
Poucas em
muitas mãos
Raras no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, as empresas sem

controle centralizado estão no Novo Mercado

OBRASIL NÃO POSSUI, COMO
os Estados Unidos, mui-
tas empresas pulveri-
zadas, ou seja, aquelas

cujas ações estão espalhadas por mui-
tas mãos. Até por um traço cultural,
a distância que o pequeno investidor
fica da bolsa, o País acostumou-se às
companhias "com dono". Os ameri-
canos, ao contrário, têm arraigado o
hábito de montar suas poupanças em
papéis. Para proteger esse exército de
minoritários é que o país dá tanta
ênfase à Governança Corporativa

Contam-se nos dedos as empresas
brasileiras sem controlador ou grupo de
controle: a Eternit e a Lojas Renner são os
exemplos; a Submarino está chegando lá.

A Eternit, com cerca de 1.500
acionistas, número bastante elevado
para seu porte, chegou em março des-
te ano ao Nível 2 de Governança
Corporativa da Bovespa, com o ob-
jetivo de ampliar a transparência de
seu negócio e agregar valor aos seus
papéis. "Com isso, o efeito da gover-
nança para a empresa é a garantia de
transparência, eqüidade e prestação
de contas para todos os acionistas,
principalmente os minoritários", afir-
ma Elio A. Martins, presidente e di-
retor de relações com investidores.
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"Consolidamos a política de atuação
transparente da empresa."

Para o Conselho de Administra-
ção, composto por sete membros,
dois são eleitos pelos acionistas pre-
ferenciais e cinco por portadores de
ações ordinárias. "A estrutura atual
do Conselho de Administração re-
presenta aproximadamente 38% do
capital da empresa", esclarece Mar-
tins. "Além disso, o estatuto prevê
algumas situações para dar represen-
tação aos vários acionistas." Trata-

se, explica, do compromisso da
empresa de resolver disputas ou con-
trovérsias por meio da Câmara de
Arbitragem da Bovespa e decidir
pelo voto dos acionistas preferen-
ciais determinadas matérias como
transformação, incorporação, fusão,
entre outros temas.

A nova forma de gestão da Eter-
nit é resultado de mudanças signifi-
cativas na base societária. Desde abril
de 2004, com a eleição de um novo
Conselho de Administração, a em-

Serviços financeiros
A campeã entre as empresas pul-

verizadas é a Lojas Renner, que abriu
capital em 1967 e iniciou negociações
na Bovespa cinco anos depois. Sua
carteira de acionistas bate nos 600,
entre fundos norte-americanos (40%),
europeus (38%) e brasileiros (22%).
Neste ano, converteu todas as ações
preferenciais em ordinárias e alterou seu
estatuto social de acordo com as exigên-
cias do Novo Mercado. A empresa co-
locou à venda nada menos do que 21

Do controle centralizado
à abertura total

presa decidiu adotar uma postura
bastante "pró-ativa", como qualifica
o presidente, perante o mercado
de capitais e a sociedade em geral.
"Em novembro do mesmo ano, lan-
çamos o Programa Portas Abertas
com o objetivo de oferecer todas
as informações necessárias à socieda-
de, para demonstrar a utilização do
amianto crisotila de forma contro-
lada e responsável, visando a derru-
bar os mitos existentes em relação
à matéria", conta.

O segundo passo foi dado em
março de 2005, quando a empresa
ingressou no Nível 2 da Bovespa,
com 93,2% de ações ordinárias e
6,8% de ações preferências. "Fomos
os primeiros no mercado de capitais
a fazer a adesão sem a figura do con-
trolador." Então, a empresa tem
adotado a transparência como prin-
cipal pilar de todas as suas ações,
internas ou externas.

milhões de títulos correspondentes a
96% de suas ações. E um recorde, pois
a maioria das companhias brasileiras
geralmente mantém não mais que 30%
dos papéis nas mãos de acionistas. Quan-
do pertencia à J. C. Penney Brazil, Inc.,
essa controladora detinha 97,7% das
ações, deixando um free float de 2,3%.

Ao apresentar os resultados do
terceiro trimestre, a Renner atribuiu
o prejuízo no período — de R$ 600
mil, em comparação com o lucro de
20,1 milhões em julho-setembro de
2004 - em parte ao fato de ter havi-
do uma variação cambial positiva de
R$ 19,8 milhões no ano passado, mas
também às despesas extraordinárias
relacionadas à oferta pública.

Hoje, as ações da Renner garan-
tem aos titulares o direito a voto em
assembléias gerais da companhia,
direito ao dividendo obrigatório,
equivalente a 25% do lucro líquido
e tag along de 100% do preço, entre
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outras medidas determinadas pelo
Novo Mercado.

A adesão ao segmento diferencia-
do coincide como uma mudança de
rumo para a companhia, transforma-
da em Corporation, modelo largamen-
te difundido nos Estados Unidos, e
num exemplo de boa prática de Gover-
nança Corporativa. Outra novidade
é que vai explorar serviços financeiros
a partir do ano que vem, seguindo o
caminho já tomado por outras redes
de varejo. Pretende oferecer seguros,
planos de capitalização e empréstimos
pessoais. A forma de fazer isso ainda
está em estudo — se abrirá financeira
própria ou se vai optar por associação,
via joint-venture ou parceria, a algu-
ma instituição já estabelecida. A rede
conta já com razoável clientela potencial
para aqueles serviços, pois seu cartão
próprio tem 8,3 milhões de pessoas ca-
dastradas, sendo que 6,2 milhões são
titulares. O cartão é fundamental para as
operações, pois é responsável por 74,7%
das vendas totais, segundo a empresa.

Com 64 lojas em todo o País, a
Renner não quer se desviar, com a
diversificação, de seu negócio princi-

pal, pois pretende acelerar a expansão
física, de forma a chegar a cem lojas
em 2010. Fundada em 1912 em Nave-
gantes, Santa Catarina, pelo descendente
de alemães Antônio Jacob Renner, a em-
presa começou como pequena indús-
tria de capas e vestuário masculino pró-
prios para enfrentar os rigores do frio
e chuva sulinos.

O primeiro ponto-de-vendas foi
inaugurado em 1922 e, quase 20
anos depois, ganhou status de loja de
departamento, ampliando o mix de
produtos. Em 1998, já operando
com o conceito de loja de departa-
mentos especializada em moda,
transferiu o controle acionário para
a J. C. Penney Brazil Inc.

No mesmo padrão
O padrão de pulverização acioná-

ria alcançado pelas Lojas Renner está
sendo atingido pela Submarino, uma
das raras empresas que passou incó-
lume pelo estouro da bolha da nova
economia, na avaliação de Gilberto
Mifano, superintendente da Bovespa.
Dedicada ao varejo eletrônico, a com-
panhia foi criada em 1999, "a partir

da convicção que o comércio eletrô-
nico transformaria o varejo brasilei-
ro", costuma dizer o principal execu-
tivo Flávio Benício Jansen Ferreira.

Em março deste ano, a empresa
aderiu ao Novo Mercado com o ob-
jetivo de captar recursos para quitar
toda sua dívida e para financiar o
crescimento, conforme explicou Jan-
sen, na época. Emitiu 21,9 milhões
de ações no Brasil e no exterior, 6,25
milhões delas em oferta primária e
15,62 milhões em oferta secundária,
com o que levantou R$ 126 milhões.

No primeiro trimestre deste ano,
a empresa faturou R$ 99 milhões —
65,2% acima do mesmo período do
ano passado — e teve prejuízo de R$
3,1 milhões. No terceiro trimestre, as
vendas brutas, de R$ 156,5 milhões,
cresceram 71% em relação ao mesmo
período do ano passado. Esse desempe-
nho é resultado do aumento do núme-
ro de clientes, de campanhas de mar-
keting off-line em mídia impressa e de
um aumento nas vendas de eletrônicos
e de produtos de linha branca.

(CL)
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