
uanto mais bem-suce-
dido o setor de prívate
equity, mais atenção

ele desperta. Em novembro
de 2006, a Autoridade de Ser-
viços Financeiros da Grã-Bre-
tanha alertou para o risco cres-
cente que representa para a
indústria o fato de as firmas de

prívate equity estarem de olho
em alvos cada vez maiores,
enquanto se endividam cada
vez mais. Em outros lugares,
os elevados honorários e di-
videndos que algumas firmas
auferem ainda meses após o
fechamento de uma operação
podem ser indícios de que

entramos em uma fase de
excessos. Algumas empresas

muito bem acabar des-
cobrindo que têm o olho maior
que a barriga. Mas seria um
equívoco pensar que o de-

colocado pelas firmas de
prívate equity ao modelo de
capital aberto vai abrandar.
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É verdade que uma pesquisa da
McKinsey mostra que a performance
de 3^ das firmas de private equity não
é melhor que a das Bolsas de Valores
ao longo do tempo. Mesmo assim, os
25% delas que estão no topo têm de-
sempenho melhor do que os índices re-
levantes das Bolsas. Como se não bas-
tasse, elas ganham por uma margem
considerável - e persistentemente,

Ainda mais importante é a origem
do seu sucesso. O desempenho supe-
rior não vem, como muitos imaginam,
de uma perspicácia financeira fora do
comum. Em nossas observações sobre
operações de private equity com va-
lores superiores a US$ 100 milhões,
bem poucos casos de sucesso ocor-
reram porque as compradoras pa-
garam preços abaixo dos praticados
no mercado por ativos semelhantes.
Os mercados são relativamente efi-
cientes, e a maior parte das vendas de
ativos a empresas de private equity
é efetuada por meio de leilões relati-
vamente intensos. De fato, o risco é,
na verdade, de que as firmas de pri-
vate equity paguem caro demais por
seus ativos ao concorrer com compra-
doras estratégicas de capital aberto. A
maior parte do retorno das firmas de
private equity também não se origina
dos lucros auferidos nos mercados em
ascensão. A origem real - e que fre-
qüentemente passa despercebida - de
seu sucesso é o modelo de governança
que utilizam. Esta é uma vantagem
que as empresas de capital aberto têm
dificuldade em reproduzir.

Proprietários
Para descobrir o que acarreta a

vantagem das firmas de private equity
examinamos os dados de 6o opera-
ções realizadas por 12 dessas em-
presas que estão no topo do ranking
e entrevistamos os sócios que parti-
ciparam do negócio. Perguntamos a
eles quanto tempo passavam nas res-
pectivas empresas, com que recursos

contavam e para qual finalidade - e
corroboramos essas informações en-
trevistando CEOs. Â seguir, fizemos a
correlação entre o comportamento re-
latado e a quantidade de valor criado
acima do que seria gerado com um
investimento em ações cotadas se-
melhantes. Nossa análise revelou
uma tendência a melhores operações
a serem feitas pelas melhores firmas.
Ela sugere algumas lições para exe-
cutivos de empresas abertas que
queiram emular a performance de
seus colegas àe private equity,

Constatamos que as melhores firmas
de private equity exercem um controle
ativo sobre a administração, o que pro-
picia níveis sustentáveis de performance
acima da média e as diferencia das com-
panhias abertas e de outras firmas de
private equity. Todas essas firmas pes-
quisam em profundidade as empresas-
alvo de aquisição. No entanto, após
a aquisição, o contraste entre o estilo
bom e ótimo de governança pode ser
impressionante. E é ainda mais impres-
sionante quando comparado às práticas
de empresas abertas tradicionais, que
normalmente têm ações pulverizadas
no mercado, CEOs poderosos e conse-
lheiros não executivos (sem equipe de
pesquisa, sem verba para contratar con-
sultores externos e com acesso apenas a
dados fornecidos pela administração).

As melhores firmas deprivate equity
aparentam se empenhar mais na super-
visão eficaz dos investimentos. É fato
que elas lançam mão de altos níveis de
remuneração para alinhar os interesses
dos administradores aos seus. Mas elas
vão além: dedicam seu próprio tempo
para aumentar a eficácia do conselho e

pesquisas formular opiniões
pessoais sobre os rumos que a empresa
deve seguir, usando seu poder de voto
para agilizar o processo decisório. Das
6o operações analisadas em profundi-
dade, sócios ativos de firmas de private
equity devotavam metade do seu tempo
à empresa (geralmente em suas instala-

ções) nos três primeiros meses depois
da operação. Sócios menos ativos e
bem-sucedidos passaram somente 15%
do seu tempo fazendo isso.

Da mesma forma, sócios ativos ti-
nham equipes de analistas trabalhando
com eles; sócios menos ativos traba-
lhavam sozinhos. Sócios ativos che-
garam a pontos de vista próprios sobre
como a empresa poderia se valorizar,
verificando ou modificando hipóteses
que haviam formulado durante a fase
de due diligence Sócios menos ativos
normalmente analisavam e comen-
tavam planos propostos pela adminis-
tração. Sócios ativos se familiarizaram
com a administração, em alguns casos
bem antes da operação, e fizeram subs-
tituições rapidamente. Sócios menos
ativos também fizeram substituições,
mas em geral muito mais tarde. Por
fim, sócios ativos mediram a perfor-
mance usando indicadores operacio-
nais (geralmente articulados com um
plano de criação de valor), enquanto
sócios menos ativos tenderam a con-
fiar em medidas financeiras padrão.

Â nosso ver, o exercício ativo do
papel de proprietário é a diferença es-
sencial entre o conceito de boa gover-
nança das melhores firmas de private
equity e aquele colocado em prática por
empresas abertas e firmas de private
equity menos bem-sucedidas. Curiosa-
mente, as firmas de private equity tra-
balham com horizontes temporais mais
longos - a norma é um padrão de de-
tenção de cinco anos - do que a rotina
de rendimentos trimestrais dos mer-
cados secundários de ações.

Com efeito, as firmas de private
equity bem-sucedidas de hoje exploram
o que pode ser chamado de "arbitragem
de governança" ao invés da engenharia
financeira ou da arbitragem de preços,
que eram lucrativas quando o setor es-
tava menos maduro. As melhores firmas
de private equity conseguem, encon-
trar e realinhar com sucesso empresas
cujas estruturas de direção (proprietá-
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McKínsey

rios e administradores) estão mal-ali-
nhadas. Acreditamos que a oportuni-
dade de realizar esse tipo de operação
é tão grande que o modelo de private
equity provavelmente vai manter, e
talvez até expandir, sua presença como
um sistema paralelo aos mercados de
ações. Tal modelo somente voltaria à
posição de pouca importância se a go-
vernança das empresas abertas melho-
rasse radicalmente.

É claro que o sistema de prívate
equity não é perfeito, embora pro-
porcione governança motivada, pro-
fissional e com apoio. Atualmente, as
taxas de administração dos grandes
fundos são às vezes tão elevadas que
neutralizam o apetite para gerar re-
tornos; grandes fundos de private
equity podem gerar receitas anuais
de US$ i milhão e US$ 2 milhões por
profissional apenas com taxas. À me-
dida que os fundos de private equity
aumentam de tamanho, arriscam-se a
exceder as habilidades das firmas de
private equity: uma empresa de US$
40 bilhões pode exigir conhecimentos
de governança diferentes dos que são
precisos para administrar uma em-
presa de US$ 400 aiíiliões (muito
embora há não muito tempo uma
operação de US$ 400 milhões fosse
considerada grande). Algumas
firmas de prívate equity, ansiosas
por evitar as intermináveis visitas
para captar fundos, estão buscando
capital mediante emissões no mer-
cado de ações, mas essa abordagem
pode reduzir a atenção que de-
dicam às necessidades dos inves-
tidores. Por fim, embora somente
25% de fundos que estão no topo
criem valores significativos para
os investidores, os outros 75%
conseguem obter financiamento,
em geral nos mesmos termos dos
que apresentam melhores desem-
penhos. Essa fragilidade poderia
comprometer a sustentabilidade
do setor no longo prazo.

Apesar disso, os mercados de ações
de empresas abertas enfrentam atual-
mente um desafio real colocado pelas
firmas de private equity - embora não
por causa de sua excelência tecnocrá-
tica, sem falar do uso por vezes irrefle-
tido da alavancagem financeira. O de-
safio, ao contrário, provém da capaci-
dade das firmas de private equity de
alinhar proprietários e administradores
com muito mais eficácia. Os dirigentes
de empresas abertas precisam aprender
a jogar muito melhor se quiserem su-
perar o que as melhores firmas depri-
vate equity são capazes de oferecer.

Participação ativa do conselho em
empresas de capital aberto

Há quem afirme que a governança
melhorou muito nos mercados de em-
presas abertas, especialmente após as
limpezas que se seguiram aos recentes
escândalos corporativos com grande
exposição na mídia. Mas essa é uma
leitura equivocada do que está aconte-
cendo. Se conversar com conselheiros
não executivos de empresas abertas,
você vai descobrir que a maioria esma-
gadora deles volta seus esforços não
para a governança que gera valor, mas,

sim, para o cumprimento da legislação
- a necessidade de assegurar a inexis-
tência de infrações à multiplicidade de
códigos e regulamentos.

Esse problema é agravado pela
estrutura de incentivos: raramente
os conselheiros não executivos têm
muito a ganhar em termos financeiros
quando a empresa é bem-sucedida,
mas têm muito a perder quando há fa-
lhas no cumprimento da legislação, que
podem resultar em processos. Além
disso, os conselheiros não executivos
costumam vir dos quadros de adminis-
tradores profissionais e, portanto, é na-
tural que se identifiquem mais com os
administradores do que com os acio-
nistas proprietários. Também têm
pouco poder em termos de ações com
direito a voto e pouco pessoal para res-
paldar suas contribuições para as deli-
berações do conselho.

Outra questão é que os conselheiros
não executivos de empresas abertas
podem simplesmente não dispor das
informações de que precisam. Aqueles
pesquisados pela McKinsey em 2005 se
quekaram de que queriam dedicar mais
tempo à estratégia e à seleção e desen-
volvimento de talentos administrativos

- e menos tempo a questões de au-
ditoria e remuneração. Mas apenas
10% deles achavam que o conselho
tinha um entendimento global da
estratégia e dos objetivos de longo
prazo da empresa, ou das principais
iniciativas concebidas para alcançá-
los (o equivalente aproximado a um
plano de criação de valor era uma
empresa fechada).1 De fato, quando
pedimos que avaliassem o grau de
compreensão que o conselho tinha
dos objetivos de longo prazo, mais
da metade dos entrevistados res-
pondeu "limitado" ou "nenhum".
Mais de 1/4 pensava o mesmo em
relação à compreensão que o con-
selho tinha da estratégia corpora-
tiva. A maioria achava que dispunha
de pouquíssimas informações ope-
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racionais e estratégicas; mais de
70% queriam mais dados, enquanto
apenas urna minoria queria mais in-
formações financeiras.

A pesquisa indica que as em-
presas abertas se beneficiariam de
um envolvimento muito maior entre
administradores e conselheiros não
executivos, incluindo maior divul-
gação de informações não finan-
ceiras relevantes, assim como de
um empenho maior dos não exe-
cutivos em aumentar seu conheci-
mento dos negócios e do contexto
do setor. Os desejos dos conselheiros
não executivos de empresas abertas,
no entanto, devem provocar hosti-
lidade ou ambivalência semelhante
aos sentimentos expressos por ad-
ministradores de firmas de private
equity. Sem os incentivos, os recursos
e o poder de voto dos conselheiros não
executivos das firmas de private equity,
seus congêneres de empresas abertas
travam uma árdua batalha.

A transferência do DNA da empresa
de capital fechado

Muitas das abordagens gerenciais
que as melhores firmas de private
equity usam, no entanto, poderiam ser
reproduzidas em empresas abertas. Há
espaço para isso no nível do conselho,
assim como na interação do CEO e do
CFO com as unidades de uma empresa
com múltiplos negócios. Várias práticas
oferecem os maiores potenciais.

Um processo estratégico mais
intenso e com foco externo

As firmas de private equity fazem
uma profunda avaliação estratégica
das companhias que compram. Essa
avaliação, que ocorre durante a due di-
ligence e nos primeiros 100 dias após
a operação, identifica custos a serem
cortados, novos mercados e oportu-
nidades a serem perseguidas, e mu-
danças de carteira a serem feitas. Seu
resultado é um plano de criação de

As empresas abertas se
beneficiariam de um

envolvimento muito maior
entre administradores e

conselheiros não executivos

valor que - em função da intensidade
com que foi preparado - parece viável
para todos os envolvidos (inclusive a
administração) e dá uma boa noção
dos principais riscos e de novas opor-
tunidades. As empresas abertas rea-
lizam atividades semelhantes em seus
processos de planejamento estraté-
gico, mas não costumam fazê-lo com
a mesma intensidade.

O processo apresenta alguns elementos
críticos. Um deles é o benchmarking ex-
terno por meio de um leque de indica-
dores-chave de performance (key per-
formance indicators ou KPIs) e pro-
cessos (por exemplo, custos indiretos,
utilização de ativos, custo por unidade
produzida, processos de compra e pro-
cessos de fabricação), que podem iden-
tificar as melhores práticas a serem re-
produzidas. O benchmarking externo
deve ir além da melhor prática do setor,
fixando-se nas empresas de ponta da
atividade em questão. O processo deve
também permitir a verificação inde-
pendente das premissas básicas sobre
a empresa, tais como as perspectivas
do setor (quantidades, preços, custos
de insumos) e a posição competitiva
da empresa-alvo.

As empresas abertas podem e
devem realizar avaliações semelhantes,

intensas e voltadas para fora. No
entanto, como essas avaliações são
demoradas e caras, e como para as
empresas abertas as perspectivas
de mercado e as oportunidades
não mudam com muita rapidez,
elas não precisam realizar o pro-
cesso mais intenso anualmente. De
acordo com nossa experiência, uma
avaliação só é necessária depois da
ocorrência de uma grande operação
no setor, de uma mudança em sua
estrutura ou de grandes alterações
no custo dos insumos, tais como nos
preços de matérias-primas. Caso
contrário, uma avaliação dessa na-
tureza a cada três ou quatro anos
seria o adequado. Nos anos em que
ela não for realizada, o processo de

planejamento estratégico normal deve
bastar - e poderia envolver não mais
do que uma rápida atualização de al-
gumas premissas básicas.

Metas ambiciosas, mas realistas,
atreladas a incentivos significativos

Para os players de capital fechado,
o primeiro elemento da gestão de per-
formance é introduzir uma estreita
ligação entre os KPIs usados para
avaliar a administração e o plano de
criação de valor elaborado durante
a due diligence e a fase dos 100 pri-
meiros dias. As firmas de private
equity despendem muito esforço para
criar KPIs direcionados e abrangentes
e para fazer com que eles se desdobrem
por toda a organização. Nesse sentido,
há uma semelhança entre as firmas
de private equity e os gestores de boa
performance das empresas abertas;
a diferença está na maneira como as
firmas de private equity criam incen-
tivos, com base nos KPIs, e utilizam-
nos para administrar aquisições.

Nas empresas governadas por
firmas de private equity, os adminis-
tradores têm incentivos significativos
na forma de participações acionárias,
oportunidades de investimento con-
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junto e pagamentos de bonificações
por atingirem objetivos-chave. Nas
operações de firmas de private equity
que analisamos, a alta gerência normal-
mente detinha de 5% a 19% das ações,
e para tanto havia investido uma parte
substancial de seu patrimônio pessoal,
Além dessa participação na valorização,
a alta alavancagem das operações com
firmas de private equity acarreta uma
disciplina e motivação próprias para
a boa performance. Os incentivos nas
firmas de private equity muitas vezes
são significativamente melhores do que
os de empresas listadas, sobretudo nos
setores maduros; os administradores,
por terem investido patrimônio pró-
prio, assumem riscos maiores. Essa
estrutura de incentivo também se
presta melhor para alinhar os inte-
resses de proprietários e adminis-
tradores. Embora os incentivos que
empresas listadas podem oferecer
algumas vezes sofram limitações
(por exemplo, em função do temor
de executivos de serem chamados de
"acomodados"), muitas delas têm de
fato condições de oferecer incentivos
maiores e mais bem alinhados com
os interesses dos acionistas.

Finalmente, nas empresas gover-
nadas por firmas de private equity
os diálogos sobre gestão de perfor-
mance são freqüentes, baseados
em fatos e realistas. Quando a per-
formance cai, os players de firmas
de private equity agem rapidamente,
passando mais tempo com a adminis-
tração, substituindo equipes de baixa
performance e contratando especia-
listas externos. Apesar de muitas em-
presas abertas também adotarem esses
diálogos, poucas demonstram rigor e
foco na criação de valor como ocorre
nas firmas de private equity. Nesse
sentido, as empresas abertas deveriam
analisar esses diálogos para assegurar
um questionamento vigoroso, factual
da performance, associado a inicia-
tivas de criação de valor.

Avaliação dos principais gestores e
a busca permanente de talentos

Um dos aspectos mais importantes,
mas também mais desafiadores, de se
executar, em uma empresa aberta,
um programa nos moldes das firmas
de private equity é formar uma equipe
de gestão plenamente preparada para
mudanças radicais. No caso de em-
presas com muitas linhas de ativi-
dade, os altos executivos corporativos
devem dar apoio total às equipes de
administração das unidades de ne-
gócios pelas quais são responsáveis,
e estar prontos para fazer mudanças
para que elas atinjam suas metas.
Os altos executivos devem, portanto,

Os incentivos nas firmas de
private equity muitas vezes são
significativamente melhores
do que nas empresas listadas,

sobretudo nos setores maduros

tratar de conhecer seus pontos fortes
e fracos, identificar quem deve ser
substituído e quais novos cargos pre-
cisam ser preenchidos, e ter conheci-
mento suficiente para complementar
a equipe com apoio externo para eli-
minar as lacunas restantes. Para isso,
precisam passar tempo suficiente m
loco; a melhor prática nas firmas de
private equity é 50% do tempo de um
sócio nos primeiros três meses. Por
último, devem avaliar se a equipe de
gestão tem credibilidade como agente
de mudanças: uma equipe que se

manteve satisfeita com o status quo
por muito tempo pode descobrir que
não consegue gerar o tipo de adesão
necessária para um programa radical,
independentemente de sua vontade
de fazê-lo. Em casos assim, a solução
é fazer um rodízio, trazendo novas
equipes para gerenciar a unidade.

O desafio das empresas abertas não
é tanto garantir a capacitação para rea-
lizar as tarefas aqui descritas, mas, sim,
cultivar a vontade de realizá-las sem os
incentivos, sem a presença de conse-
lheiros poderosos e bem apoiados, e
sem um "prazo de saída" que o sistema
de private equity proporciona. As em-
presas abertas também enfrentam o

desafio de encontrar o tempo para
que a alta gerência e o conselho rea-
lizem essas tarefas que geram valor
e, ao mesmo tempo, cuidar das cres-
centes exigências feitas pela legis-
lação. A alternativa, naturalmente,
é fechar o capital.

O modelo de private equity,
como sistema de governança, sem
dúvida passará por altos e baixos,
sobretudo se houver tropeços na
performance do setor. No entanto,
se as firmas de private equity con-
tinuarem a apresentar governança
superior em uma série de situações,
acreditamos que elas poderão riva-
lizar em termos de tamanho com
o sistema de companhias abertas.
Esse cenário apresenta um desafio

claro para as empresas abertas e res-
pectivos conselhos: em resumo, é pre-
ciso melhorar a governança.

Notas
7"What directors know about their
companies: A McKinsey Survey", the
McKinsey Quarterly, disponível apenas
na internet, março de 2006; e Robert
F. Felton e Pamela Keenan Fritz: "The
view from the boardroom", The McKin-
sey Quarterly, edição especial de 2005:
Value and performance, pp. 48-61.
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