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O chefe é o
MERCADO

Enquanto executivos americanos deixam empresas com ações na bolsa, por
aqui muitos profissionais têm essa experiência pela primeira vez
POR JULIANA NOGUEIRA / ILUSTRAÇÃO FLAVIO DE MORAIS

U
m fenômeno curioso ocorre em algu-
mas empresas de capital aberto dos
Estados Unidos. Executivos america-
nos estão fugindo das organizações

com ações em bolsa de valores se queixando,
principalmente, da necessidade de prestar con-
tas aos acionistas a todo momento. O movimen-
to foi tema de uma reportagem da revista Busi-
nessWeek em abril. Os profissionais que cansa-
ram das S/As apontam também o fato de seus
salários serem indexados ao movimento das
ações. Portanto, quando o humor do mercado
está ruim, cai a remuneração do pessoal do al-
to escalão. Já nas companhias de capital fecha-
do, o salário é garantido, pois ninguém fica a
mercê das oscilações dos pregões. Outra des-
vantagem das corporações de capital aberto, se-
gundo os americanos, é conciliar os interesses
dos acionistas, que muitas vezes questionam os
rumos da companhia. E a pressão por resulta-
dos é tão grande que o CEO se sente com uma
arma direcionada para a cabeça o tempo todo.
Por aqui, os executivos das S/As ainda mantêm
suas apostas nas empresas.

Com o aumento do número de organizações
abrindo capital na Bolsa de Valores de São Pau-
lo (Bovespa) —13 companhias em 2004 e 2005
—, muitos profissionais experimentam pela pri-

meira vez como é ter o mercado como chefe.
Por enquanto, a maioria não tem do que recla-
mar. Naturalmente, fazer carreira em uma S/A
tem suas vantagens e desvantagens. Mas quem
viu sua empresa abrir capital nos últimos dois
anos, sobretudo o pessoal do topo da pirâmide
corporativa, foi beneficiado pela implementa-
ção de planos de opções de compra de ações.

Saíram na frente na oferta desse benefício
nomes como Lojas Renner, Localiza, Subma-
rino e Gol. Por trás disso, está a estratégia de
incentivar os líderes a trabalhar focados na va-
lorização dos preços das ações. Se você nunca
fez parte de uma corporação do gênero, saiba
que está perdendo a oportunidade de, além de
poder receber opções de compra de papéis, em-
barcar em um novo modelo de negócio, com
uma cultura diferente, regras mais claras e pro-
cessos bem mais rigorosos.

Há seis anos, quando o paulistano Eduardo Si-
queira, de 31 anos, recebeu o convite para inte-
grar o time da Companhia de Concessões Ro-
doviárias (CCR), de São Paulo, a empresa tinha
apenas 12 meses e se preparava para abrir capi-
tal em um futuro breve. De cara, a proposta agra-
dou Eduardo. "O mercado de capitais ainda era
meio nebuloso para mim, mas eu já acreditava
nesse modelo de negócio", diz ele. O executivo
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deixou a Arthur Andersen e assumiu a gerência
financeira da CCR. A holding, que foi a primei-
ra empresa listada no Novo Mercado da Boves-
pa, é composta pela ViaOeste, NovaDutra, Au-
toBan, RodoNorte, ViaLagos e Ponte. O Novo
Mercado credencia as empresas que possuem as
melhores práticas de governança corporativa.

As metas arrojadas e a constante cobrança por
resultados dos investidores nunca foram pro-
blema para Eduardo, embora admita que nem
todo mundo se encaixa nesse tipo de rotina. "Nos
acostumamos a ter sempre um grande desafio,
por isso não conseguimos mais trabalhar com
metas pequenas", diz. Desde que a empresa che-
gou ao mercado, bateu as metas de orçamento.
Por isso, Eduardo acredita que os acionistas se

POR QUE TRABALHAR NUMA S/A?
As características da gestão das empresas com capital aberto,
companhias que precisam cumprir exigências do mercado,
vão muito além da necessidade de publicação de balanço e anún-
cio de mudanças na diretoria. O professor Lindolfo Galvão de
Albuquerque, coordenador do curso de pós-MBA da Fundação Ins-
tituto de Administração (FIA), de São Paulo, listou as principais:

• A gestão é mais transparente,
há menos espaço para a
conhecida rádio-peão e
normalmente as pessoas
recebem as informações
pelas fontes oficiais.
• Todas as empresas de capital
aberto tendem a integrar no
futuro o chamado Novo
Mercado da bolsa paulista,a
Bovespa. Esse segmento exige
que as companhias levem ao pé
da letra valores como ética,
responsabilidade social e
sustentabilidade.

* Para ter ações em bolsa e
múltiplos donos significa que,
se não são empresas líderes
de mercado, estão perto disso.
A satisfação de trabalhar em
uma companhia com gestão
reconhecida é um fator que
motiva as pessoas.
• Essas companhias também
costumam adotar as melhores
práticas de gestão de pessoas.
E muitas oferecem planos de
benefício que incluem a
distribuição de opção de
compra de ações.

acostumaram a cobrar cada vez mais. "Ninguém
aceita que a gente apenas cumpra o trabalho.
Eles esperam sempre mais", diz. Mas Eduardo
está longe de considerar isso um problema. Se-
gundo ele, é um risco pequeno diante das pos-
sibilidades de ganhos. A oportunidade de expo-
sição também agrada o executivo. "O trabalho
é avaliado o tempo todo, principalmente por
analistas e o feedback é diário", diz Eduardo.

Como se sabe, outro grande desafio de quem
trabalha numa S/A é controlar o fluxo de in-
formações. A Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), xerife do mercado de capitais, man-
tém normas rigorosas para evitar o favoreci-
mento de investidores sem escrúpulos, que que-
rem ganhar a qualquer custo. Garantir a eqüi-
dade das informações que circulam dentro e
fora da empresa é uma das preocupações da
engenheira carioca Andréa Pereira, de 32 anos,
gerente de relações com investidores da Suza-
no Petroquímica. "Precisamos garantir que nin-
guém vai tirar proveito de informações privi-
legiadas para comprar ou vender ações", diz
Andréa. E, como muitos funcionários têm pa-
péis da empresa, a cada novo projeto que po-
de resultar em alta ou queda de ações essas pes-
soas são mapeadas e passam por um período
de blackout, ou seja, perdem o direito provisó-
rio de comprar ou vender ações. Essa é uma
prática comum nas demais companhias cre-
denciadas na Bovespa.

Andréa e colegas de outros departamentos cos-
tumam se preocupar ainda com a necessidade de
justificar cada passo para públicos diferentes. Nas
Lojas Renner esse desafio é potencializado. A em-
presa tem cerca de 89% do capital nas mãos de
acionistas minoritários. Desde então os executi-
vos não se submetem mais a um único controla-
dor. Para agradar a tantos patrões a saída é con-
ciliar interesses diversos na tomada de decisões.
"É isso que esperam de você", diz Andréa. U
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