
Loja da Saraiva: avanços na gestão foram estimulados pelos investidores Fazenda da centenária Klabin no Paraná:

O trunfo das comp
Um estudo inédito mostra que governança
avançada turbina os resultados de empresas
comandadas por famílias que abriram o capital

Silvana Mautone

N ÃO RARAS VEZES O TERMO EM-
presa familiar é empregado com
conotação negativa — sinôni-
mo de falta de profissionaliza-

ção e de poder excessivamente concentra-
do nas mãos do fundador. Vários estudos
internacionais, porém, indicam que essa
visão é anacrônica e que o desempenho
das empresas familiares costuma ser su-
perior ao das demais companhias. Foi o
que constataram os professores Raphael
Amit e Belen Villalonga, das escolas de
negócios Wharton e Harvard. Entre 1994
e 2000, eles analisaram o resultado das
500 empresas listadas anualmente pela re-
vista Fortune e verificaram que as fami-
liares apresentaram faturamento e retorno
superiores aos das não-familiares. Outro
resultado que surpreendeu os pesquisado-
res foi que essas empresas tinham níveis

de governança corporativa mais evoluídos
— em outras palavras, seus sistemas de
controle e gestão não só ajudavam a mi-
nimizar riscos de desvios comuns às em-
presas familiares como contribuíam para
o sucesso do negócio.

Uma pesquisa semelhante recém-con-
cluída pelo Instituto Brasileiro de Gover-
nança Corporativa (IBGC) mostra que o
mesmo cenário se aplica ao Brasil. Trata-
se do primeiro levantamento do gênero já
realizado no país. O IBGC estudou as es-
truturas e práticas de governança de 15
grandes companhias nacionais familiares
de capital aberto—que, juntas, represen-
tam 8,5% do produto interno bruto (PIB)
nacional e tinham, no final de maio, data
do fechamento parcial do estudo, valor de
mercado superior a 156 bilhões de reais.
São empresas consideradas avançadas do

ponto de vista da governança. Entre elas
há grupos centenários (ou quase), como
Klabin, Gerdau e Saraiva, e empresas cria-
das nos últimos cinco anos, como Gol e
Suzano Petroquímica. Analisados seus re-
sultados no último ano, constatou-se que
elas são mais rentáveis, apresentam maior
liquidez e pagam mais dividendos a seus
acionistas do que a média das companhias
listadas na Bavespa (veja quadro na pá-
gina ao lado). "Essa amostra permite di-
zer que existe uma correlação entre a qua-
lidade da governança e o sucesso no mer-
cado", diz Alexandre Di Miceli, pesqui-
sador-chefe do IBGC e responsável pelo
trabalho, que dará origem a um livro a ser
lançado era agosto.

A adoção de regras que respeitem os
direitos dos acionistas minoritários, o mo-
nitoramento da direção executiva por par-
te do conselho de administração e a parti-
cipação de conselheiros independentes na
elaboração de estratégias—para citar ape-
nas algumas das práticas de governança
consideradas exemplares — podem trazer
benefícios para empresas de qualquer ti-
po, familiares ou não, de capital fechado
ou aberto. No caso das familiares, a go-
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práticas avançadas de governança Estréia da Gol na Bovespa: abertura de capital para colher recursos no mercado

anhias familiares
vernança corporativa pode ter um papel
determinante por ajudar a contornar al-
guns dos fatores que mais freqüentemen-
te ameaçam o desempenho e a perenida-
de dessas companhias—por exemplo, as
disputas entre herdeiros pelo poder. "A go-
vernança gera processos mais estrutura-
dos, amplia a previsibilidade e traz maior
transparência, algo cada vez mais deman-
dado e reconhecido pelo mercado", afir-
ma José Paschoal Rossetti. professor da
Fundação Dom Cabral,

A experiência das companhias relacio-

nadas no estudo mostra que há impactos
positivos na gestão. No grupo Suzano, o
aprimoramento da governança vem ocor-
rendo paralelamente a uma reorganização
societária iniciada em 2002, com a chega-
da de David Feffer, neto do fundador, ao
comando. Essa reestruturação evidenciou,
por exemplo, que alguns profissionais ocu-
pavam cargos criados exclusivamente pa-
ra servir aos interesses dos herdeiros. Eles
foram então transferidos para a holding,
cuja fonte de recursos se restringe aos di-
videndos recebidos pelos controladores.

Num segundo momento, cerca de 80 de-
les foram dispensados. "Era gente demais
e não havia como bancar aquilo", afirma
João Pinheiro Nogueira Batista, vice-pre-
sidente executivo da Suzano Holding. "As
demissões resultaram numa economia de
30% na holding." Outra mudança recente
diz respeito à separação dos papéis de pre-
sidente do conselho e presidente executi-
vo — prática recomendada nos Estados
Unidos e em vários países da Europa e en-
dossada no Brasil pelo IBGC. Na Suzano
Papel e Celulose, esse processo foi concluí-
do em maio com a contratação de Antônio
Maciel Neto, ex-presidente da Ford, para a
presidência executiva. Na Suzano Petroquí-
mica, a definição de quem ocupará essa po-
sição deve sair nos próximos meses.

Outra recomendação disseminada en-
tre as empresas do estudo é a participação
de profissionais independentes no conse-
lho de administração. Todas as compa-
nhias pesquisadas têm conselheiros exter-
nos, mas em apenas duas delas — Sadia
e Ultrapar — eles são maioria. Nas em-
presas familiares, conviver com as opi-
niões desses forasteiros costuma ser um
desafio. "Sempre é difícil aceitar um es-

81WWW.EXAME.COM.BR19 DE JULHO DE 2006



governança

tranho no ninho, ainda mais
se ele está autorizado a fa-
zer ingerências", diz Ros-
setti. Walter Fontana, presi-
dente do conselho de admi-
nistração da Sadia e filho do
fundador, Attilio Fontana,
acredita que a presença de
conselheiros externos aju-
de a família a separar as
questões emocionais das
discussões do negócio. Na
década de 90, segundo Fon-
tana, eles tiveram papel im-
portante na decisão de se
desfazer de alguns negócios
nos setores de pecuária e de
soja. "Só a presença deles
já provoca uma mudança de
postura que nos forca a ana-
lisar as situações com mais
clareza"', afirma. O conse-
lho da Sadia tem 11 inte-
grantes, sete deles indepen-
dentes. A companhia tem como política
substituí-los de tempos em tempos para
coibir a criação de vínculos com a empre-
sa. "Não chamamos amigos para essas po-
sições", diz Fontana. "A seleção é feita
com a ajuda de headhunters."

Para boa parte das empresas pesquisa-
das pelo IBGC, a principal motivação pa-
ra melhorar a governança foi financeira.
Interessadas em obter recursos no merca-
do para crescer, empresas como Gol e Lo-
caliza precisaram rever suas estruturas e
oferecer maior transparência aos investi-
dores. A Localiza, fundada em 1973 com
uma frota de seis Fuscas usados, estreou
na Bovespa no ano passado. Os preceitos
da governança começaram a permear a
empresa em 1997, quando ela ganhou um
sócio estrangeiro, o fundo de private equity
americano DLJ. Foi o fundo, na época
com participação acionária de 33%, que
exigiu que a Localiza autorizasse a entra-
da de profissionais independentes no con-
selho de administração. 'A visão desses
conselheiros nos ajudou a relacionar as
metas dos nossos profissionais aos obje-
tivos de uma empresa de capital aberto",
diz Silvio Guerra, diretor de relações com
investidores da Localiza. Também foi do
DLJ a sugestão de implementar um pro-
grama de remuneração variável, que ho-
je beneficia 400 profissionais. Desde o

Agência paulistana do Itaú: adoção da avaliação formal de desempenho dos conselheiros

início da sociedade, estava previsto que
em até oito anos o fundo venderia sua par-
te no negócio. Isso aconteceu em maio do
ano passado, quando a Localiza lançou
suas ações na Bovespa.

A participação de investidores institu-
cionais também levou a Saraiva a aprimo-
rar suas práticas de governança. Em 2000,

a IP Participações, administradora de re-
cursos do Rio de Janeiro que tem tradi-
ção de investir em ações de empresas de
pequeno e médio porte, e outros dois fun-
dos compraram parte das ações da Sarai-
va. Mesmo sendo detentores apenas de
papéis preferenciais, que não dão direito
a voto — todas as ações ordinárias estão
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Pão de Açúcar: única empresa da pesquisa a não oferecer tag along para ações preferenciais

Fábrica da Marcopolo: mudanças que trazem previsibilidade e transparência

em poder da família fundadora —, esses
novos parceiros conseguiram pressionar
a empresa para que, além de aceitar uma
pessoa independente no conselho, adotas-
se o chamado tag along. Com isso, no iní-
cio de 2000, a Saraiva tornou-se a primei-
ra empresa brasileira a oferecer volunta-
riamente essa garantia aos proprietários

de ações preferenciais. Na prática, isso
significa que, caso o controle da compa-
nhia seja vendido, o novo dono terá a obri-
gação de fazer uma oferta de compra dos
papéis preferenciais no valor de 90% do
que pagou por ação dos controladores.
Quando não há essa garantia, é comum
que as ações dos minoritários sofram for-

te desvalorização no mo-
mento da venda da empre-
sa. Essa prática vem ganhan-
do força no Brasil porque
em nenhum outro país com
um mercado acionário im-
portante há duas classes de
ações, como ocorre por aqui.
Entre as 15 empresas anali-
sadas pelo estudo do IBGC,
apenas o Pão de Açúcar não
oferece tag along às ações
preferenciais. As demais ga-
rantem de 70% a 100% do
valor pago pelas ordinárias.

Apesar de as empresas
analisadas pelo IBGC já te-
rem evoluído a ponto de be-
neficiar-se da adoção de prá-
ticas de governança, a pes-
quisa indica que ainda M di-
versos pontos a ser aperfei-
çoados. Um deles diz res-
peito à sucessão do princi-

pal executivo, terna que costuma ser deli-
cado nas companhias familiares. O estu-
do mostrou que somente 27% dos conse-
lhos de administração têm um plano atua-
lizado de sucessão do presidente. Para con-
tinuai" avançando, essas empresas também
precisarão seguir uma tendência mundial:
garantir a eficácia dos conselhos de admi-
nistração. "O trabalho dos conselhos não
deve mais se restringir à fiscalização da
gestão", diz José Monforte, presidente do
IBGC e conselheiro de empresas como
Natura. Caramuru e Clicknet. "Ele deve,
mais do que isso, contribuir efetivamente
para o avanço do negócio." Segundo Mon-
forte, essa nova visão deve fazer com que
cresça o número de empresas que avaliam
o desempenho de seus conselheiros. No
universo da pesquisa, Suzano, Sadia e Itaú
já estão entre as empresas que adotam es-
sa prática. Outras, como a Localiza, estão
se preparando e, no momento, discutem
os critérios que serão adotados. "Manter
um conselho de administração tem cus-
tos", diz o consultor Guilherme Dale, da
Spencer Stuart. "Nada mais coerente que
seu desempenho também seja julgado."•

Com reportagem de Ana Luiza Herzog

19 DE JULHO DE 2006

Text Box
Fonte: Exame, ano 40, n. 14, p. 80-83, 19 jul. 2006.




