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As barreiras adotadas como estratégia de proteção contra uma tomada hostil do controle 
(takeover) da companhia, batizadas sarcasticamente de poison pill (pílulas envenenadas) no 
mercado americano, têm sido questionadas do ponto de vista das boas práticas de governança 
corporativa e são alvo de discussões em todo o mundo.  
 
Nos Estados Unidos, a estrutura de propriedade de capital pulverizado da grande maioria das 
companhias deu origem a um conflito de interesses entre acionistas e os altos executivos, que 
acabam por atuar como donos das empresas, o que colocou o poison pill na berlinda. Ao invés 
de desestimular que aventureiros lancem mão de um takeover prejudicial a seus acionistas, a 
pílula acaba funcionando para impedir uma troca de controle que seria saudável para a 
empresa e lucrativa para seus acionistas.  
 
No Brasil, a poison pill está sendo utilizada de formas inusitadas para a estrutura de 
propriedade em vigor no País, onde a maioria das companhias tem controlador. O assunto 
será, inclusive, o tema da próxima Carta Diretriz (instrumento escolhido pelo instituto para 
emitir parecer sobre temas polêmicos de governança corporativa) do IBGC (Instituto Brasileiro 
de Governança Corporativa).  
 
Estudo realizado pela pesquisadora Érika Gorga, da Escola de Direito da Fundação Getúlio 
Vargas, com estatutos de companhias que fazem parte dos níveis de governança corporativa 
da Bovespa (Nível 1, 2 e Novo Mercado), constatou a utilização desnecessária de poison pill 
por várias empresas brasileiras, como Banco Indusval, Panamericano e Paranpanema. 
Segundo a pesquisadora, essas companhias, que fazem parte do Nível 1, adotam um tipo de 
poison pill que ela chamou de "tag along retroativo" - que só é exigido de companhias do Novo 
Mercado. Por essa prática, em caso de venda do controle da empresa, o comprador é obrigado 
a pagar aos acionistas minoritários a diferença entre o valor que pagou pelo controle e o que 
pagou na compra de ações no mercado nos seis meses anteriores à aquisição do seu controle.  
 
Para o diretor superintendente do Banco Indusval, Luiz Mazagão Ribeiro, a prática é uma 
defesa para o minoritário. Na sua opinião, "é uma cláusula de boa governança, recomendada 
por nossos advogados", afirma.  
 
Outros tipos de poison pills, porém, que estão sendo largamente praticados pelas companhias 
brasileiras, não têm a mesma lógica e sua utilização é questionável. "Não tem lógica uma 
empresa com controlador ter poison pill. Só vejo uma explicação para isso, a venda do poison 
pill como um produto por escritórios de advocacia", afirma Gorga.  
 
Capital disperso  
 
Mesmo no caso do capital disperso - companhia na qual o acionista majoritário não detém 
50% do capital ordinário (com direito de voto) - há uso desnecessário de poison pill. "Temos a 
impressão de estar diante de um copiar e colar de uma prática de poison americana, o 
chamado gatilho", diz Gorga, depois de analisar os estatutos das 71 companhias que fazem 
parte do Nível 2 e do Novo Mercado. Essa poison pill pressupõe o colocação no estatuo de uma 
cláusula pela qual cada vez que algum investidor adquirir um certo percentual (gatilho) do 
capital da empresa é obrigado a fazer uma oferta por todas as ações que estão no mercado.  
 
Nas companhias pesquisadas, o percentual que dispara o gatilho varia entre 15% e 35% e é 
usado por 45 empresas do universo pesquisado. O gatilho da Embraer, por exemplo, dispara 
se alguém comprar 35% de capital. Na Positivo Informática é mais nervoso: dispara se alguém 
comprar 10% do seu capital. Na Cyrela o gatilho é de 15%; na Perdigão, de 20%; na Natura, 
de 15%; na Redecard, de 26%, apenas para citar alguns exemplos.  
 
A pesquisadora também constatou a utilização de poison pills tipicamente brasileiras e de 
mecanismos de penalização que acabam reforçando seu uso e funcionando também como 
poison pill. Cerca de 5% colocam em seu estatuto uma cláusula pela qual o interessado em 



adquirir o controle tem que avisar o relações com investidores da companhia e o diretor de 
pregão da bolsa, que divulga sua oferta para todos os interessados. Do total das empresas 
pesquisadas, 14,3% adotam os dois tipos de poison pill.  
 
Na questão das penalidade, Gorga chama a atenção para a inclusão nos estatutos de práticas 
de penalidades para quem não cumprir ou tentar excluir o poison pill. "É uma prática que pode 
ser comparada às chamadas cláusulas pétreas do Direito", na opinião da pesquisadora. Ela tira 
da assembléia dos acionistas, a instância maior de decisão de uma companhia, o direito de 
deliberar sobre o que é ou não bom para a empresa, acrescenta. De acordo com a pesquisa, 
25 empresas adotam essa penalidade. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 29 maio 2008, Finanças & Mercados, p. B1. 
 


