
RESPONSÁVEL
O Novo Mercado, nível mais alto de governança corporativa da Bovespa,
atrai interesse de outros países latino-americanos.

MARGARIDA O. PFEIFER • SÃO PAULO

A responsabilidade corporativa tem peso
cada vez maior no mercado de valores.
Com a finalidade de dar maior proteção
aos investidores, a bolsa de valores brasi-
leira Bovespa criou há cinco anos o Novo
Mercado (NM), um pregão que exige mais

informações e controles dos donos das
empresas que negociam suas ações no
mercado de capitais. O modelo deu tão

certo, que já está despertando o interesse
de outros países latino-americanos.

A Bolsa Mexicana de Valores (BMV),
por exemplo, já estudou a modalidade.
"Os diretores da BMV analisaram o NM
com a finalidade de aplicar algumas prá-

ticas, embora concretamente ainda não
haja uma definição sobre quais pontos

poderiam ser aplicáveis ou viáveis", afir-
ma Guillermo Medina Arellano, subdi-
retor corporativo de comunicações da
bolsa mexicana. O interesse da BMV está
ligado ao fato de que em meados de 2006
entrou em vigor no México a Nova Lei
do Mercado de Valores, que incorpora

vários requisitos estabelecidos pelo Novo
Mercado a título de incrementar os níveis
de transparência das empresas listadas
em bolsa.

A BMV tem 135 companhias lista-
das com capitalização total de US$350
bilhões e é a segunda maior bolsa latino-

americana, depois da Bovespa, que tem
398 empresas e capitalização de US$712
bilhões. Ambas foram precursoras da

idealizada integração dos mercados de

de Valores de Santiago, a terceira maior

da região em capitalização—cerca de
US$180 bilhões—, várias das 40 compa-
nhias listadas no Ipsa, índice seletivo para

capitais da América Latina, projeto enca-

beçado pela Federação Ibero-americana
de Bolsas (FIAB), que reúne bolsas de
valores de 13 países latino-americanos
e tem o apoio das bolsas de Portugal e
Espanha. Há dois anos e meio, a BMV
e a Bovespa fecharam um acordo que

possibilitou ao investidor mexicano ter
acesso aos ativos negociados no Brasil, e
vice-versa. O mesmo acordo foi feito mais
recentemente entre a BMV e as bolsas de
valores da Colômbia e do Peru.

Em junho de 2006, durante encontro
anual promovido em Buenos Aires pela
FIAB, um painel sobre o Novo Mercado

chamou a atenção dos dirigentes das bol-
sas latino-americanas. Na região, apenas
a Bovespa tem segmento diferenciado
para governança corporativa. Na Bolsa

empresas de sociedade anônima, ope-

ram com ADRs na Bolsa de Nova York
(NYSE). Isso significa que elas têm de
atender os pré-requisitos de transparên-

cia da NYSE, entre eles, as normas da Lei
Sarbanes-Oxley. "Para fazer algo parecido
com o Novo Mercado aqui, teríamos de
mudar a lei chilena de mercado de valo-
res", diz Juan Pablo Monge, gerente geral
de corretores do Scotiabank, de Santiago.
Como um dos principais objetivos da

FIAB é "harmonizar as regras entre todos
os países da região", o futuro do mercado
latino-americano de valores pode vir a ser
traçado com base no Novo Mercado.

Empresas comprometidas com gover-
nança corporativa não tiveram dificul-

dade de adaptar seus estatutos sociais às
regras do Novo Mercado. Foi assim com a
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líder nacional em cosméticos Natura, que
praticamente reinaugurou o mercado de
lançamento de ações no país, em maio de
2004, depois de um inverno de dois anos
na Bovespa. "Do ponto de vista do acio-
nista, o mais importante é que quando
se tem um grau elevado de governança
corporativa, isso faz ele se sentir mais
confortável, não gera desconfiança", ana-
lisa Helmut Bossert, gerente de relações
com investidores da Natura.

Segundo Bossert, uma das vantagens
do NM é que a empresa não precisa estar
listada em uma bolsa estrangeira. "Os
investidores estrangeiros têm muita faci-
lidade de comprar nossas ações lá fora.
Além disso, as regras do Novo Mercado
dão confiança total", afirma Bossert. "É
claro que todo negócio tem riscos, mas
como gestão, o risco é bastante mitigado
e, nesse sentido, as empresas que estão
no NM têm uma valorização maior." O
valor de mercado da Natura era de US$5,7
bilhões no fechamento desta edição. Em
2006, a companhia faturou US$1,85 bilhão
e teve lucro líquido de US$219 milhões—
entre 70% e 80% deste valor serão distri-
buídos em dividendos aos acionistas.
Sem volta. "O Novo Mercado é um cami-
nho sem volta para o mercado de capitais",
sentencia Heloísa Bedicks, diretora execu-
tiva do Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa (IBGC), cujo Código de
Melhores Práticas de Governança
Corporativa serviu de inspiração para a
implantação do NM na Bovespa. "O IPO
[oferta pública inicial] não pode ser algo
superficial para que não ocorram casos,
como no passado, quando algumas com-
panhias abriram o capital sem estarem
totalmente preparadas e agora pagam
caro por isso vendo uma queda muito
forte no preço de suas ações." Segundo
Heloísa, o mercado de capitais é ainda
muito incipiente no país. "É preciso criar
uma cultura de boas práticas, porque o
investidor cobra resultados", diz ela. "O
Novo Mercado mostrou que as empresas
acordaram para o fato de que o mercado
de capitais e as práticas de governança
corporativa agregam valor ao negócio."

"Hoje, quase 100% dos IPOs na bolsa
brasileira ocorrem no Novo Mercado",
afirma João Batista Fraga, superinten-
dente de relações com empresas da



Bovespa, que em fevereiro tinha 100
companhias listadas nos segmentos de
governança corporativa, sendo 45 delas
no Novo Mercado.

Para constituir o NM, a Bovespa bus-
cou referência no Neuer Markt alemão
por usar um contrato privado entre a
empresa e a Bolsa como forma de esta-
belecer regras adicionais. Mas as seme-
lhanças, segundo Fraga, acabam aí, por-
que o modelo alemão não era compatível
com a realidade brasileira. A Bovespa
fez uma pesquisa com investidores antes
de definir as regras do NM. As com-
panhias inscritas no Novo Mercado são
obrigadas a colocar pelo menos 25% do
seu capital em circulação no mercado
financeiro em ações ordinárias. Também
devem oferecer o tag along—direito dado
aos investidores minoritários de vender
suas ações nas mesmas condições dos
majoritários—, sendo que a venda das
ações deve ocorrer em ofertas públicas,
através de mecanismos que favoreçam a
pulverização desses títulos para evitar que
o controle da empresa caia na mão de um
ou de poucos grupos.
Demanda. As exigências do Novo
Mercado, porém, vão além da opera-
ção de compra e venda de ações. As
companhias listadas nesse segmento da
Bovespa têm de formar um Conselho
de Administração—com um mínimo
de cinco integrantes e mandato de um
ano—eleito por todos os acionistas.
Ainda são obrigadas a emitir relatórios
trimestrais detalhados sobre negocia-
ções e demonstrações de fluxo de caixa
(as demonstrações financeiras anuais
devem ser disponibilizadas em inglês
nos padrões internacionais e baseada
em princípios de contabilidade aceitos
internacionalmente), a fazer uma apre-
sentação pública por ano para os analis-
tas do mercado de capitais e divulgações
semestrais aos público através de tele-
conferências.

"Com o Novo Mercado, buscamos aten-
der à demanda dos investidores por trans-
parência e direitos societários", diz Fraga.
"O que se viu na prática, é que as empre-
sas em nível de governança corporativa
passaram a apresentar uma performance
melhor do que as que estão no mercado
tradicional."

As empresas inscritas no Novo
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Mercado não têm do que reclamar.
Primeira empresa a aderir a modalidade,
em 2002, a Companhia de Concessões
Rodoviárias (CCR) viu suas ações se valo-
rizarem 650% até dezembro de 2006. A
CCR é a maior administradora de estradas
da América Latina com 1.452 quilômetros
de rodovias que representam 15% das
estradas sob concessão no Brasil e receita

anual de US$1,02 bilhão. "Optamos pelo
Novo Mercado porque, como prestadora
de serviço público, a CCR estava com
as finanças todas em ordem, o que não
dificultava produzir os documentos exi-
gidos", afirma Arthur Piotto, gerente de
relações com investidores da CCR. "Outro
fator facilitador foi o fato de a CCR não ter
apenas um grupo controlador."

A CCR é controlada por três grupos
brasileiros do ramo da construção—
Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa e
Servensen Silvisan—e pela maior empre-
sa de concessões rodoviárias de Portugal,
a Brisa. Juntos, detêm 71% do controle
acionário da CCR, que soma um total
de 470 milhões de ações. Os outros 29%
estão pulverizados entre 3.000 investi-
dores. O valor de mercado da CCR é de
US$5,5 bilhões. Até hoje, a empresa fez
duas captações do tipo primária (aumen-
to de ações), cujos recursos foram des-
tinados a investimentos ou compra de
concessionárias. Reconhecida pela sua
atuação no campo da responsabilidade
social, a CCR integra a nova listagem do
índice de Sustentabilidade Empresarial
da Bovespa (ISE), que destaca as compa-
nhias com bom desempenho no mercado
de capitais, em responsabilidade social e
ambiental e governança corporativa.

Maior locadora de carros da América
Latina, com 322 lojas em oito países, a
Localiza Rent a Car já tinha acesso ao
mercado financeiro internacional através
de seu sócio capitalista minoritário, o
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banco Credit Suisse First Boston, quan-
do, em 2005, decidiu fazer uma emis-
são de ações através do NM. "A Localiza
sentiu que o Novo Mercado passou a
ser um pré-requisito para as empresas
que querem abrir seu capital", assinala
Sílvio Guerra, responsável pelas relações
com investidores da empresa. Na época,
a Localiza fez uma dispersão de 33% do
capital que totaliza mais de 67 milhões de
ações e captou US$300 milhões. "O Novo

Mercado é um alavancador do mercado
de capitais", diz Guerra.

"O Novo Mercado trouxe para o país
garantias que antes eram vistas apenas
em Nova York, Londres ou outro país
europeu", agrega Antônio Sellare, vice-
presidente de finanças e relações com
investidores da Energias do Brasil, hol-
ding de energia elétrica, eleita pelo IBGC,
em 2006, como a empresa com melhor
governança corporativa do país. "O aspec-

to da segurança é o mais relevante e, se
não fosse o NM, não haveria abertura
de capital de tantas empresas como nos
últimos dois anos", diz ele, referindo-se
aos mais de 40 IPOs do período. Um
deles, o da própria Energias do Brasil em
uma operação recorde no Novo Mercado
de US$570 milhões que pulverizou 38%
das ações da companhia entre investi-
dores nacionais e estrangeiros. "O Novo

Mercado facilita a atração de acionistas
e afasta a necessidade de estar listado no
exterior", diz Sellare.

O Banco Fator, tradicional interme-
diário na viabilização de operações de
abertura de capital e venda de blocos de
ações no mercado brasileiro de capitais,
recomenda aos seus clientes que façam
IPOs no Novo Mercado. "Essa é uma
exigência do investidor, principalmente
se ele for norte-americano ou europeu",
afirma Caetano Fabrini, superintendente
do mercado de capitais do Banco Fator.
"Claro que o NM não garante que a com-
panhia vai ter lucro e sobreviver nos pró-
ximos 50 anos, mas do ponto de vista da
transparência, ele é um minimizador de
risco sim", diz Fabrini.
Preocupação. Embora reconheça a virtude
da "transparência e eqüidade das infor-
mações no NM", o presidente da
Associação Brasileira das Companhias
Abertas (Abrasca), Alfried Karl Ploger,
tem uma visão crítica. 'Vejo com preocu-
pação o fato de uma série de empresas
estar fazendo lançamento de ações em
valor maior do que o seu patrimônio."
Antônio Magalhães, diretor técnico da
Associação Brasileira dos Profissionais do
Mercado de Capitais (Apimec), diz que o
momento de grande liquidez das bolsas
no mundo favorece essa situação. "O mer-
cado está com fome de papel. Só que há
empresas com resultados de prejuízos
durante anos, cujos controladores estão
se aproveitando para encher os próprios
bolsos", diz Magalhães. "Não é uma bolha,
mas isso pode replicar mais tarde."
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