
O VALOR DA
TRANSPARÊNCIA
Cada vez mais companhias latino-americanas adotam
voluntariamente as boas práticas de governança. A recompensa é
a valorização de suas ações acima da média

Júlio Gama - Miami

JEFFREY K. SKILLING terá de ser mais
otimista do que os balanços financeiros que
ele aprovava para acreditar que se livrará
da prisão. Skilling é o ex-diretor-presidente
da Enron, a companhia de energia que um
dia foi a sétima maior empresa pública dos
Estados Unidos e que hoje é conhecida pe-
los escândalos contábeis que protagonizou
nos anos 90, ao lado da WorldCom e da
Tyco International, entre outras.

Skilling será julgado em janeiro e é

quase certo que terá o mesmo destino que
Bernard Ebbers, ex-diretor-presidente da
WorldCom, e Dennis Kozlowski, da Tyco,
que cometeram crimes contábeis e este
ano foram condenados a 25 e a 8 anos
de prisão, respectivamente. A habilidade
dessas empresas para lançar na contabi-
lidade dinheiro que não existia provocou
prejuízos de bilhões aos seus acionistas e
abalou a confiança do mercado de capitais
norte-americano.

Se há um ponto positivo em meio a tudo
isso é que as boas práticas de governança
corporativa nunca estiveram tão em alta.
Nos EUA, os escândalos levaram a uma
dura reação dos legisladores, que em 2002
aprovaram a mais severa lei de mercado
de capitais do mundo, conhecida como
Sarbanes-Oxley — sobrenome dos con-
gressistas que a formularam. O preço tem
sido alto. Por conta das novas regras de
controle interno, as empresas negociadas
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nas bolsas dos EU A estão gastando até três
vezes mais com auditorias independentes
do que gastavam antes da nova lei e muitas
estão refazendo seus balanços com medo
de cometerem erros.

E qual o cenário na América Latina?
Há três anos, logo após a sanção da

Sarbanes-Oxley, a AméricaEconomia
publicou uma reportagem na qual anun-
ciava a chegada na região da revolução
da governança corporativa, afirmava
que a adaptação às boas práticas de ad-
ministração teria um preço, mas que os
benefícios apareceriam. A boa notícia é
que os benefícios já aparecem. A notícia
não tão boa é que o mundo corporativo
latino-americano ainda tem muito o que
mostrar aos seus acionistas, principalmente
aos minoritários.

"O que chama a atenção na América
Latina é que as iniciativas de governança
são voluntárias, o que significa que o mer-
cado está recompensando essas práticas",
diz Mike Lubrano, chefe da Unidade de
Práticas Corporativas e Investidores da
International Finance Corporation (IFC),
ligada ao Banco Mundial. Bom exemplo
é o Novo Mercado, onde estão listadas
as empresas com o nível mais alto de
governança na Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa). Em três anos, o número
de empresas no Novo Mercado saltou de
3 para 18.

A razão para esse salto está na recom-
pensa a que Lubrano se refere e que pode
ser comprovada pela análise comparativa
de três índices da Bovespa. No período
de junho de 2001 a setembro de 2005, o
tradicional Ibovespa valorizou 108%; o
IBRX50, que reúne os 50 papéis mais
líquidos, subiu 186% e o IGC, índice de
governança corporativa, onde estão as
empresas mais transparentes, valorizou
221%. "O principal argumento para a boa
governança é que é um bom negócio", diz
Wang Horng, gerente de relações com
empresas da Bovespa. "Se você quer atrair
investidores, buscar recursos no mercado
e valorizar suas ações, é preciso oferecer
uma empresa que transmita confiança."

LUCRO É O MELHOR ARGUMENTO

Essa valorização está longe de ser um fe-
nómeno de países emergentes. Um estudo
recém-divulgado pela empresa de auditoria
Deloitte e realizado pela International Sha-
reholder Services analisou o desempenho

de companhias norte-americanas ao longo
de dez anos e concluiu que aquelas com
mais baixo grau de governança corporativa
tiveram margens líquidas de lucro 6,38%
abaixo da média obtida pelas empresas de
seu setor. Enquanto isso, as companhias
com o mais alto grau de governança ti-
veram margens líquidas de lucro 21,66%
acima da média de seu segmento.

As razões por trás da preocupação das
empresas com a boa governança são enu-
meradas pela coordenadora do Núcleo de
Governança e Planejamento Jurídico da
Getúlio Vargas, Roberta Nioac Prado: 1)
a onda de privatizações dos últimos anos,
que atraiu investidores privados em setores
da economia; 2) o crescimento do poder
económico dos investidores institucionais,
como fundos de pensão; 3) a globalização
dos mercados de capitais, que faz com que
investidores estrangeiros exijam maiores
garantias e 4) a ação de órgãos internacio-
nais como Organização para Cooperação
Económica e Desenvolvimento (OCDE)
e Banco Mundial, que passam a exigir
melhores práticas de governança.

bernanza Corporativa, órgão que deixará
de existir em 2006, com a aprovação da
nova lei. O texto deve colocar o México
em um novo patamar de transparência,
já que as empresas estarão legalmente
obrigadas a cumprir com o código de
governança.

O Chile, país com a melhor percepção
entre os investidores estrangeiros, está à
frente do México no que diz respeito à
legislação, mas vive uma situação inversa
à do Brasil. "Falta ao Chile um código
nacional de boas práticas que as empresas
possam seguir voluntariamente", diz Lubra-
no, da IFC. "Nem a bolsa de valores nem
a eletrônica tomaram a mesma iniciativa
que a Bovespa, por exemplo."

PONTO FRACO
Para analisar o nível da governança cor-
porativa na região tanto no setor público
quanto no privado, a IFC e a OECD re-
alizam anualmente uma mesa-redonda,
da qual participam investidores, órgãos
reguladores e estatais, bolsas de valores
e associações que representam a iniciati-

O Brasil tem sido citado como o mais
avançado em governança corporativa na
América Latina, mas em quase todos os
países da região há esforços para aumentar
a transparência e atrair mais investimen-
tos. No México, o Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), formado por empre-
sários, mantém um grupo de trabalho que
revisa o código de melhores práticas de
governança, publicado em 1999. O CCE
tem trabalhado com a Comisión Nacional
Bancaria y de Valores para sancionar a nova
lei de mercado de valores, que deve ser
aprovada em breve e vai reger a relação
das empresas negociadas em bolsa.

Na atual legislação mexicana, baseada
na lei de sociedades mercantis, falta o pa-
pel do comité de auditoria. "A falta desse
comité de auditoria causa alguma descon-
fiança (dos investidores internacionais) no
mercado mexicano", diz Sam Podolsky,
presidente do Instituto Mexicano de Go-

va privada. O relatório do mais recente
encontro, no final de setembro, em Lima,
traz alguns pontos que devem ser reforça-
dos na região, como levar mais a sério o
direito a voto dos acionistas minoritários;
tratar os minoritários de maneira mais
justa quando da mudança de controle da
empresa e melhorar a qualidade, a efeti-
vidade e a previsibilidade do marco legal
e regulatório.

Dessas reuniões anuais foi criado este
ano o Círculo de Companhias, que originou
um livro que conta oito casos de sucesso
em governança corporativa. Dentre os
casos, está o da cimenteira colombiana
Argos, pioneira na adaptação das regras
de governança corporativa em seu país e
que, depois de adotar boas práticas de go-
vernança, viu suas ações subirem 68%, em
2004. "Além da valorização das ações, as
empresas que instalam os processos de boa
governança relatam que tomam melhores
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decisões", diz Sandra Guerra, coordenadora
do Círculo de Companhias.

Depois do bolso dos acionistas, a re-
putação de uma empresa é o mais afetado
quando vêm à tona problemas contábeis
e financeiros. No início de dezembro, por
exemplo, o poderoso fundo de pensão dos
professores da Califórnia, considerava
retirar seu investimento da China Natio-
nal Petroleum, responsável por um dos
maiores vazamentos químicos na história
do país, em novembro. "Nosso investi-
mento nesta empresa não apenas coloca
nosso dinheiro em risco, mas também
nossa reputação", declarou à imprensa o
tesoureiro do Estado da Califórnia, Phil
Angelides.

De olho nesse filão, foi fundado em
1997 nos EUA o Reputation Institute, que
utiliza uma série de variáveis — dentre elas
a governança — que prometem ajudar uma
empresa a antecipar danos à sua imagem.
O instituto existe em 17 países e acaba de
abrir uma representação no Brasil. "Existe
uma motivação no mundo corporativo por
cuidar do prestígio das empresas", diz
Levi Carneiro, um dos responsáveis pelo
Instituto de Reputação no País.

No que diz respeito à legislação, ne-

nhum país da América Latina tem uma
lei tão dura quanto a Sarbanes-Oxley e
isso não é necessariamente uma má no-
tícia. Ocorre que o mercado de capitais
norte-americano é diferente do mercado
latino. Nos Estados Unidos, as empresas
têm as ações pulverizadas e raramente se
pode identificar um acionista majoritário,
o que faz dos milhares de acionistas os
seus donos. O problema desse modelo é
que os administradores, como se desco-
briu com os escândalos, não cuidavam tão
bem da empresa "dos outros". O caso que
mais espanto causou foi o de Kozlowsky,
da Tyco, que gastou US$ 2 milhões da
empresa na festa de aniversário de sua
mulher e foi acusado de roubar no total
US$ 600 milhões da companhia.

O MAU EXEMPLO DA AMBEV
Já na América Latina, onde a maior parte
das empresas pertence a acionistas cla-
ramente identificáveis — normalmente
com 51% das ações —, não se espera
que o dono destrua a própria empresa.
"O problema maior no Brasil é da ex-
propriação do acionista majoritário em
relação ao minoritário", diz Heloísa
Bendick, diretora executiva do Instituto

Brasileiro de Governança Corporativa,
que está completando dez anos.

Foi o que ocorreu no Brasil com a venda
da Ambev para a Interbrew no início de
2004, na qual os três acionistas majoritários
ignoraram os minoritários, que alegaram
perdas de quase US$ 500 milhões e só sou-
beram da transação por meio da imprensa.
Caso semelhante ocorreu no México, com a
Codisco-Unefón, no qual os acionistas ma-
joritários do Grupo Salinas são investigados
pela Securities and Exchange Commission
(SEC) e pela Comisión Nacional Bancaria
y de Valores (CNBV) por terem ganhado
dinheiro em transações em detrimento dos
acionistas minoritários.

Se a boa governança traz tantos be-
nefícios, por que não vemos ainda mais
companhias latino-americanas adotando
essas práticas? "Essa é a pergunta que nos
fazemos a todo momento", diz Lubrano da
IFC. "É que as empresas só tomam essa
iniciativa quando precisam de capital." Se
dinheiro é o que conta, as boas práticas
de governança são ainda mais importantes
para uma região que precisa cada vez mais
atrair capital. •

Com Diego Fonseca, da
Cidade do México
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