparar o desempenho operacional das empresas que 

fizeram grandes emissões de SEO em relação ao desempenho operacional das empresas que 

fizeram pequenas emissões. Analisou-se, ainda, o desempenho acionário das empresas 

pequenas (grandes) que realizaram SEO e das empresas pequenas (grandes) que não 

realizaram. Por fim, verificou-se a relação do retorno das ações pós SEO com o crescimento 

passado da empresa. A amostra foi composta de empresas emissoras e não emissoras de SEO, 

correspondente ao período de 2004 a 2009. Os resultados obtidos sugerem que não existem 

diferenças significativas estatisticamente no desempenho operacional e acionário anterior e 

posterior à realização de SEO para as empresas emissoras, bem como para as empresas 

emissoras e não emissoras de SEO. Adicionalmente, as empresas que fizeram pequenas 

emissões de SEO tiveram o mesmo desempenho operacional que as empresas que realizaram 

grandes emissões de SEO. Por fim, não há diferença significativa no desempenho acionário 

para grandes e pequenas empresas que realizaram ou não SEO, bem como existe uma relação 

inversa entre retorno e crescimento da empresa.  

 

Palavras-chave: Desempenho Operacional; Desempenho Acionário; Ofertas Públicas 

Subsequentes de Ações (SEO’s). 
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1. INTRODUÇÃO 

A necessidade de capital para o financiamento das operações de longo prazo das 

empresas pode ser suprida pela captação de recursos externos ou pela utilização de recursos 

próprios gerados internamente na empresa. O financiamento através de recursos próprios 

ocorre pela retenção dos lucros e/ou pela integralização de novas ações no mercado acionário.  

A captação de recurso pela primeira vez por meio de emissão de ações é conhecida 

como Oferta Pública Inicial de Ações (Inicial Public Offerig – IPO). Dessa forma, através de 

uma IPO, algumas ações da empresa são vendidas para investidores externos, permitindo a 

negociação nos mercados públicos e, por consequência, capital adicional é acrescentado na 

empresa, viabilizando seu crescimento (CHEN; LIN; ZHOU, 2005). Após a IPO, as emissões 

subsequentes de ações para financiamento das atividades da empresa são chamadas de Ofertas 

Públicas Subsequentes (Seasoned Equity Offering – SEO).  

Diversas pesquisas (HANSEN; CRUTHLEY, 1990; LOUGHRAN; RITTER, 1995, 

1997; SPIESS; AFFLECK-GRAVES, 1995; RITTER, 1998) documentaram que as empresas 

que realizaram IPO ou SEO obtiveram um desempenho ruim em comparação com as que não 

realizaram. Para entender os motivos pelos quais as empresas emitem ações, segundo Kim e 

Weisbach (2008), faz-se necessário distinguir entre ofertas de ações que levantam recursos 

para a empresa das que não levantam.  

As empresas podem fazer dois tipos de emissões: oferta primária e/ou secundária. Ao 

fazer uma oferta primária de ações, o recurso levantado pela empresa pode ser usado para 

financiar investimentos. Por outro lado, na oferta secundária, as ações são detidas por 

insiders, em que, quando essas ações são vendidas, o recurso levantado não vai para o 

financiamento da empresa, mas sim dos insiders (KIM; WEISBACH, 2008). 

À luz das principais teorias de financiamento das empresas, Kim e Weisbach (2008) 

apresentam os motivos potenciais para que as empresas emitam ações. Pela teoria tradeoff, as 

empresas emitem ações quando o seu índice de alavancagem for superior à taxa estimada. Já 

pela teoria pecking order, quando as ofertas de capital ocorrerem, o capital será usado para 

financiar investimentos como última fonte de financiamento, após a sua capacidade de 

endividamento ter sido esgotada. Em contraste, pela teoria market timing, as empresas 

emitirão ações no momento em que os preços delas estiverem elevados, com o intuito de tirar 

proveito dessa situação, adotando um comportamento oportunista.  

Dittmar e Thakor (2007) oferecem uma teoria alternativa sobre emissão de capital, 

partindo da ideia de que a decisão do gestor de emissão de segurança depende de como essa 

decisão vai afetar a escolha de investimento da empresa e como essa escolha, por sua vez, 

afetará o preço das ações da empresa pós-investimento. A visão alternativa proposta pelos 

autores prevê que uma empresa irá emitir ações, quando o preço das ações for alto, porque é 

quando os investidores têm uma alta propensão a concordar com as decisões gerenciais. Tal 

aprovação antecipada dos acionistas das decisões corporativas é, portanto, um fator para o 

momento da emissão de ações. 

As principais consequências, documentadas na literatura, da oferta pública incial de 

ações ou da oferta secundária de ações são: após o anúncio da oferta de ações, o preço das 

ações da empresa diminui (ASQUITH; MULLINS, 1986); baixo desempenho no longo prazo 

das empresas que realizaram SEO’s (SPIESS; AFFLECK-GRAVES, 1995); baixo 

desempenho operacional das empresas que fizeram pequenas emissões de SEO 

(LOUGHRAN; RITTER, 1997); baixo desempenho acionário, no período de um ano após a 

SEO, das empresas que crescem mais rapidamente no período de um ano antes da SEO 

(LOUGHRAN; RITTER, 1997). 
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Diante do exposto, o objetivo geral da pesquisa é analisar o desempenho operacional e 

acionário das empresas que realizaram ofertas subsequentes de ações entre os anos 2004 a 

2009. Especificamente, pretende-se: a) comparar o desempenho operacional e acionário das 

empresas emissoras antes e após a emissão de SEO’s; b) comparar o desempenho operacional 

e acionário das empresas emissoras de SEO’s com o das não emissoras; c) comparar o 

desempenho operacional das empresas que realizaram grandes emissões de SEO’s com o 

desempenho operacional das empresas que realizaram pequenas emissões; d) comparar o 

desempenho acionário das empresas pequenas (grandes) que realizaram SEO com o 

desempenho das empresas pequenas (grandes) que não realizaram SEO; e) verificar se há 

relação entre o retorno das ações pós SEO com o crescimento passado da empresa. 

Além desta introdução, o presente artigo é composto por mais quatro partes. Na 

seguinte, apresenta-se a fundamentação teórica, onde foram abordadas evidências empíricas 

de estudos anteriores. Na terceira parte, encontra-se a metodologia. Na quarta, apresenta-se a 

análise dos resultados da pesquisa. Por fim, são abordadas as considerações finais da 

pesquisa. 

 

2. EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS 

Loughran e Ritter (1995) documentaram o baixo desempenho operacional das 

empresas emissoras de IPO ou de SEO, utilizando uma amostra de 4.753 IPO’s e 3.702 SEO’s 

realizadas durante o período de 1970 a 1990. Os resultados apontaram que o retorno médio 

anual durante os cinco anos posteriores à emissão é de apenas 5% para empresas que 

realizaram uma IPO e 7% para as empresas que realizaram SEO’s, enquanto as empresas não 

emissoras de ações obtiveram um retorno médio anual de 15%. Diante de tais resultados, os 

autores argumentam que investir em empresas emissoras de ações é muito perigoso para a 

riqueza dos investidores, pois as empresas que emitiram ações durante 1970 a 1990, IPO ou 

SEO, foram pobres em investimentos de longo prazo para os investidores. 

Spiess e Affleck-Graves (1995) analisaram o desempenho das empresas que 

realizaram SEO’s nos cinco anos posteriores à emissão. A amostra foi composta por 1.247 

SEO’s primárias realizadas por empresas norte-americanas, durante o período de 1975 a 1989. 

Em seguida, foram selecionadas empresas não emissoras de SEO’s com tamanho, setor de 

atividade econômica e índice book-to-market semelhantes aos das empresas emissoras. Os 

resultados evidenciaram baixo desempenho no longo prazo das empresas que realizaram 

SEO’s, em comparação com as empresas não emissoras de SEO’s, manifestando-se mais 

graves para aquelas empresas menores, mais jovens e com o menor índice book-to-market. A 

partir desses resultados, os autores concluíram que, no longo prazo, os retornos anormais 

negativos não são exclusivos para IPO’s, mas são uma característica encontrada e difundida 

para todas as ofertas de ações. 

Loughran e Ritter (1997) analisaram e compararam o desempenho operacional, 

utilizando uma amostra de 1.338 SEO’s, correspondente ao período de 1979 a 1989, em 

relação ao desempenho operacional das empresas não emissoras de SEO’s. Os resultados 

apontaram que em períodos anteriores a uma SEO, as empresas apresentaram maiores níveis 

de desempenho operacional, porém, posteriormente, houve uma deterioração no Retorno 

Operacional sobre o Ativo (ROA), que era 6,3%, diminuindo para 3,2%, após a emissão. 

Além disso, a margem de lucro média para as empresas emitentes, que era de 5,4% ao ano 

antes da realização da oferta, reduziu-se para 2,5% quatro anos após a oferta. Outra evidência 

é que os retornos das SEO’s eram mais baixos para empresas que fizeram pequenas emissões 

de SEO’s, no entanto, a deterioração do desempenho operacional posterior à emissão atingia 

tanto as empresas que fizeram grandes emissões, quanto as que realizaram pequenas 

emissões, em comparação com as empresas não emissoras. 
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Rangan (1998) investigou se o gerenciamento de resultados das empresas em torno do 

ano da realização da SEO poderia explicar uma parte do baixo preços das ações e do baixo 

desempenho obtidos por essas empresas no ano seguinte pós emissão da SEO. Para isso, 

utilizou uma amostra de 230 SEO’s, correspondente ao período de 1987 a 1990 e, para 

mensurar o gerenciamento de resultados, utilizou  accruals discricionários calculados a partir 

dos métodos desenvolvidos por Jones (1991) e Dechow et. al. (1995). Os resultados 

apontaram que o gerenciamento de resultados através dos accruals discricionários durante o 

ano em torno da realização da SEO é negativamente correlacionado com as mudanças nos 

lucros do ano seguinte. Evidenciaram, também, que accruals discricionários em torno da 

realização da SEO preveem retornos das ações ajustados ao mercado no ano seguinte. Além 

desses resultados, a capacidade de accruals discricionários para prever retornos mostrou-se 

robusta para o crescimento das vendas e das despesas de capital, tamanho da empresa e para a 

relação book-to-market como preditores adicionais. O autor concluiu que o mercado de ações 

não valoriza corretamente as implicações dos accruals discricionários dos lucros posteriores à 

realização da SEO e que as empresas emitentes podem manipular o preço de suas ações por 

meio do gerenciamento de resultados. 

Teoh, Welch e Wong (1998) verificaram se ajustes nos accruals discricionários por 

meio de escolhas contábeis em períodos que antecedem uma SEO poderiam explicar a baixa 

performance, no longo prazo, das empresas que se engajaram nesse tipo de operação, 

utilizando uma amostra de 1.265 empresas emissoras de SEO’s, durante o período de 1976 a 

1990. Para isso, testaram a hipótese de que o gerenciamento de resultados, por meio de ajustes 

nos accruals discricionários, aumenta o lucro líquido ao redor do período de uma SEO, mas, 

em exercícios seguintes, ocorre um declínio no lucro líquido causado pela correção dos 

ajustes realizados em exercícios anteriores. Os resultados apontaram que os accruals 

discricionários crescem antes da SEO, atingem um pico no ano de realização e declinam nos 

anos seguintes à realização da SEO. Em consequência desse padrão, o lucro líquido cresce 

antes da SEO, atinge o máximo no ano de sua realização e declina após o ano da emissão da 

SEO. No entanto, observaram que, para o fluxo de caixa, ocorreu justamente o contrário, ou 

seja, baixos fluxos de caixa antes da emissão e melhores fluxos de caixa pós emissão da SEO. 

Denis e Sarin (2001) examinaram a reação dos preços das ações a anúncios de 

resultados das empresas nos cinco anos posteriores a uma realização de uma SEO e testaram a 

possibilidade do mercado ser surpreendido pelo fraco desempenho das ações após a realização 

de uma SEO. Para isso, utilizaram uma amostra de 1.213 SEO’s primárias, referente ao 

período de 1982 a 1990, e selecionaram um conjunto de empresas não emissoras de SEO com 

tamanho e índice book-to-market semelhantes aos das empresas emissoras, além de observar 

os accruals discricionários. Testaram a hipótese de excesso de otimismo dos investidores, na 

qual o baixo desempenho pós SEO é devido em parte aos investidores que superestimam os 

ganhos pós SEO. Os resultados indicaram que, no longo prazo, após a realização da SEO, as 

empresas emissoras obtiveram baixo desempenho do preço das ações e quedas nos lucros em 

comparação as empresas não emissoras de SEO. Além disso, verificou-se que, para as 

empresas que realizaram pequeno volume de emissão de ações, uma parte do baixo 

desempenho de longo prazo é ocasionada pelo excesso de otimismo dos investidores que 

superestimam os lucros futuros dessas empresas. No entanto, para as grandes emissoras de 

ações, os resultados não  fornecem  nenhum suporte para a hipótese de excesso de otimismo 

dos investidores. Quanto à reação dos preços das ações a anúncios de resultados pós SEO, 

encontrou-se evidências negativas apenas para as empresas emissoras de menor tamanho e 

para as empresas com as maiores accruals discricionários pré SEO. 

Kim e Weisbach (2008) investigaram as principais motivações que impulsionam a 

empresa a emitir ações, sob uma perspectiva internacional. Nesse estudo, foi utilizada uma 
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amostra de 17.226 IPO’s e 13.142 SEO’s, realizadas em 38 países, durante os anos de 1990 e 

2003. Os resultados evidenciaram que as empresas emitem ações para financiar o 

investimento, em especial, para projetos alternativos que ocorrem no longo prazo. Além disso, 

algumas ofertas de ações são realizadas com o intuito de tirar proveito de momentos de alta 

valorização das empresas pelo mercado e, ainda, as SEO’s ofertadas por empresas com alto 

valor de mercado tendem a ter uma maior fração de emissões secundárias, o que sugere que os 

insiders estão aproveitando a alta valorização para vender algumas de suas ações. Dessa 

forma, os principais motivos que justificam a emissão de ações são: necessidade de financiar 

investimentos, tranferência de riqueza dos novos acionistas para os acionistas existentes e 

aumentar a liquidez dos insiders e da empresa. 

Walker e Yost (2008) investigaram três questões relacionadas às emissões de SEO’s. 

Primeiramente, procuram descobrir quais as razões declaradas pelas empresas, antes da 

emissão de SEO’s, para o uso do capital. Em seguida, buscaram saber o que as empresas 

realmente fazem com o capital que levantaram com as emissões de ações. Posteriormente, 

verificaram qual a reação do mercado relacionada com o que as empresas dizem e/ou com o 

que as empresas fazem. Os autores utilizaram uma amostra de 438 SEO’s, correspondente ao 

período de 1997 a 2000. Os resultados apontaram que: 1) as empresas emitem SEO’s para 

pagamento de dívida; 2) as empresas aumentam suas despesas de capital e de pesquisa e 

desenvolvimento (P&D) na sequência de uma SEO; 3) as empresas aumentam sua dívida de 

longo prazo após a SEO, mesmo quando o motivo declarado para o uso do capital tenha sido 

para pagar dívida; 4) o mercado reage mais positivamente aos aumentos de investimento, se a 

empresa oferecer planos específicos para o uso do capital levantado com emissões de SEO’s.  

Deangelo, Deangelo e Stulz (2010) verificaram se as decisões de realizar uma SEO 

são melhores explicadas pela teoria market timing ou pela teoria do ciclo de vida das 

empresas, na qual empresas jovens com altas taxas de market-to-book e baixos fluxos de caixa 

operacionais vendem ações para financiar seu investimento, enquanto que as empresas 

maduras, com baixo índice market-to-book, pagam dividendos e financiam investimentos 

internamente. Utilizaram uma amostra composta por 4.291 SEO’s, realizadas durante o 

período de 1973 a 2001. A metodologia empregada foi análise univariada de dados e 

regressão logit, para identificar os determinantes que conduzem à realização de uma SEO, e 

as variáveis usadas foram: market-to-book, retornos passados e futuros, no curto e longo prazo 

(proxies para captar o efeito do market timing), número de anos listados e número de 

distribuição de dividendos (proxies para testar a teoria do ciclo de vida). Os resultados 

apontaram que a razão fundamental para a maioria das empresas realizar SEO’s é suprir uma 

necessidade de fluxo de caixa de curto prazo e, somente de forma secundária, as teorias 

market timing e ciclo de vida exercem influências econômicas estatisticamente significativas 

sobre a decisão de realiza uma SEO, sendo a influência do ciclo de vida da empresa 

quantitativamente mais forte.  

Cohen e Zarowin (2010) analisaram se havia manipulação do gerenciamento de 

resultados reais e de exercício em torno de emissões de SEO’s, para uma amostra constituída 

por 1.511 SEO’s, correspondente ao período de 1987 a 2006. Para calcular os accruals 

relacionados com as atividades de gerenciamento de resultados de exercício, foi utilizado o 

modelo cross-sectional de Jones (1991) e, para captar as atividades de gerenciamento de 

resultados reais, relacionadas com as decisões operacionais dos gestores, foram estimados os 

níveis anormais de fluxo de caixa das operações, as despesas discricionárias e os custos de 

produção. Os resultados indicaram que o baixo desempenho posterior à emissão de SEO’s não 

é ocasionado apenas por reversão nos accruals, mas também reflete as consequências reais 

das decisões operacionais tomadas para gerenciar lucros. 
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Hong, Zhongnan e Changyun (2011) examinaram a relevância empírica das teorias 

sobre financiamento para investimento e crescimento, tradeoff, market timing e teoria da 

agência, para explicar a motivação de emissões de SEO’s no contexto chinês, para uma 

amostra de 848 SEO’s, referente ao período de 1994 a 2008. Para tanto, foram selecionadas 

algumas proxies que representaram as teorias, tais como: investimento fixo e taxa de 

crescimento anual de vendas como proxies para a teoria de financiamento, investimento e 

crescimento, respectivamente; alavancagem representou a proxy da teoria tradeoff; market- 

to-book foi a proxy para market timing; e despesas administrativas extras a proxy para a teoria 

da agência. Além dessas proxies, foram selecionadas algumas variáveis de controle como 

tamanho da empresa, rentabilidade, dívida e volatilidade do mercado de ações. Os resultados 

evidenciaram que: 1) o financiamento para investimento e crescimento não pode ser uma 

motivação para as empresas realizarem SEO’s; 2) as empresas não usam SEO’s para ajustar 

sua estrutura de capital, mostrando-se incompatível com a teoria tradeoff; 3) a necessidade de 

uma maior quantidade de recursos para despesas administrativas adicionais representa uma 

das razões para a empresa emitir SEO’s; 4) emissão de SEO’s ocorre quando a empresa está  

supervalorizada pelo mercado de ações, mostrando-se consistente com a teoria de market 

timing e corroborando os demais resultados documentados na literatura para diferentes países. 

Shu e Chiang (2014) testaram a hipótese de que grandes e pequenas empresas tratam 

emissões de ações de forma diferente. Argumentam que as pequenas empresas utilizam 

oportunidades geradas pelo tempo de mercado, ao passo que as grandes empresas usam 

accruals discricionários para aumentar seus rendimentos. A amostra foi composta por 463 

SEO’s de empresas listadas na bolsa de valores de Taiwan, referente ao período de 1996-

2010. Os resultados indicaram que as pequenas e grandes empresas adotam diferentes 

abordagens ao ofertar SEO’s no mercado de  ações de Taiwan. Especificamente, as pequenas 

empresas usam as oportunidades que surgem pelo tempo de mercado para aumentar seus 

rendimentos, sendo que esse efeito tempo mostrou-se positivamente correlacionado com os 

rendimentos de curto prazo e negativamente correlacionado com os rendimentos de longo 

prazo. Quanto às grandes empresas, as quais tendem a usar accruals discricionários, 

manifestaram-se positivamente correlacionado com os rendimentos de curto prazo e 

negativamente correlacionado com os rendimentos de longo prazo. 

No Brasil, Guimarães et. al. (2013) analisaram os impactos das ofertas públicas 

subsequentes nos retornos das ações de empresas participantes da carteira teórica do índice 

Bovespa, no período de 2001 a 2010. Por meio da metodologia de estudo de eventos, os 

autores analisaram 27 registros de SEO na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) de 20 

empresas distintas, com o intuito de verificar como o mercado reagiu antes, durante e após a 

data do registro das SEO’s na CVM. Como resultado, os autores encontraram que não há 

retornos anormais estatisticamente significativos para a janela [-5;+5], bem como não há 

diferenças estatisticamente significativas no comportamento dos retornos anormais no período 

subsequente à janela do evento, sendo esse período a janela [+6;+40], confirmando, assim, a 

ausência de reflexos do evento nos retornos das ações das empresas que fizeram registro de 

SEO. Dessa forma, os autores concluíram que o registro da SEO na CVM não impacta 

significativamente nos retornos das ações das empresas. 

 

3. METODOLOGIA  

3.1. População e Amostra 

A população consistiu de todas as empresas emissoras de ações subsequentes (SEO) 

listadas na BM&FBOVESPA, no período de 2004 a 2009. Para a escolha do período inicial, 

consideraram-se as informações disponíveis na BM&FBOVESPA a respeito das SEO’s. Já o 

período final foi estabelecido devido à disponibilidade dos dados das empresas quatro anos 
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após a emissão das ações. A Tabela 1 evidencia o quantitativo de empresas que realizaram 

oferta pública de distribuição de ações, totalizando 72 operações. Para compor a amostra, 

foram excluídas da população as seguintes empresas: que realizaram apenas ofertas 

secundárias; que, durante o interregno de cinco anos, realizaram mais de uma SEO, a fim de 

reduzir a dependência para os testes estatísticos; e que não apresentaram os dados necessários 

para a pesquisa. Após a aplicação dos filtros, segundo os critérios definidos acima, a amostra 

foi composta por 16 ofertas subsequentes de ações, conforme Tabela 1.  

 

Tabela 1 – Quantidade de SEO 

Ano 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total 

População 8 10 16 12 8 18 72 

Amostra 2 2 5 3 2 2 16 

       Fonte: BM&FBOVESPA, 2014 

Em seguida, baseando-se nos critérios de seleção de Loughran e Ritter (1997), para 

compor o grupo de empresas não emissoras, foram selecionadas empresas correspondentes às 

emissoras que atenderam aos seguintes critérios:  

a) serem do mesmo setor NAICS (North American Industry Classification System) das 

empresas emissoras;  

b) não terem realizado SEO durante os cinco anos posteriores ao ano da oferta da 

empresa emissora;  

c) o tamanho do ativo no ano da SEO da empresa não emissora tenha entre 25% e 

200% do tamanho do ativo da empresa emissora;  

d) o valor do ROA da empresa não emissora seja o mais próximo possível do ROA da 

empresa emissora no ano da SEO.  

Caso não haja nenhuma empresa não emissora correspondente com base no critério do 

tamanho do ativo, a empresa não emissora correspondente foi escolhida sem levar em 

consideração o setor, sendo que o tamanho do ativo deveria estar entre 75% a 125% do 

tamanho do ativo da empresa emissora e o índice ROA deveria ser o mais próximo possível 

do índice ROA das emissoras. 

Por fim, em cada ano de referência (2004, 2005, 2006, 2007 e 2008), obteve-se uma 

amostra composta por empresas que realizaram e não realizaram SEO, totalizando, assim, 32 

empresas, das quais metade realizaram SEO e metade não realizaram. Os setores em que 

fazem parte as empresas selecionadas na amostra encontra-se diversificado, pois a amostra 

contempla 20 setores da economia. No Quadro 1, são evidenciadas as empresas que 

realizaram e as que não realizaram SEO, bem como o setor. A coleta dos dados foi realizada 

nos demonstrativo financeiros das empresas que compõem a amostra divulgados no banco de 

dados Economática. 
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Quadro 1 – Empresas que realizaram e não realizaram SEO 

Ano do SEO 
Empresas 

emissoras 
Papel Setor NAICS 

2004 BRASKEM BRKM3 Indústria química 

2004 BRADESPAR BRAP3 Administração de empresas e empreendimentos 

2005 ULTRAPAR UGPA3 Indústria química 

2005 LOJAS RENNER LREN3 Loja de roupas 

2006 TAM S/A TAMM3 Transporte aéreo regular 

2006 SARAIVA LIVR SLED3 Editoras de jornais, livros e base de dados 

2006 RANDON PART RAPT3 Indústria de carrocerias e trailers 

2006 CESP CESP3 Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 

2006 SAO CARLOS SCAR3 Locadora de imóveis 

2007 INDS ROMI ROMI3 Indústria de máquinas industriais 

2007 DROGASIL RADL3 Loja de artigos para saúde e cuidados pessoais 

2007 CIA HERING HGTX3 Indústria de roupas de malha 

2008 GERDAU MET GOAU3 Transformação de aço em produtos de aço 

2008 VALE R DOCE VALE3 Mineração de metais 

2009 BRF FOODS BRFS3 Abatedouros 

2009 BROOKFIELD BISA3 Construção de edifícios residenciais 

Ano 
Empresas não 

emissoras 
Papel Setor NAICS 

2004 Cemig CMIG3 Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 

2004 Itausa ITSA3 Administração de empresas e empreendimentos 

2005 Unipar UNIP3 Indústria química 

2005 Itautec ITEC3 Indústria de computadores e periféricos 

2006 Aços Vill AVIL3 Transformação de aço em produtos de aço 

2006 Iochp-Maxion MYPK3 Indústria de autopeças 

2006 Brasmotor BMTO3 Indústria de eletrodomésticos 

2006 Tran Paulist TRPL3 Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 

2006 Mundial MNDL3 Indústria de ferragens 

2007 Alpargatas ALPA3 Indústria de calçados 

2007 Dimed PNVL3 Loja de artigos para saúde e cuidados pessoais 

2007 Mont Aranha MOAR3 Administração de empresas e empreendimentos 

2008 Copel CPLE3 Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 

2008 Eletrobras ELET3 Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 

2009 JBS JBSS3 Abatedouros 

2009 Cemat CMGR3 Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 

 

3.2. Testes de Hipóteses 

Com o propósito de verificar se existiam ou não diferenças significativas no 

desempenho operacional e acionário das empresas analisadas no horizonte temporal de quatro 

anos anteriores e posteriores à realização da SEO, foram realizados testes não paramétricos, 

uma vez que não foram atendidos os pressupostos para realização do teste paramétrico 

correspondente. 

As variáveis analisadas neste estudo foram: ROA Passado, ROA Futuro e retorno 

anual das ações passado e futuro. Para cada variável da empresa, foram coletadas as 

informações referentes a quatro anos anteriores e posteriores à realização da SEO, ou seja, 

sendo, por exemplo, 2004 o ano de referência, os dados coletados referem-se a 2000, 2001, 

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. O ROA foi obtido por meio da divisão do EBIT 

(Earning Before Interest and Taxes) pelo Ativo Total. O embasamento teórico para a 

utilização da variável ROA, na presente pesquisa, encontra-se nos trabalhos de Loughran e 
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Ritter (1995, 1997). Com o objetivo de analisar o desempenho operacional das empresas que 

realizaram e não realizaram IPO ou SEO, esses autores utilizaram o ROA como proxy do 

desempenho operacional. 

Os testes não paramétricos são utilizados quando a distribuição da variável 

populacional não segue uma distribuição normal ou quando a amostra for pequena. Os testes 

não paramétricos utilizados nesta pesquisa foram o teste de Wilcoxon e o teste de Mann-

Whitney. 

O teste de Wilcoxon dos postos com sinais é um teste não paramétrico alternativo ao 

teste t para duas amostras relacionadas (paramétrico). É utilizado na análise de amostra 

emparelhada, sendo empregado quando se deseja estudar a diferença de duas condições (antes 

e depois) de uma mesma amostra. O teste de Wilcoxon é uma extensão do teste de sinais, em 

que considera, além da diferença entre pares de observações, o valor dos postos das 

diferenças, sendo por isso considerado mais potente que o teste dos sinais. Quanto maior for a 

diferença, maior a evidência de que existe diferença entre as situações estudadas na amostra. 

A hipótese nula do teste é que não há diferença entre os grupos, enquanto a hipótese 

alternativa é que os grupos são diferentes. A estatística do teste T é representada pelo menor 

valor entre as somas dos postos dos dois grupos, ou seja, T = mínimo (T-, T+). Para amostras 

suficientemente grandes, utiliza-se, como estatística de teste, a seguinte aproximação à 

distribuição normal: 
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Já o teste de Mann-Whitney é empregado na análise de duas amostras independentes 

que foram retiradas de populações com médias iguais. Esse teste não paramétrico é uma 

alternativa para o teste t para amostras independentes. A hipótese nula do teste é que as duas 

amostras têm distribuições idênticas, enquanto a hipótese alternativa é que as duas amostras 

não têm distribuições idênticas. 

O valor da estatística teste, representada por Ucal, é obtida por meio da Equação 4: 

U = mínimo (Ux, Uy)         (4) 

Onde: 
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Ux = número de pares em que Xi > Yi; 

Uy = número de pares em que Yi > Xi; 

Rx = soma de postos relativos à amostra de tamanho n1; 

Ry = soma de postos relativos à amostra de tamanho n2. 

 

Para amostras suficientemente grandes, utiliza-se, como estatística de teste, a seguinte 

aproximação à distribuição normal: 
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A amostra é composta por empresas listadas na BM&FBOVESPA que realizaram 

ofertas subsequentes de ações, no período de 2004 a 2009. Para comparar o desempenho 

operacional e acionário das empresas que realizaram SEO, foi obtida uma amostra de 

empresas que não realizaram SEO, conforme critérios definidos em 3.1. 

Na Tabela 2, apresenta-se a estatística descritiva das empresas que foram selecionadas 

para compor a amostra referente ao volume da oferta primária, secundária e total de ações e o 

tamanho do ativo. Em média, as empresas ofertaram em torno de 2,327 bilhões de reais em 

ações, sendo R$ 2,132 bilhões em ações referente à oferta primária. As empresas fizeram uma 

oferta primária de, no mínimo, R$ 47,218 milhões em ações e, no máximo, de R$ 19,434 

bilhões de ações. Já a oferta secundária emitida pelas empresas foi, em média, de R$ 194,842 

milhões em ações, ofertando no mínimo zero e no máximo R$ 1,285 bilhão em ações. No que 

diz respeito ao tamanho do ativo das empresas, verifica-se que o tamanho médio é de R$ 

15,823 bilhões, variando de R$ 333,994 milhões a R$ 172,238 bilhões. 

Tabela 2 – Estatística descritiva (em milhares de reais) 

  Volume primária  Volume Secundária Volume Total  Ativo 

Média                 2.132.802                        194.842           2.327.644           15.823.459  

Mínimo                      47.218                                  -                182.599                333.994  

Máximo               19.434.193                     1.285.960         19.434.193         172.238.376  

Desvio padrão                 4.821.910                        325.689           4.751.428           42.279.594  

Fonte: BM&FBOVESPA (2014) 

Na Tabela 3, evidenciam-se as medianas do desempenho operacional das empresas 

que realizaram e não realizaram SEO. A proxy utilizada do desempenho operacional foi o 

Retorno Operacional do Ativo (ROA). Percebe-se uma tendência decrescente quase 

monotônica do desempenho operacional para as empresas que realizaram SEO. Para as 

emissoras, a mediana cai de 10,7%, referente ao quarto ano anterior à emissão, para 8,2%, no 

ano da oferta. Após a emissão, o desempenho operacional das empresas emissoras também 

declina. Por outro lado, quando se analisa as empresas não emissoras, percebe-se que há uma 

tendência crescente quase monotônica do ROA. Dessa forma, percebe-se que, em geral, as 

empresas emissoras possuem um desempenho operacional pior em relação às empresas não 

emissoras. Loughran e Ritter (1997) encontraram, tanto para emissoras, quanto para não 

emissoras, que o desempenho operacional cai no período de quatro anos antecedentes e 

posteriores à emissão.  

Para verificar se há diferenças no desempenho operacional anterior e posterior à 

emissão, bem como se há diferenças no desempenho operacional das empresas que emitem ou 

não SEO, realizou-se teste de igualdade de médias. Para isso, realizou-se o teste de Wilcoxon, 

com o intuito de verificar se o desempenho operacional antes da emissão da SEO é igual ao 

desempenho operacional após a emissão. Além disso, realizou-se o teste de Mann-Whitney, 
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para verificar se o desempenho operacional das empresas que realizaram SEO é igual ao 

desempenho operacional das empresas que não realizaram. 

Tabela 3 - Desempenho Operacional das empresas emissoras e não emissoras 

Ano fiscal Emissoras Não Emissoras 

-4 0,107 0,077 

-3 0,096 0,085 

-2 0,095 0,110 

-1 0,089 0,089 

0 0,082 0,102 

+1 0,080 0,102 

+2 0,076 0,119 

+3 0,109 0,095 

+4 0,081 0,132 

Os resultados apresentados na Tabela 4 evidenciam que, independente do horizonte 

temporal, não há diferença significativa do desempenho operacional das empresas antes e 

após a oferta subsequente de ações. Cohen e Zarowin (2010) encontraram que o desempenho 

operacional das empresas que realizam SEO tende a ser alto e significante estatisticamente, no 

período precedente a SEO, e tende a ser baixo, estatisticamente significativo, no período 

seguinte a SEO.  

 

 

 

Tabela 4 – Análise do desempenho operacional anterior e posterior à emissão de SEO 

Comparação 

dos Períodos 

Sinal do 

Posto 

Média 

do Posto 

Soma dos 

Postos 

Estatística 

W 

Significância 

Exata (Bilateral) 

-4 e +4 
Negativo 7,100 71 

65 0,900 
Positivo 10,830 65 

-3 e +3 
Negativo 7,800 78 

58 0,632 
Positivo 9,670 58 

-2 e +2 
Negativo 9,000 81 

55 0,528 
Positivo 7,860 55 

-1 e +1 
Negativo 9,880 79 

57 0,597 
Positivo 7,130 57 

Embora, na Tabela 3, tenha sido apresentado que há diferença no ROA das empresas 

que realizaram SEO e das que não realizaram, no período de quatro anos anteriores e 

posteriores à SEO, verifica-se, na Tabela 5, que o desempenho operacional das empresas não 

difere estatisticamente. Isto é, para um dado ano antes ou após a realização da SEO, não 

existem evidências para afirmar que há diferença significativa entre o desempenho 

operacional das empresas que realizaram SEO e o das que não realizaram. Sendo assim, 

estatisticamente, o desempenho operacional das empresas emissoras não se deteriora nos 

quatro anos posteriores à realização da SEO, em comparação com as empresas não emissoras. 

Esse achado diverge do resultado encontrado por Loughran e Ritter (1997), os quais 

evidenciaram uma deterioração no desempenho operacional das empresas emissoras em 

relação às não emissoras nos quatros anos que sucedem a emissão.  

Analisou-se, ainda, o desempenho operacional das empresas que realizaram grandes 

volumes de SEO’s e pequenos volumes de SEO’s. Sendo assim, realizou-se o teste de Mann-

Whitney, a fim de verificar se, após a realização da SEO, o desempenho operacional das 
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empresas que realizaram grandes emissões é igual ao desempenho operacional das empresas 

que realizaram pequenas emissões. Para categorizar grandes e pequenas emissões, os dados 

referentes ao ano fiscal relativo à oferta foram separados em dois grupos, tendo como ponto 

de separação a mediana. Assim, a empresa com volume de oferta menor que a mediana foi 

classificada como pequena emissão. Já a empresa com volume de oferta maior que a mediana 

foi classificada como grande emissão. 

 

Tabela 5 – Análise do desempenho operacional das empresas emissoras e não emissoras de SEO 

Ano 

fiscal  

Realizou 

SEO? 

Média do 

Posto 

Soma dos 

Postos 

Estatística 

U 

Significância 

Exata (Bilateral) 

-4 
Sim 16,88 270 

258 0,838 
Não 16,13 258 

-3 
Sim 16,94 271 

257 0,809 
Não 16,06 257 

-2 
Sim 16,75 268 

260 0,897 
Não 16,25 260 

-1 
Sim 16,38 262 

262 0,956 
Não 16,63 266 

0 
Sim 15,31 245 

245 0,491 
Não 17,69 283 

+1 
Sim 16,13 258 

258 0,838 
Não 16,88 270 

+2 
Sim 14,38 230 

230 0,21 
Não 18,63 298 

+3 
Sim 17,5 280 

248 0,564 
Não 15,5 248 

+4 
Sim 15,81 253 

253 0,696 
Não 17,19 275 

Na Tabela 6, é apresentado o valor mediano do ROA das empresas para o período que 

sucede à SEO. Percebe-se que, um ano após a emissão de SEO, as empresas que realizaram 

pequenas emissões obtiveram um desempenho operacional de 10,1%, enquanto as empresas 

que realizaram grandes emissões, 6%, ou seja, as empresas que fizeram pequenas emissões 

tiveram um desempenho operacional melhor. No segundo e terceiro ano após a SEO, as 

empresas que realizaram pequenas emissões obtiveram um desempenho operacional pior que 

as empresas que realizaram grandes emissões, sendo a diferença de 1,1% e 0,5%, 

respectivamente. No quarto ano seguinte à realização da SEO, a performance operacional das 

empresas que realizaram pequenas emissões melhorou em relação às empresas que realizaram 

grandes emissões, sendo essa diferença de 3,1%. Todavia, essas diferenças apresentadas nos 

quatros anos após a emissão não são estatisticamente significativas ao nível de 5%. 
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Tabela 6 – Análise do desempenho operacional das empresas emissoras de grande e pequeno volume de SEO 

Ano fiscal  
Volume da 

Emissão 
ROA 

Média do 

Posto 

Soma dos 

Postos 

Estatística 

U 

Significância 

Exata (2 caudas) 

+1 
Pequena 0,101 10,500 84 

52 0,105 
Grande 0,060 6,500 52 

+2 
Pequena 0,076 8,750 70 

66 0,878 
Grande 0,087 8,250 66 

+3 
Pequena 0,109 8,130 65 

65 0,798 
Grande 0,113 8,880 71 

+4 
Pequena 0,095 8,130 65 

65 0,798 
Grande 0,063 8,880 71 

Na Tabela 7, evidenciam-se as médias dos retornos das ações das empresas que 

realizaram e não realizaram SEO. O desempenho acionário foi mesurado na forma 

logarítmica, a partir das cotações anuais ajustadas aos dividendos. Percebe-se uma tendência 

decrescente no desempenho acionário tanto para as empresas emissoras, quanto para as não 

emissoras. Para as emissoras, a média cai de 42,2%, referente ao quarto ano anterior à 

emissão, para 12,2%, no quarto ano após a emissão. Quando se analisa as empresas não 

emissoras, percebe-se que, no período que antecede e sucede em quatro anos a SEO, o 

desempenho acionário das empresas cai de 20% para 10%. Dessa forma, percebe-se que a 

variabilidade dos retornos é maior para as empresas que realizaram SEO. 

Observa-se, também, que um ano antes da oferta, o retorno das empresas que 

realizaram SEO é praticamente o dobro das empresas não emissoras. No segundo ano após a 

realização da SEO, as empresas emissoras obtiveram, em média, um retorno menor, 

comparativamente às empresas não emissoras. Já no terceiro e quarto ano após a SEO, as 

empresas emissoras, comparativamente às não emissoras, obtiveram maiores retornos. 

Tabela 7 – Retorno acionário das empresas emissoras e não emissoras 

Ano fiscal  Emissoras Não Emissoras 

-4 0,422 0,200 

-3 0,253 0,462 

-2 0,282 0,395 

-1 0,452 0,234 

0 0,645 0,214 

+1 0,201 0,220 

+2 -0,014 0,073 

+3 0,218 0,136 

+4 0,122 0,010 

4  0,298 0,289 

+1 +4 0,127 0,132 

Ainda na Tabela 7, verifica-se que, em média, as empresas emissoras possuem um 

retorno acionário de 29,8%, em média, nos quatros anos que antecedem às emissões, enquanto 

as empresas não emissoras possuem um retorno médio de 28,9%, no mesmo período. Já nos 

quatros anos que sucedem à realização da SEO, as empresas emissoras obtiveram um retorno 

acionário de 12,7%, enquanto as empresas não emissoras 13,2%, ou seja, o desempenho 

acionário das empresas que realizam ofertas subsequentes de ações, nos quatros anos 

anteriores à oferta, é menor que o das empresas que não realizaram SEO.  
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Tabela 8 – Análise do desempenho acionário anterior e posterior à realização de SEO 

Comparação do 

Período 

Sinal do 

Posto 

Média do 

Posto 

Soma dos 

Postos 
Estatística W 

Significância 

Exata (Bilateral) 

-4 e +4 
Negativo 5,88 47 

19 0,240 
Positivo 6,33 19 

-3 e +3 
Negativo 7,2 36 

30 0,831 
Positivo 5 30 

-2 e +2 
Negativo 6,75 54 

37 0,588 
Positivo 7,4 37 

-1 e +1 
Negativo 7,13 57 

34 0,455 
Positivo 6,8 34 

Ademais, realizou-se teste de igualdade de médias, para examinar se há diferenças no 

desempenho acionário antes e após a realização da SEO. Por meio da Tabela 8, verifica-se 

que, independente do horizonte temporal, não há diferença significativa do desempenho 

acionário das empresas antes e após a oferta subsequente de ações. Sendo assim, a diferença 

dos retornos antes e após a SEO, para as empresas emissoras, observada na Tabela 7, não é 

significativa estatisticamente. 

Ao comparar o retorno das ações das empresas emissoras de SEO e das empresas não 

emissoras para um mesmo intervalo de tempo, pode-se perceber, na Tabela 9, que o 

desempenho acionário não difere estatisticamente. Ou seja, para um dado ano da realização da 

SEO, não existem evidências para afirmar que há diferença significativa entre o desempenho 

acionário das empresas que realizaram SEO e o das que não realizaram. Sendo assim, a 

diferença dos retornos das ações, observada na Tabela 7, não é significativa estatisticamente 

ao nível de 5%. Loughran e Ritter (1997) encontraram que as empresas emissoras têm um 

desempenho acionário pior, estatisticamente significativo, em relação às empresas não 

emissoras, durante o segundo ano até o quinto ano após a emissão.  

Tabela 9 - Análise do desempenho acionário das empresas emissoras e não emissoras de SEO 

Ano fiscal  
Realizou 

SEO? 

Média do 

Posto 

Soma dos 

Postos 
Estatística U 

Significância 

Exata (Bilateral) 

-4 
Sim 16,090 177 

174 0,148 
Não 11,600 174 

-3 
Sim 12 132 

132 0,413 
Não 14,600 219 

-2 
Sim 14,930 209 

209 0,983 
Não 15,070 226 

-1 
Sim 17,500 245 

220 0,257 
Não 13,750 220 

0 
Sim 18,140 254 

211 0,131 
Não 13,190 211 

+1 
Sim 16,330 245 

245 0,861 
Não 15,690 251 

+2 
Sim 15,600 234 

234 0,830 
Não 16,380 262 

+3 
Sim 17 272 

256 0,780 
Não 16 256 

+4 
Sim 15,470 232 

232 0,770 
Não 16,500 264 

-4 a -1 
Sim 15 210 

196 0,769 
Não 14 196 

+1 a +4 
Sim 15,500 248 

248 0,564 
Não 17,500 280 
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Por fim, as empresas foram separadas em dois grupos. As empresas emissoras de SEO 

foram organizadas em ordem crescente pelo tamanho do ativo, o qual se refere ao ano da 

realização da SEO. Em seguida, o valor mediano foi obtido, separando, assim, a amostra em 

dois grupos de tamanho: pequena e grande empresa, ou seja, empresas com tamanho do ativo 

pequeno e grande, respectivamente. O mesmo procedimento foi realizado com as empresas 

não emissoras correspondentes. A Tabela 10 evidencia os valores médios dos retornos das 

ações das empresas classificadas como pequena e grande. 

Por meio da Tabela 10, percebe-se que, um ano após a emissão da SEO, para as 

pequenas empresas, o retorno das ações das empresas emissoras é de 8,4%, enquanto o 

retorno das não emissoras é de 15,9%. Ou seja, as emissoras obtiveram um desempenho 

acionário pior que as empresas não emissoras, um ano após a oferta subsequente das ações. 

No segundo e terceiro ano após a realização da SEO, a performance acionária das pequenas 

empresas que realizaram SEO é superior ao desempenho acionário das empresas 

correspondentes. No quarto ano após a SEO, as empresas não emissoras apresentaram melhor 

desempenho acionário que as emissoras. Embora, economicamente, observam-se diferenças 

no desempenho acionário das empresas pequenas que realizaram ou não SEO, essas 

diferenças não são estatisticamente significativas ao nível de 5%. Loughran e Ritter (1997) 

encontraram, para as empresas pequenas, que o retorno médio dos cinco anos subsequentes às 

ofertas das empresas emissoras é de 1,6%, enquanto das empresas não emissoras é de 15,2%. 

Tabela 10 – Análise do desempenho acionário das empresas grandes e pequenas 

 Ano fiscal  
Realizou 

SEO? 
Retorno 

Média do 

Posto 

Soma dos 

Postos 

Estatística 

U 

Significância Exata 

(Bilateral) 
 

P
eq

u
en

a 
E

m
p
re

sa
 +1 

Sim 0,084 8,130 65 
65 0,798 

Não 0,159 8,880 71 

+2 
Sim 0,096 8,750 70 

66 0,878 
Não 0,087 8,250 66 

+3 
Sim 0,561 10,130 81 

55 0,195 
Não 0,085 6,880 55 

+4 
Sim 0,307 8 64 

64 0,721 
Não 0,344 9 72 

G
ra

n
d

e 
E

m
p

re
sa

 +1 
Sim 0,334 9 63 

57 0,463 
Não 0,281 7,130 57 

+2 
Sim -0,140 7 49 

49 0,463 
Não 0,059 8,880 71 

+3 
Sim -0,126 6,750 54 

54 0,161 
Não 0,187 10,250 82 

+4 
Sim -0,089 8 56 

56 1 
Não -0,144 8 64 

Por outro lado, as empresas classificadas como grandes, um ano após a realização da 

SEO, o retorno das ações das empresas emissoras é de 33,4%, enquanto das empresas não 

emissoras é de 28,1%. Ou seja, as emissoras obtiveram um desempenho acionário melhor que 

as empresas não emissoras, um ano após a realização da SEO. No segundo e terceiro anos 

após a SEO, o desempenho acionário das grandes empresas que realizaram SEO é inferior à 

performance acionária das empresas não emissoras. No quarto ano após a SEO, as empresas 

apresentaram retorno acionário negativo, sendo a queda no retorno das empresas emissoras 

menor. Embora, economicamente, hajam diferenças no desempenho acionário das empresas 

grandes que realizaram ou não SEO, essas diferenças não são estatisticamente significativas 

ao nível de 5%.  Loughran e Ritter (1997) encontraram, para as empresas grandes, que o 
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retorno médio dos cinco anos subsequentes às ofertas é de 13,6% para as empresas emissoras, 

enquanto para as empresas não emissoras é de 18,6%. 

Por fim, buscou verificar se o baixo desempenho acionário das empresas emissoras 

pós SEO é justificado pelo fato dessas empresas crescerem mais rapidamente, uma vez que, 

para Loughran e Ritter (1997), as empresas emissoras tendem a ter: (a) alto crescimento; (b) 

baixo retorno das ações pós SEO. Para tanto, realizou-se uma regressão em que a variável 

dependente é o retorno da ação e as variáveis independentes são a taxa de crescimento da 

empresa e uma variável dummy. O crescimento da empresa foi mensurado pela taxa de 

variação percentual anual do ativo total referente ao ano base da SEO e ao ano anterior à 

emissão. O retorno utilizado refere-se ao retorno um ano após a emissão menos o retorno do 

Ibovespa. A variável dummy utilizada refere-se ao fato da empresa ter realizado ou não SEO, 

sendo atribuído o valor 1 se a empresa tiver emitido ações subsequentes e 0 caso contrário.  

Tabela 11 – Parâmetros estimados para a regressão 𝑟𝑖 − 𝑟𝑚 = 𝛼0 + 𝛼1𝐶𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖 + 𝛼2𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦𝑆𝐸𝑂𝑖 + 𝜀𝑖 
Variável Coeficiente t p-valor 

Crescimento -0,0347 -4,2050 0,0002 

Dummy -0,0260 -0,3083 0,7601 

Intercepto 0,0824 0,8466 0,4044 

 

A Tabela 11 apresenta os coeficientes e sua significância estatística. Os erros padrão 

dos parâmetros estimados são consistentes para heterocedasticidade e autocorrelação, usando 

a matriz robusta de Newey-West. Constata-se que o crescimento da empresa é 

significativamente relacionado com o retorno subsequente ajustado ao mercado. Analisando o 

coeficiente da variável crescimento, percebe-se que um aumento de 100% no crescimento 

anual do ativo reduz o retorno da ação, um ano após a SEO, em 3,47%. Esse resultado 

corrobora com as evidências empíricas internacionais (COOPER; GULEN; SCHILL, 2008; 

LIPSON; MORTAL; SCHILL, 2011; WATANABE ET. AL., 2013), as quais evidenciaram a 

existência de uma relação negativa entre retorno das ações e crescimento percentual do ativo. 

Wen (2012) encontrou que um aumento de 1% no crescimento do ativo reduz o retorno das 

ações em 5%. Lyandres, Sun e Zhang (2008), além de verificar que as empresas que 

investiram mais obtiveram menores retornos das ações em relação às empresas que investiram 

menos, os autores documentaram que empresas emissoras investiram mais que as não 

emissoras. 

Percebe-se, ainda, na Tabela 11, embora não seja significativo estatisticamente, que as 

empresas emissoras de SEO obtiveram o retorno das ações inferior ao retorno das empresas 

não emissoras. Esse achado vai ao encontro do resultado de Loughran e Ritter (1997), os 

quais encontraram que empresas emissoras possuem retorno das ações menor que as empresas 

não emissoras para o período de um ano após a SEO. 

 

5. CONCLUSÃO 

Este artigo teve como objetivo investigar se houve mudanças no desempenho 

operacional e acionário das empresas brasileiras após a realização de ofertas públicas 

subsequente de ações (SEO’s) das empresas listadas na BM&FBOVESPA, no período de 

2004 a 2009. Em seguida, buscou-se averiguar se existiam diferenças entre o desempenho 

operacional e acionário das empresas emissoras e não emissoras de SEO. Comparou-se, ainda, 

a performance operacional das empresas que fizeram grandes emissões em relação às 

empresas que fizeram pequenas emissões de SEO. Por fim, analisou se há diferença no 

desempenho acionário das pequenas empresas que realizaram SEO e que não realizaram, 

como também se há diferença no desempenho acionário das empresas grandes que realizaram 

ou não SEO. 
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De acordo com os resultados obtidos, verificou-se que, antes da realização da SEO, o 

desempenho operacional da empresa é melhor, sendo deteriorado após a realização da SEO. 

Embora haja essa deterioração no desempenho operacional após a SEO, não há significância 

estatística, sendo assim, estatisticamente, não há diferença no desempenho operacional 

anterior e posterior à realização da SEO.  

Ao analisar o desempenho operacional das empresas emissoras e não emissoras de 

SEO, percebe-se que não há diferença no desempenho operacional das empresas nem nos 

quatros anos antecedentes à oferta nem nos quatros anos após a oferta. Esses achados são 

contrários aos relatados por Loughran e Ritter (1997). 

No tocante à análise do desempenho operacional das empresas que realizaram grandes 

emissões e pequenas emissões, os resultados sugerem que, um ano após a SEO, as empresas 

que emitiram menos ações (em termos monetários) obtiveram um desempenho operacional 

melhor que as empresas que fizeram grandes emissões. No segundo e terceiro ano, a situação 

se inverte, as empresas que realizaram grandes emissões passaram a ter um desempenho 

operacional melhor que as empresas que ofertaram menos. Por fim, no quarto ano após a 

SEO, a situação se investe novamente, passando as empresas que ofertaram mais a ter um 

desempenho operacional pior que as empresa que ofertaram menos. Entretanto, essas 

diferenças de desempenho não são significantes estatisticamente.  

Quanto ao desempenho acionário, os resultados da análise indicam que não há 

diferença, significante estatisticamente, do retorno das ações antes e após a realização da 

SEO, nem inclusive para o ano que antecede e sucede à emissão. Ao comparar o desempenho 

acionário das empresas que realizaram ou não SEO, no mesmo período de tempo, verificou-

se, que, em média, o retorno das empresas emitentes é de 29,8% e 12,71% para os quatro anos 

que antecedem e sucedem a SEO, respectivamente. Já para as empresas não emissoras, o 

retorno das ações no mesmo período foi de 28,92% e de 13,22%. Ou seja, após a realização da 

SEO, as empresas não emissoras obtiveram um retorno superior aos das empresas emissoras, 

todavia essa diferença não foi significante estatisticamente.  

No que tange o tamanho da empresa e o desempenho acionário, empresas pequenas 

que realizaram SEO obtiveram, um ano após a SEO, um retorno de 8,4%, enquanto no mesmo 

período as empresas pequenas que não realizaram SEO obtiveram 15,9%. Já as empresas 

grandes que emitiram SEO obtiveram, um ano após a SEO, um retorno de 33,4% , enquanto as 

não emissoras de 28,1%. Ou seja, as empresas pequenas que realizaram SEO tiveram um 

retorno acionário inferior que as não emissoras, já as empresas grandes que emitiram ações 

possuem um retorno superior que as empresas não emissoras. Embora haja diferença no 

desempenho acionário, essa diferença não é significante estatisticamente. 

Por fim, ao analisar o retorno das ações pós SEO com o crescimento passado da 

empresa, verificou-se que as empresas que investiram mais no período que antecem à SEO em 

um ano obtiveram menores retornos, ou seja, existe uma relação negativa entre crescimento 

da empresa e retorno das ações. 

Os resultados desse estudo ficam limitados à amostra analisada, ao período de estudo e 

ao método empregado. Como limitações do estudo, esta pesquisa analisou apenas 16 ofertas 

públicas subsequentes de ações de um total de 72 SEO’s, devido à análise de pesquisa 

abranger um período de quatro anos que antecede e sucede à oferta, acarretando, assim, no 

estreitamento da amostra, uma vez que as empresas deveriam possuir informação durante 

nove anos de análise. 

 

REFERÊNCIAS 

ASQUITH, P.; MULLINS, D. Equity issues and offering dilution. Journal of Financial 

Economics, v. 15, p. 61-89, 1986. 



 

 

VIII Congresso Anpcont, Rio de Janeiro, 17 a 20 de agosto de 2014. 

 

18 
 

 

CHEN, K. Y.; LIN, Kuen-Lin; ZHOU, Jian. Audit quality and earnings management for 

Taiwan IPO firms. Managerial Auditing Journal, v. 20, n. 1, p. 86-104, 2005. 

 

COOPER, M.J., GULEN, H., SCHILL, M.J. Asset growth and the cross section of stock 

returns. Journal of Finance, v. 63, p. 1609-51, 2008. 

 

COHEN, D. ZAROWIN, P. Z.  Accrual-based and real earnings management activities 

around seasoned equity offerings. Journal of Accounting and Economics, v.50, p. 2-19, 

2010. 

 

DEANGELO, H.; DEANGELO, L.; STULZ, R. M. Seasoned equity offerings, market timing, 

and the corporate lifecycle. Journal of Financial Economics, v. 95, p. 275-295, 2010. 

 

DENIS, David J.; SARIN, Atulya. Is the market surprised by poor earnings realizations 

following seasoned equity offerings? The Journal of Financial and Quantitative Analysis, 

Washington, v. 36, n. 2, p. 169-193, June 2001. Special Issue on International Corporate 

Governance. 

 

DITTMAR, A.; THAKOR, A. Why do firms issue equity? Journal of Finance, v. 57, p. 1-

54, 2007. 

 

GUIMARÃES, N. G. T. et. al. Impacto do registro de ofertas públicas subsequentes nos 

retornos de ações de empresas listadas no segmento Bovespa. Revista Universo Contábil, 

FURB, Blumenau, v. 9, n. 2, p. 45-62, 2013. 

 

HANSEN, R.S.; CRUTCHLEY. C. Corporate earnings and financing: An empirical analysis, 

Journal of Business 63, 347-371, 1990. 

 

HONG, B; ZHONGNAN, H; CHANGYUN W. Understanding seasoned equity offerings of 

Chinese firms. Journal of Banking & Finance, v 35, p.1143–1157, 2011. 

 

KIM, W.; WEISBACH, M.S. Motivations for public equity offers: an international 

perspective. Journal of Financial Economics, v. 87, p. 281-307, 2008.  

 

LIPSON, M. L.; MORTAL, S.; SCHILL, M. J. On the Scope and Drivers of the Asset Growth 

Effect. Journal of Financial and Quantitative Analysis, v. 46, n. 6, p. 1651–1682, 2011. 

 

LOUGHRAN, T; RITTER, J. The new issues puzzle.  Journal of Finance, v. 50, p. 23-51, 

1995.  

 

LOUGHRAN, T.; RITTER, J.  The operating performance of firms conducting seasoned 

equity offerings. Journal of Finance, v. 52, p. 1823-1850, 1997.  

 

LYANDRES, E.; SUN, L.; ZHANG, L. The New Issues Puzzle: Testing the Investment- 

Based Explanation. Review of Financial Studies, v.21, n.6, 2008.  

 

RANGAN, Srinivasan. Earnings management and the performance of seasoned equity 

offerings. Journal of Financial Economics, Lausanne, v. 50, n.1, p. 101-122, Oct. 1998.  



 

 

VIII Congresso Anpcont, Rio de Janeiro, 17 a 20 de agosto de 2014. 

 

19 
 

 

RITTER, J. Initial public offering. Comtemporary Finance Digest, v. 2, n. 1, p. 05-30, 1998. 

 

SPIESS, K.; AFFLECK-GRAVES, J. Underperformance in long-run stock returns following 

seasoned equity offerings. Journal of Financial Economics, v. 38, p. 243-267, 1995. 

 

SHU, P.G.; CHIANG, S.J. Firm size, timing, and earnings management of seasoned equity 

offerings. International Review of Economics and Finance, v. 29, p.177-194, 2014. 

 

TEOH, S.H; WELCH, I; WONG, T.J.  Earnings management and the underperformance of 

seasoned equity offerings. The Journal of Financial Economics, v.50, n.1, p. 63-99, 1998. 

 

WALKER, M. D.; YOST, K. Seasoned equity offerings: what firms say, do, and how the 

market reacts. Journal of Corporate Finance, v. 14, 376-386, 2008. 

 

WATANABE, A. et. al. The asset growth effect: Insights from international equity markets. 

Journal of Financial Economics, v. 108, p. 529–563, 2013. 

 

WEN, Q. Asset growth and stock market returns: a time-series analysis. Working 

Paper.Emory University, 2012. Disponível em:  

https:/wpweb2.tepper.cmu.edu/wfa/wfasecure/upload/2012_PA_292117_779933_858193.pdf  


