


Recentemente , no
entanto, vem se verifi-
cando um movimento
muito forte nessa direção
- principalmente nas em-
presas de porte pequeno e mediano
- por causa da ampla divulgação de
suas vantagens na minimização de
conflitos e pela perpetuidade e me-

lhoria de imagem das companhias no
mercado, explicam os especialistas
da área. "Nos últimos quatro anos, eu
diria que a procura por consultoria,
aprendizado, formação de novas ge-
rações e tudo que está relacionado à
governança quadruplicou", constata
Elismar Álvares, coordenadora do
núcleo de estudos em governança
corporativa da Fundação Dom
Cabral, instituição voltada para o
desenvolvimento de executivos, em-
presários e empresas.

Números absolutos que cons-
tatem esse forte movimento, no
Brasil e no mundo, não existem.
Muito menos levantamentos con-
fiáveis. Até porque, explica René
Werner, da Werner & Associados,
"é muito difícil fazer um pesquisa
quantitativa sobre um assunto es-
tritamente qualitativo". O que há
são tendências, que mostram que a
governança em pequenas e médias
empresas - familiares ou não - é ine-
xorável. "É um caminho sem volta.
Um jogo para o futuro", diz Werner.

A meta, evidentemente, não é só
satisfazer o apetite de investidores,
nacionais e estrangeiros, que, além
de lucro e retorno sobre o capital,
exigem respeito e direitos assegu-

rados nos resultados da
administração. O objetivo
é também crescer, e, claro,
expandir-se dentro e fora
do País. "Empresas com
melhor governança valem
mais, e também ganham
mais. Os agentes externos
percebem o negócio com
clareza e acabam enten-
dendo o risco", resume
José Guimarães Monforte,

presidente do Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa (IBGC), que
há n anos vem divulgando boas prá-
ticas de gestão.



Diante desse cenário, a trans-
parência - a divulgação de todas as
informações, positivas ou negativas,
que possam influenciar uma decisão
de investimentos - e a prestação de
contas - uma declaração assinada por
um auditor independente descrevendo
o escopo da inspeção dos livros e regis-
tros de uma organização - vêm sendo
aplicadas em muitas empresas, inde-
pendentemente do tamanho. Entre
outras razões porque a sobrevivência
delas depende disso - não custa lem-
brar que um grande número de micro,
pequenas e médias empresas são for-
necedoras das grandes companhias.

Para Werner, só o grande empre-
sário adotar essas práticas não basta,
pois ele quer que toda a sua cadeia
produtiva também toque no mesmo
díapasão, "É essa a base do cresci-
mento sustentável e da modernidade.
A empresa não vai ter muitas alterna-
tivas: se não adotar os princípios bá-
sicos de gestão não vai crescer, porque
a cadeia e o crescimento demandam
isso. Daí que não é uma opção, é uma
necessidade", afirma Werner.

Mas ir atrás de governança não
significa simplesmente sair em busca
de uma certificação, adverte Sandra
Guerra, sócia da Better Governança,
empresa dedicada à pesquisa e con-
sultoria em governança
corpora t iva . ''É fazer
transformações que são
demandadas pelo próprio
mercado", lembra, O que
Werner e Sandra querem
dizer é que a empresa
que quiser crescer terá,
em algum momento, de
adotar os princípios da
boa gestão. Caso contrário
correrá risco de desapa-
recer do mapa empresarial.

Paulo Chagas, consultor da Adviser
Auditores Independentes, prestadora
de serviços de auditoria, impostos, con-
sultoria contábil e assessoria tributária,

concorda com a visão de seus colegas e
agrega que a governança corporativa
já é um fato no Brasil, Por isso, ele
acredita que os empresários estão cada
vez mais atentos a esse movimento,
impulsionado ainda mais pelo cres-
cimento do mercado de capitais. "Os
empresários têm buscado melhorar
seus negócios", afirma.

Segundo dados do Sebrae, existem
no Brasil 5,1 milhões de empresas.
Desse total, 98% são micro e pequenas
empresas (MPEs) e apenas 2% são mé-
dias e grandes companhias - que, no
entanto, respondem por 80% do PIB
brasileiro, Além de serem responsáveis
por 20% de toda a riqueza produzida
no País, as MPEs empregam 67% da

mão-de-obra registrada
no País. E são elas que, de
uma forma ou de outra,
lutam e torcem por uma
vida útil maior, por uma
"esperança de vida".

Para isso, os especia-
listas propõem algumas
medidas consideradas
primordiais. Entre elas,
melhoras corporativas e
um bom governo familiar -

claro, naquelas que se enquadram nessa
particularidade. Àqueles que têm uma
postura mais arrojada eles recomendam
a profissionalização, a inovação e até a
internacionalização da empresa.

Recorrer a essas práticas é a
melhor opção para fazer frente
ao desaparecimento do fundador,
dizem esses especialistas. A questão
é que isso não é barato. "E claro que
a implementação de boas práticas
de gestão esbarra no custo. Mesmo
porque se trata de investimentos
diferentes dos que são realizados em
empresas de grande porte", explica
Chagas, Mas os custos de imple-
mentação de governança, quando
ela é feita de forma consistente e
estruturada, se pagam com os pró-
prios resultados, com a melhoria da
percepção do risco e com o crédito
mais barato, argumenta Sandra, da
Better Governance.

Para reduzir esses custos, o
IBGC, que também ministra cursos
específicos voltados para pequenas
e médias empresas, sugere a criação
de um conselho familiar para discutir
assuntos específicos relacionados
à família e a outras propriedades.
Recomenda ainda que a presidência
do conselho não seja exercida pelo
diretor-presidente, já que esse cargo
tem a função de fiscalizar e supervi-
sionar a gestão. Com isso certamente
os resultados começarão a aparecer.
E o sinal mais claro é o crescimento
da empresa, ainda de acordo com os
especialistas. "O melhor sintoma é
que as empresas que estão crescendo



são as que adotaram os princípios
de governança corporativa", afirma
Werner, da Werner & Associados.
Outro ganho importante lembrado
por ele é um marte share maior, na
medida em que o mercado também
demanda isso da empresa. Além
disso, a governança promove um pro-
cesso de profissionalização dos ges-
tores e dos controladores. Chagas, da
Adviser, acrescenta que ela permite
à organização sair da informalidade
ou deixar de lado eventuais práticas
informais que atrapalham os negó-
cios. E mais: "A empresa certamente
poderá captar recursos mais baratos
para ampliar seu negócio".

Tanto Werner como Chagas
afirmam que a empresa ganha maior
agilidade e qualidade de gestão e me-
lhora a segurança de seus ativos e dos
seus negócios financeiros e sua capa-
cidade de controle de lucratividade.

"É claro que melhor gestão significa
redução de risco, e, conseqüente-
mente, redução do custo de capital,
não só financeiro, mas também dos
fornecedores, dos clientes, de con-
tratos de longo prazo. Crédito não
é só uma questão financeira, é de
relacionamento comercial também",
argumenta Werner.

Embora no Brasil essa discussão
tenha começado há mais de dez
anos, a busca por melhores práticas
de gestão em pequenas e médias
empresas é recente. Elismar Alvares,
da Fundação Dom Cabral acredita
que foi a falência da Enron que abriu
os olhos de empresários indecisos
ou medrosos para a governança
corporativa. "A Enron prestou um
grande serviço", diz ela, referindo-se
à quebra do grupo americano da área
de energia, que, em outubro de 2001,
anunciou um prejuízo de quase US$

620 milhões apenas no terceiro tri-
mestre daquele ano e, em dezembro,
divulgou uma dívida de US$ 22
bilhões. Em setembro de 2003, Ben
Glisan, ex-tesoureiro da empresa, foi
condenado a cinco anos de prisão de-
pois de declarar-se culpado de fraude;
foi o primeiro executivo da Enron a ir
para a cadeia. "Foi aí que todo mundo
começou a acordar para a governança
corporativa. A maioria das empresas
começou a tomar conhecimento das
boas práticas de gestão a partir desse
escândalo", diz Elismar.

Porém, não foi apenas o escândalo
financeiro da Enron que abriu os
olhos do empresariado brasileiro, O
fenômeno da competição, que até 1991
não tinha batido nas portas das em-
presas, se tornou um fato e começou a
ser levado em conta só em 1995,

Mas há os que resistem à intro-
dução de boas práticas de gestão.



Ainda existem empresários que
apostam no segredo, no sigilo, e
acreditam que. dessa forma, ga-
nharão mais. Os especialistas em
governança não comentam esse as-
sunto, alegando que tais práticas não
estão relacionadas necessariamente
a empresas, mas a indivíduos. "Se
uma empresa se vale desse tipo de
prática, então precisa repensar a sua
existência, porque há alguma coisa
errada. Ou é malgerida ou a sua es-
tratégia está totalmente equivocada",
diz um desses especialistas.

O fato é que o melhor avaliador
dos bons ou maus princípios de uma
empresa é e será sempre o mercado.
Governança corporativa foi feita
para assegurar o crescimento e o
amadurecimento profissional de uma
organização, independentemente do
tamanho. Já a abertura do capital,
desta ou daquela companhia, é só
uma das alternativas da boa gestão,
diz René Werner, da Werner e Asso-
ciados. "Provavelmente, uma alterna-
tiva muito boa."

O mercado reflete isso. Em 2000,
a Bovespa introduziu três segmentos
especiais para listagem, conhecidos
como Níveis i e 2 de Práticas Dife-
renciadas de Governança Corporativa
e Novo Mercado. O objetivo foi criar
um mercado secundário para valores
mobiliários emitidos por companhias
abertas brasileiras que sigam melhores
práticas de gestão. Este ano, o índice
de Ações com Governança Corporativa
Diferenciada (IGC), composto por
ações de companhias comprometidas
com boas práticas de governança,
acumulou, até 18 de abril, um retorno
anual de 9,6%, perdendo apenas para
o índice industrial (INDX), que valo-
rizou no mesmo período 13,7%. No ano
passado, o IGC subiu 41,3%, e o INDX
38,5%. Isso significa que os investi-
dores nacionais e estrangeiros vêm
mostrando preferência pela negociação
de papéis com boa gestão.

No início do ano pas-
sado a Bovespa lançou
outra novidade no seg-
mento destinado à nego-
ciação de ações emitidas
por companhias que se
comprometam voluntaria-
mente a cumprir práticas
de boa governança corporativa, o
Bovespa Mais. Ele traz maiores faci-
lidades para as empresas que estão
entrando no mercado de capitais pela
primeira vez, mas não abre mão das
exigências mínimas feitas para o Novo
Mercado, informa João Batista Fraga,
superintendente de relações com as
empresas da Bovespa. "O Bovespa
Mais, ao contrário do Novo Mercado,
não exige a pulverização imediata de
25% das ações. Isso poderá ser feito ao
longo de sete anos", explica.

A Bovespa quer que esse seg-
mento, voltado para empresas que
tenham como estratégia o acesso
gradual à Bolsa, seja composto de or-
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ganizações promissoras,
comprometidas coni seu
crescimento, com boas
práticas de governança e
que busquem a liquidez
de suas ações no mercado
secundário. E o BNDES
tem tido uma participação

importante nessa área. Em busca do
fortalecimento do setor produtivo
nacional e do desenvolvimento do
mercado de capitais, o banco está
cada vez mais presente na compo-
sição acionária das empresas.

Com uma participação híbrida
(capital e financiamento), o BNDES
já levou mais de 200 empresas para a
Bolsa. "Cada vez mais nosso objetivo
é buscar empresas inovadoras, com
boa gestão injetada .nas veias e com
potencial de olhar para frente. Nossa
meta é dotá-las de mecanismos para
que um dia possam abrir seu capital",
diz Eduardo Rath Fingerl, diretor de
Mercado de Capitais do banco.
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