
Brasil entra na era das
"empresas sem dono"

Com a pulverização do controle acionário, mais investidores tendem a se interessar
pelas empresas. Resultado: mais recursos, menos custos

de centenas ou de milhares de acionistas.
São as chamadas "empresas sem dono". No
Brasil, o único exemplo é o da rede de lojas
de departamento Renner que, no ano passa-
do, vendeu 98% de suas ações na bolsa de
valores, por decisão da controladora norte-
americana JCPenney, que desejava sair do
País. Mas esse cenário começa a mudar. A
Embraer, quarta maior fabricante de aviões
do mundo, com faturamento anual de R$ 10
bilhões, anunciou que vai adotar o padrão.
Nenhum de seus acionistas poderá ter mais
de 5% das ações. Na esteira da Embraer, es-
tão embarcando companhias como o portal
de comércio eletrônico Submarino e a Per-
digão, que já contratou uma equipe de ad-
vogados para essa finalidade.

Ainda é cedo para afirmar que a pulveri-
zação do controle das empresas brasileiras
vai se tornar uma rotina. Por aqui, ainda pre-
valece a figura do empresário poderoso. Es-
tudo da Coppead, a escola de negócios da
Universidade Federal do Rio de Janeiro,
mostra que cerca de 90% das empresas naci-
onais com capital aberto em bolsa têm um
único controlador, que possui, em média,
76% do capital. Nos Estados Unidos, cuja
pulverização do capital existe há cerca de
200 anos, o controlador de uma empresa de
capital aberto detém, em média, 20% do to-
tal das ações.

A principal vantagem de adotar a pulve-
rização é a maior facilidade para captar re-
cursos a um custo relativamente mais baixo.
O valor dos papéis da Renner, por exemplo,
subiu 150% em oito meses. O seu valor de
mercado, que era de R$ 171 milhões, saltou
para R$ 2,2 bilhões. Com o dinheiro extra, a
empresa está pensando em ampliar a rede.
Deverão ser abertas 40 lojas nos próximos
quatro anos.

A pulverização na Embraer leva em con-
ta a possibilidade de injetar mais capital no
negócio. A empresa precisará de muito di-
nheiro nos próximos anos para investir no
desenvolvimento de aeronaves. Para o pre-
sidente da empresa, Maurício Botelho, trata-
se de uma estratégia que vai garantir um fu-
turo melhor para a companhia.

A mudança do controle acionário repre-
senta, também, alterações na forma de ad-
ministração dessas empresas. José Galló, pre-
sidente da Renner, explica que a pulveriza-
ção proporcionou uma alteração no tipo de
preocupação que os proprietários demons-
travam em relação ao negócio. Sob o co-
mando da JCPenney, tudo girava em torno
de detalhes de operações, como distribui-
ção dos produtos nas lojas. Com a entrada
de mais de 900 acionistas, as preocupações
passaram a ser os resultados

Consultas

poderia ser traumática, além de interferir no
valor da companhia. Ou seja, a pulveriza-
ção torna esse processo mais tranqüilo

O sucesso da Renner está motivando os
acionistas a enviar diariamente 50 consultas
à sede da empresa, em
Porto Alegre. Querem
saber, entre outros da-
dos, informações sobre
a rentabilidade do negó-
cio. Para fazer frente ao
volume das exigências
dos investidores, foi con-
tratada uma profissional.

Outra mudança está
no papel do Conselho
de Administração, que
deixou de ter elementos
figurativos. Os conse-
lheiros passaram a exer-
cer o controle sobre as
ações dos administrado-
res.

No caso da Embra-
er, o que tem precipita-
do a reestruturação so-
cietária é o fato de que
os fundos de pensão
Previ (dos funcionários
do Banco do Brasil) e
Sistela (do antigo siste-
ma Telebras) precisam
reduzir seus investimen-
tos em renda variável
para adequarem-se à
lei. Esses dois fundos,
mais o grupo Bozzano,
controlam 60% da Em-
braer. Se partissem para
uma venda pura e sim-
ples, essa negociação

pulverização do capital é uma prá-
tica bastante comum nos Estados
Unidos. Lá, o controle de mais da
metade das empresas está nas mãos
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