
ATIVOS,
TEMIDOS E
POLÉMICOS
Os fundos ativistas — que com poucas
ações exercem influência crescente
nas empresas - - são a face mais
agressiva do mercado financeiro global
EDUARDO SALGADO

M RETROSPECTIVA, A VIDA DE PRESIDENTES DE EMPRESAS NOS ESTADOS
Unidos e na Europa na segunda metade do século 20 parece aos olhos
de hoje um passeio no bosque, tal a tranquilidade que tinham em to-
car os negócios. Com raríssimas exceções. os executivos mantiveram
nesse período um controle estável sobre suas empresas, sem que a
ameaça de degola os rondasse a cada trimestre em que os resultados
não correspondiam à expectativa dos acionistas. Esse quadro de tons

róseos ficou no passado. Um dos expoentes da nova fase do capitalismo — um ca-
pitalismo financeiro, global, frenético e implacável — são os fundos ativistas. in-
vestidores que se especializaram em comprar pequenas participações de empresas,
mas em tamanho suficiente para colocar os presidentes constantementc cm xeque c
defender mudanças radicais nas assembleias. Os ativistas ganharam força a partir da
virada do século comprando sobretudo ações de pequenas e médias empresas. Ho-
je, porém, mesmo grandes corporações têm de conviver com a agressividade e a con-
tundência desses fundos e de seus representantes.

Com apenas 0,0004% das ações da Vodaíbne, a maior operadora de celular do
mundo, o fundo Effícient Capital Síructures (ECS) inflamou o debate que antecede
o encontro anual de acionistas. marcado para julho. O ECS é um crítico cáustico da
direção da Vodafone e um defensor de medidas drásticas: quer separar a área mais
rentável do grupo do restante das operações com o objetivo de valorizai- os papéis.
A direção da empresa é contra, e ainda não dá para saber quem vai ganhar a para-
da. Os presidentes de gigantes como Motorola e Time Warner estão
na mira de outro ativista, o americano Cari Icahn, que deu retorno Icahn: a dor
de 50 bilhões de dóiares a seus investidores em dois anos. Com me- de cabeça
nos de 3% das ações da Motorola, Icahn é a maior pedra no sapato da direção
do presidente Ed Zander, acusado por ele de ser o culpado pela que- da Motorola
da nas vendas e nas margens de lucro. Na Tirne Warner, outra em-



presa em que Icahn é acio-
nista, a direção se viu for-
çada a acatar seu plano de
recompra de ações no va-

res. Diante da relevância
desses desdobramentos, a Organização de
Cooperação e Desenvolvimento Econó-
mico (OCDE), grupo das nações ricas, di-
vulgou em maio um estudo sobre os ati-
visías. Para a OCDE, o número de gran-
des fundos chega a 120 cru todo o mundo
—a maioria nos Estados Unidos e no Rei-
no Unido — e o efeito deles sobre a go-
vernança corporativa, embora positivo em
muitos casos, merece cuidados daqui em
diante. "Por causa dos ativistas, a pressão
sobre os presidentes aumentou de forma
esmagadora e muitos deles estão totalmen-
te apreensivos em relação a seus empre-
gos", diz Franklin Edward-S, professor de
finanças da Universidade Columbia, nos
Estados Unidos.

O Brasil também conta com fundos des-
se tipo, embora ainda sejam raros. Quan-
do lançou seu primeiro fundo advista. o
Sinergia I. há dez anos, o Banco Fator só
encontrou resistências. Tanto da parte dos
investidores — o fundo demorou quatro
anos para captar l00 milhões de reais —
como das empresas — a maioria não que-
ria nem saber das sugestões apresentadas
pelos gestores do Fator. Lançado no ano
passado, quando a bolsa brasileira já fa-
zia a festa de milhares de novos investi-
dores, o Sinergia 111 prosperou e deve ser
fechado ate' dezembro com 400 milhões
de reais. A explicação para o entusiasmo
dos investidores é a alta rentabilidade des-
se segmento. O Sinergia I rendeu 600%
em oito anos. Outro fundo semelhante, da
gestora Rio Bravo, fechou o primeiro se-
mestre de 2007 com Um ganho de 38,5%-
Como era de esperar, os exemplos de su-
cesso acabaram por vencer as reservas de
parte das empresas. Hoje, a Rio Bravo tem
membros em conselhos de quatro compa-
nhias. A Investidor Profissional, uma das
primeiras gestoras a criar fundos ativistas
no país, tem assento em sete conselhos. O
Banco Fator. em cerca de 20.

Ern qualquer íugar do mundo, os fun-
dos trabalham com a mesma lógica. São
gestores que querem agregai' valor a com-
panhias promissoras para ganhar dinheiro
com a valorização das ações num prazo



que costuma variar de dois a seis anos. O
que coloca brasileiros e estrangeiros em
campos diferentes é a virulência com que
as propostas de melhorias são defendidas.
No Brasil, não se tem notícia de um Da-
niel Loeb, o gestor americano do fundo
Third Point que administra 5 bilhões de
dólares e é conhecido pela sugestiva alcu-
nha de bad bo\ (menino mau). As cartas
abertas de Loeb contra presidentes de em-
presas são esperadas com ansiedade por
profissionais do mercado financeiro—que
parecem se divertir como romanos no an-
tigo Coliseu. A última foi endereçada em
abril ao presidente da PDL Biopharma.
companhia de biotecnologia dos Estados
Unidos. "Não existe exemplo melhor da
filosofia megalomaníaca, do egoísmo pa-
tológico e do péssimo jul-
gamento do presidente da
PDL Biopharma do que
sua decisão de construir
uma sede inútil", escreveu
ele. Para surpresa geral, o
executivo atacado não per-
deu a cabeça — ainda. Os
últimos dois alvos da ira
de Loeb não tiveram a
mesma sorte. Os presiden-

Há no mundo
120 grandes
fundos ativistas,
de acordo com
uma estimativa
recente da
OCDE

tes da Star Gás, uma companhia de ener-
gia, e da Nabi, do setor farmacêutico, pe-
diram demissão depois dos ataques.

"AS PESSOAS CONFUNDEM ativista com
gente que dá porrada, o que está errado'",
diz- Mário Fleck, diretor de aestão de in-y
vestimentos da Rio Bravo. E possível in-
fluir sem ser na base do conflito." Em teo-
ria, isso pode ser verdade tanto aqui como
lá fora, mas há uma razão adicional para a
relativa paz de espírito dos gestores brasi-
leiros. Devido à estrutura acionária das em-
presas, os fundos nacionais não têm como
mostrar os dentes. Na média, o controla-
dor de uma companhia aberta por aqui de-
tém 70% das ações com direito a voto. Se
um minoritário faz uma proposta e não é

ouvido, resta pouco a fa-
zer. Em mercados como
o americano, figuras com
essa força existem, mas
são minoria. "A realida-
de brasileira é resultado
do estágio em que esta-
mos. A cultura de bolsa
está dando seus primei-
ros passos", diz André
Carvalhal, professor de fi-

nanças da Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Nos Estados Unidos e em partes
da Europa, onde o controle é bastante pul-
verizado, há sempre a alternativa de fazer
barulho para tentar convencer a maioria
dos acionisías na assembleia. Essa é a es-
tratégia de gente como Icahn e Loeb.

Se o mercado americano for usado co-
mo guia, a tendência no Brasil é que mais
e mais companhias sigam o exemplo da
Eternit, a fabricante de material de cons-
trução na qual o acionista majoritário não
detém mais do que 1% de participação.
'"Poí com base na sugestão de um fundo
ativista que mudamos o nosso sistema de
remuneração de executivos, dando mais
ênfase ao resultado", diz Élío Martins, pre-
sidente da Eternit. Os entusiastas enxer-
gam os fundos alivistas como um impor-
tante elemento de propagação de eficiên-
cia. Como dependem única e exclusiva-
mente da valorização-das-ações, sãofoca-
dos em melhorias — seja de gestão, pro-
cessos ou apenas de imagem. Para os crí-
ticos, o perigo é a miopia que pode trazer
quem só mira a valorização das acões no
curto prazo. Até agora, na maioria abso-
luta dos casos, são os presidentes que têm
perdido o sono. Não os acionistas.
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