


Até 1987 a em-
presa foi gerida apenas
pelo fundador. Então
surgiu uma nova fi-
losofia de trabalho:
a societária, "Com a
crença de que as boas
práticas de gestão
eram a melhor forma
de se relacionar com
futuros investidores,
a empresa começou a
formar um conselho de administração
e a contratar auditores de primeira
linha", conta Thiago Alonso de Oli-
veira, diretor financeiro e de relações
com os investidores da Lupatech.
Começou assim a serem desenhadas
as mudanças que, vinte anos depois,
fizeram a empresa crescer a taxas bem
maiores do que as da China,

Nos últimos seis anos, o cresci-
mento orgânico (sem as aquisições)
da Lupatech foi de 30% ao ano, ou
três vezes a expansão da economia
chinesa, A receita l íquida, por
exemplo, passou de R$ 69 milhões,
em 2002, para R$ 223 milhões no
ano passado, "Se considerarmos as
aquisições realizadas, só nos últimos
doze meses a empresa triplicou de
tamanho", diz Oliveira.

Tudo começou em 1987, quando
a Lupatech recebeu quatro fundos
de private equity, que em 2003
deixaram de ser acionistas, Em 2005
o fundo francês Natexis Mercosul
Fund, administrado pelo Axxon
Group, passou a ser investidor na
companhia, E 'entre novembro e
dezembro de 2006, os fundos GP
Tecnologia e Natexis Mercosul Fund
realizaram mais investimentos ria
empresa, "Ao longo desses anos a
Lupatech construiu uma relação
de confiança, não de surpresa, com
os milhares de acionistas. Isso fez
também com que a empresa tivesse

acesso a fontes de re-
cursos que viabilizam
a manutenção de seu
crescimento", explica
Oliveira, "Transpa-
rência cria valor",
acrescenta ele,

Com as práticas
de gestão e credibi-
lidade consolidadas,
a Lupatech celebrou,
em abril de 2006, o

contrato de participação no Novo
Mercado da Bovespa, reforçando o
comprometimento com boas práticas
de governança corporativa. Desde 15
de maio do ano passado as ações da
empresa são negociadas na Bolsa de
São Paulo, E em junho do mesmo
ano a Lupatech concluiu sua primeira
oferta pública primária e secundária
de ações.

Um Brasil diferente
A TOTVS, que atua no desen-

volvimento e na comercialização
de softwares de gestão empresarial
integrada e na prestação de serviços
relacionados, é outro exemplo de
sucesso. De um faturamento bruto
de R$ 35 milhões em 1998 (antes da
implementação de boas práticas de
gestão), passou para R$ 420 milhões
em 2006. "Nesse período, trouxemos
não só um fundo [de investimentos]
como fizemos três aquisições, uma
no México e duas no Brasil. Tudo
isso fruto da governança corpora-
tiva", explica Laércio Cosentino,
presidente do grupo.

No seu ramo de atividade, a
TOTVS conquistou a posição de
liderança no segmento de pequenas
e médias empresas no Brasil e na
América Latina. Em 1997, o grupo
iniciou um processo de expansão na
América Latina, cujo mercado possui
características muito semelhantes



ao do brasileiro (baixa taxa de pene-
tração e grande número de empresas
de médio e pequeno porte). Era abril
de 1999, quando recebeu um private
equity da Advent International, dos
EUA, a empresa começou a colocar
em prática métodos de melhor
gestão. "Quando se quer crescer, é
necessário começar a se comparar
com seus pares aqui e no exterior",
lembra Cosentino. Os primeiro
passos da empresa nessa direção
foram montar um conselho de admi-
nistração e contratar unia auditoria
externa. Com isso, em março de 2006
a TOTVS transformou-se na primeira
empresa brasileira do setor a fazer
a abertura de capital na Bovespa, e,
hoje, conta com presença direta em
cinco países, além de clientes ativos
em mais quatro, O grupo estuda for-
talecer os seus negócios já existentes
na América Latina por meio do cres-
cimento orgânico e da expansão da
distribuição no México, na Argentina
e em outros países da região com a
abertura de novas franquias.

Cosentino conta que a imple-
mentação de boas práticas de gestão
não só abriu portas para o grupo
em todos os campos e sentidos
como trouxe credibilidade diante de
clientes, fornecedores, instituições
financeiras e funcionários, "Vale
a pena? Sim, vale. Independente-
mente do tamanho da'empresa. E
não é preciso implementar de uma
só vez. É possível fazê-lo aos poucos,
em dois ou três anos", afirma,

O presidente do grupo TOTVS
acredita que, quem quiser ter
acesso aos recursos que chegam
ao Brasil, precisa adotar práticas
de governança. "Não existe mais
espaço para outra forma de ad-
ministração. Hoje, há uma classe
diferenciada de empresas fazendo
um Brasil diferente", acredita.

Dez mandamentos de
governança para se
"perpetuar" uma empresa
1) Ser transparente, principalmente em relação aos sócios/herdeiros
que não participam da gestão. A boa comunicação não deve se
restringir ao desempenho econômico-financeiro; tem de abordar
também os demais fatores que norteiam a ação empresarial. Em
inglês usa-se o termo disclosure.

2) Tratar com eqüidade - fairness, em inglês - todos os sócios/
herdeiros e grupos minoritários, sejam de capital ou demais
partes interessadas (stakeholders), bem como colaboradores,
clientes, fornecedores e a sociedade. Atitudes discriminatórias são
inaceitáveis.

3) Prestar contas aos sócios/herdeiros que não participam da
gestão. Os agentes da governança corporativa devem também
responder integralmente pelos atos que praticarem no exercício de
suas atividades. Accountability, em inglês.

4) Cumprir as leis (compliance) e incorporar considerações de
ordem social e ambiental nos seus negócios e nas operações da
empresa. Além disso, é importante definir o relacionamento entre
família, propriedade e gestão.

5) Agir sempre de acordo com princípios éticos. Contratar
executivos financeiros utilizando-se critérios profissionais, não
apenas dentro do conceito das melhores práticas de governança
corporativa, mas como prática de conduta de todos os executivos e
colaboradores da empresa.

6) Mesclar gestão com profissionais do mercado.

7) Ter e manter atualizado um plano de sucessão.

8) Implementar um Conselho de Administração ou Conselho
Consultivo com a participação de membros não familiares quando
o tamanho da empresa possibilitar.

9) Definir uma política clara de distribuição de lucros.

10) Estabelecer regras claras para a entrada e a saída de sócios.

Elaboração: Luciano Carvalho Ventura, consultor em governança corporativa, e Paulo Chagas, da Adviser.
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