
PSI

QUANTOS
Deviam ser 20 mas são 18 e até já foram 17 A escassez de cotadas com
capitalização suficiente para preencher o índice PSI 20 é o sinal claro do
esvaziamento da bolsa de Lisboa nos últimos anos

SHRIKESH LAXMIDAS E LEONOR
MATEUS FERREIRA

O sucessor de Maria João Carioca
à frente da Euronext Lisbon não

vai ter tarefa fácil À espera vai es
tar um cenário de investidores

traumatizados por casos polémicos
e empresas relutantes em entrar
em bolsa
A Euronext tem em curso a sele

ção para a sucessão de Carioca que
renunciou em dezembro para in
tegrar o board da CGD Fonte ofi
cial da Euronext Lisbon assegura
que a transição está a ser tranquila
mas reconhece que os desafios que
a bolsa já enfrenta são vários

O afastamento das empresas
portuguesas do financiamento
através do mercado de capitais
Porque acontece Falta de cultura
de mercado Fiscalidade desade

quada Falta de empresas Con
corrência bancária muito forte
Medo do desconhecido Receio da

exposição Continuamos a traba
lhar em cada um dos pontos assi
nalados frisa
O grupo bolsista tem se focado

em adaptar a oferta às necessidades
dos mercados No caso de Portu

gal parte dos esforços têm sido de

divulgação e informação das em
presas Uma das apostas é na espe
cialização com programas seto
riais para start ups firmas de ad
vogados consultoras ou bancos de
investimento e a mais recente ini
ciativa incentiva empresas familia
res Para além disso o trabalho
efectuado junto das entidades go
vernamentais é uma constante
Dois dos resultados desse traba

lho são a possibilidade de admitir e
negociar dívida pública para reta
lho e a não discriminação fiscal da
utilização do mercado de capitais
em comparação com outras for
mas de financiamento

Segundo a Euronext dinamizar
o mercado passa principalmente
por atrair empresas para a bolsa
que deve ser o desígnio de um le
que alargado de entidades e insti
tuições que têm que atuar a diver
sos níveis para que a bolsa possa
também ser um contributo para o
crescimento económico e para o
desenvolvimento de Portugal

Perda de confiança
O caráter periférico da bolsa de
Lisboa tem se acentuado o que se
nota muito no reduzido número

de cotadas pouca diversidade das
mesmas e a quase ausência de no
vas entradas explica Filipe Gar
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cia economista da consultora
IMF Vive se um momento em

que aparentemente a bolsa não é
atrativa nem para quem comprar
ações nem para quem as quer co
locar
A fonte oficial da bolsa adianta

que no que respeita ao índice PSI
20 foi recentemente criado o Kl
Expert Committee um comité con
sultivo composto por agentes do
mercado de diferentes áreas com o

objectivo de analisar e discutir a
melhor forma de dinamizar o

principal índice português

Mas o problema central é a per
da de confiança causada por vários
casos negativos que têm afastado
as empresas e os investidores
Filipe Garcia diz que a explica

ção pode residir no comporta
mento da economia e das cota

ções mas deve reconhecer se
que são já bastante os desfechos
que terão deixado os investidores
com um amargo de boca nos últi
mos anos podendo dar se o
exemplo de casos os do BES Ba
nif Lisgráfica Cimpor Brisa que
já saíram de bolsa por motivos di
ferentes ou desvalorizações ex
pressivas e aumentos de capital
como o Millennium BCP BPI
Sonae Indústria

A equipa de research do BiG
Banco de Investimento Global sa

lienta que além dos investidores
nacionais os estrangeiros também
perderam confiança no mercado
português por outros motivos no
meadamente o risco soberano O

caso das obrigações do Novo Ban
co por exemplo afugentou mui
tos investidores internacionais
disse referindo se à transferência
de obrigações desse good bank
para o colapsado BES em 2015

investimentos do Banco Carrego
sa a análise histórica permite tirar
conclusões Além de falhas de re

gulação os gestores não defende
ram o interesse de todos os acio

nistas Houve incompetência ir
responsabilidade e em alguns ca
sos dolo explicou
Os auditores e a fiscalização in

terna não funcionaram em alguns
casos o governo das sociedades es
tava mal desenhado e os pequenos
investidores não tinham um siste

ma que os defendia
Pereira Leite concorda com a

fonte oficial da Euronext todas as

ofertas até hoje na bolsa portugue
sa tiveram sucesso nenhuma fa
lhou por falta de procura Salienta
contudo que do ponto de vista dos
investidores os que foram aos IPO
nos últimos 20 anos estão a perder
dinheiro

O problema é que a grande
maioria das empresas que recorreu
ao mercado de capitais nos últimos
anos não criou valor para o acio
nista e hoje há uma espécie de
trauma Nuns casos isso explica
se por uma venda acima do justo
valor da empresa noutros por má
gestão As rentabilidades do capi

tal das empresas cotadas na Euro
next Lisboa estão muito aquém das
obtidas em empresas cotadas nou
tros mercados vincou
Repor a confiança dos investi

dores na capacidade dos gestores
portugueses criarem valor para os
acionistas convidar grandes em
presas ainda não cotadas a abrir ca
pital e aumentar a dimensão no
nosso mercado são algumas das
tarefas identificadas por Pereira
Leite como urgentes
Uma coisa é certa desafios não

vão faltar na nova chefia da bolsa
lisboeta
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