


lavras. Instrumentos ajudam a tocar
a operação, mas é a vontade política
do controlador que tem o poder de
mudar o conjunto.

Em um país como o Brasil, onde
família e empresa se misturam desde
o início da História, é natural certa
lerdeza na assimilação de novidades
como a pulverização do controle de
uma empresa, ou mesmo a mera aber-
tura de capital. Ou ainda a divulga-
ção pública de meandros da operação
que alertarão a concorrência. A rela-
ção benéfica entre transparência e
melhora no desempenho da empresa
só ficou mais clara com a consolida-
ção de Níveis de Práticas Diferencia-
das de Governança Corporativa da
Bovespa. É o segmento que faz seve-
ras exigências às participantes; em
contrapartida, é o que mais premia os
investidores com lucros. Essa vitrine
vistosa tem incentivado crescentemen-
te as empresas à abertura de capital,
de forma que falar de divulgação ple-
na de informações deixou de ser tabu.

Uma das medições mais respeita-
das sobre o nível em que está tal di-
vulgação é o Troféu Transparência.
Criado em 1997 pela Associação
Nacional dos Executivos de Finan-
ças, Administração e Contabilidade
(Anefac), em parceria com a Funda-
ção Instituto de Pesquisas Contábeis,
Atuariais e Financeiras (Fipecafi) da
Universidade de São Paulo (USP) e
Serasa, esse prêmio, uma estatueta
criada pela artista plástica Lilly Fur-
rer, tornou-se um dos mais cobiça-
dos pelos profissionais do mercado.
Ganhá-lo, ou pelo menos chegar a
finalista, é um atestado de que a em-
presa passou pelo severo crivo de uma
equipe de analistas da Fipecafi, co-
ordenada pelo professor Ariovaldo
dos Santos.

Bem-sucedidas
E uma peneira de furos finos. No

ano passado, por exemplo, a triagem
começou com 3.198 balanços ou
relatórios de empresas abertas e fecha-
das. Em 3 mil deles foram encontra-
das falhas contábeis, ressalvas de
auditores independentes, falta de cla-
reza nos relatos dos conselhos de ad-
ministração ou outros defeitos. As que
sobreviveram para a etapa seguinte
mostraram uma composição curiosa,
pois as empresas fechadas (cem) supe-
raram as abertas (98). Essas últimas,
obrigadas por lei a publicar demons-
trações contábeis, supostamente te-
riam mais experiência nisso.

Não por acaso, desde 2004, a pre-
miação passou a diferenciar a cate-
goria jurídica. Agora, são escolhidas
como finalistas dez companhias aber-
tas e cinco fechadas; de cada grupo,
sai um vencedor.

As empresas mais assíduas na dis-
puta pelo Troféu Transparência são
exemplos de gestão bem-sucedida. A
Sabesp, recordista delas, com indica-

*9a Pesquisa Global de Líderes Empresariais,
da qual participaram 1.410 executivos de
todo o mundo, sendo 301 deles (os que
responderam a questão acima) da América
do Sul, incluindo 79 brasileiros.

Fonte: PricewaterhouseCoopers



ções para oito dos nove prêmios dis-
tribuídos até agora, mesmo contro-
lada pelo governo paulista, iniciou
em 1995 uma trajetória que hoje lhe
permite atuar com a agilidade de uma
empresa privada.

Sua lição de casa foi adotar padrões
aconselhados pelo IBGC e ferramen-
tas para a gestão estratégica, como o
Balanced Scorecard (BSC). Já estrutu-
rada, ousou entrar no Novo Mercado
da Bolsa de Valores de São Paulo (Bo-
vespa) em 2002 — quando o segmento
especial de negociação era colocado na
lista das coisas que não vão dar certo.

Daí, foi para a Bolsa de Valores de Nova
York (Nyse) e teve acesso a crédito tan-
to no País quanto no mercado inter-
nacional. De 1995 para cá, investiu R$
14,3 bilhões, sem pedir um centavo
ao Tesouro paulista. O qual, a propó-
sito, deve pagar-lhe com pontualidade
as contas de água, como qualquer con-
sumidor. Porque a Lei Sarbanes-Ox-
ley, acatada pela Sabesp para poder
entrar na Nyse, considera crime o fa-
vorecimento de sócio majoritário.

Outras duas veteranas — a Com-
panhia Vale do Rio Doce e a Em-
braer, sete participações cada uma,

sendo que a Vale foi vencedora por
duas vezes - têm histórias de suces-
so parecidas. A primeira, privatiza-
da em 1997, fez oferta pública de
ações em 2001. Nesses cinco anos,
seu valor de mercado foi para US$
60 bilhões, cinco vezes a mais que
a avaliação inicial.

Regulamentação e auto-regulação
No último decênio, surgiram leis,

normas, regulamentos, que cobrem
praticamente cada centímetro do es-
paço abrangido pelo mercado de ca-
pitais. As reguladoras - CVM, Susep,
Secretaria de Previdência Comple-
mentar, etc. —, por sua vez, além de
mais atuantes, tornaram-se também
mais cooperativas: ouvem o mercado;
às vezes até transformam em normas
condutas saídas da auto-regulação.

O Instituto Brasileiro de Gover-
nança Corporativa (IBGC) tem,
desde 1999, um pioneiro Código
Brasileiro das Melhores Práticas, já
atualizado duas vezes. Note-se que
a data antecede a cadeia de catástro-
fes ocorrida após a eclosão do caso
Enron. A Associação Brasileira das
Empresas de Capital Aberto (Abrasca),
a Associação Nacional dos Bancos de
Investimento (Anbid), a Associação
Brasileira das Entidades fechadas de
Previdência (Abrapp) e outras entida-
des também têm seus códigos.

Cumprir a lei é mera obrigação.
Mas no mercado de capitais nota-se,
nos últimos anos, que entidades e
empresas mais bem organizadas vo-
luntariamente decidiram ir além do
cumprimento da lei, para a auto-re-
gulação, de maneira a ir aperfeiço-
ando o sistema. Mesmo porque a
regulamentação do mercado finan-
ceiro não considera estritamente a
Governança Corporativa.

Pesquisa com 282 analistas financeiros da América do Norte, Europa e Ásia
Fonte: Hill & Knowlton - Estudo Return on reputation



Analistas e outros agentes do
mercado acreditam, no entanto, que
a regulamentação, do lado da Comis-
são de Valores Mobiliários (CVM),
tende a ficar gradativamente mais
exigente quanto à visibilidade das
informações. O Banco Central tam-
bém deve agir na mesma direção. Até
porque o Brasil precisa manter-se ali-

O TROFÉU: prêmio da Anefac homena-
geia empresas abertas e fechadas

nhado às práticas de mercados desen-
volvidos, nos quais a transparência
corporativa aperfeiçoa-se a cada dia.

Duas recentes pesquisas interna-
cionais dão peso a essa tendência. A
primeira delas é da Hill&Knowlton,
a conceituada agência de Relações
Públicas, chama-se Return on Repu-
tation, investiga fatores que constróem
ou destroem a imagem de uma em-
presa e, mais que isso, a projetam
como bom ou mau investimento.

Os pesquisados formam um gru-
po altamente qualificado: são
282 analistas financeiros de mais
de uma dúzia de países. Na última
enquete, realizada no último trimes-
tre de 2005 e divulgada no mês pas-
sado, esses profissionais afirmam
que a transparência da empresa é
a segunda qualidade que levam
em conta para recomendar uma
empresa. Na outra ponta, afirmam
que a falta de transparência é tam-
bém o segundo motivo que já os
levou a avaliar negativamente al-
guma companhia.

Fonte: PricewaterhouseCoopers

Na 9a Pesquisa Global de Líderes
Empresariais, levantamento tradicio-
nal da PricewaterhouseCoopers, cru-
zam-se novamente transparência e
intenção de investimento. Na Amé-
rica Latina, os principais executivos
de 301 empresas — 79 delas brasilei-
ras — elegem aquela qualidade como
uma das principais precondições
exigidas pelo aplicador estrangeiro
quando examina o ambiente dos
negócios de determinado país. In-
felizmente, aqueles mesmos execu-
tivos admitem atraso na prática da
disclosure no subcontinente. Para
35% deles está em nível satisfatório
(alto/muito alto) na empresa pri-
vada, caindo para 13% no poder
público. A percepção negativa (ní-
vel baixo/muito baixo de transparên-
cia) bate nos 69% para o setor
público e 19% no privado; 17% e
45% dos pesquisados escolheram
o nível médio para as duas áreas res-
pectivamente.

J.M.

Text Box
Fonte: Razão Contábil, ano 2, n. 25, p. 10-14, maio 2006.




