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Após quatro anos da adoção no Brasil da primeira poison pill (ou pílula de veneno, em inglês), 
o mercado começa a descobrir seus efeitos colaterais.  
 
Criadas com o objetivo de proteger as empresas de capital pulverizado contra ofertas hostis 
(compra do controle por meio de aquisições das ações no mercado, contra a vontade da 
direção da empresa), a inclusão desse mecanismo nos estatutos pode dificultar ou até mesmo 
impedir acordos de fusões e aquisições estratégicas para as companhias, uma vez que acabam 
encarecendo essas operações. 
 
Largamente difundida até o ano passado, a adoção dessa prática está sendo abandonada no 
Brasil. Das quatro companhias que abriram capital neste ano – Nutriplant, Hypermarcas, Le Lis 
Blanc e OGX – nenhuma adotou o mecanismo em seus estatutos. “No início as empresas não 
tinham uma visão clara do impacto que essas cláusulas poderiam ter, agora começam a 
questionar melhor sua eficácia”, afirma Pedro Rudge, coordenador do subgrupo do Comitê 
Gestor do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). 
 
No caso da Nutriplant, como os sócios mantiveram participação majoritária na empresa após a 
Oferta Pública de Ações (ou IPO, na sigla em inglês), com 40% do capital, a companhia 
entendeu que não havia necessidade de buscar proteção contra uma aquisição hostil. “Nossa 
operação foi diferente das demais, uma vez que os sócios ainda mantiveram o controle da 
companhia após a abertura de capital. Além disso, como nossa oferta foi realizada no 
segmento do Bovespa Mais, apenas oito investidores participaram, e todos têm objetivo de 
investimento de longo prazo”, afirma Gilson Granzier, diretor financeiro e de Relações com 
Investidores da Nutriplant.  
 
A prática de poison pill vinha sendo adotada no Brasil até por companhias com acionista 
controlador. Pesquisa realizada pela professora da Escola de Direito da Faculdade Getulio 
Vargas (FGV–SP) e da Cornell Law School, Érica Gorga, revela que das 84 companhias listadas 
nos segmentos de governança corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) até 
dezembro de 2007, que não tinham controlador definido – com mais de 50% do capital 
ordinário com direito a voto – 47 empresas, ou 56% do total, haviam incluído a cláusula de 
poison pill em seus estatutos. “Além da ocorrência de ofertas hostis ser muito rara no mercado 
brasileiro, nós temos poucas companhias que têm de fato seu capital pulverizado, o que não 
justifica a ampla adoção da cláusula. Além disso, a prática de tag along, exigida para as 
companhias listadas nos níveis diferenciados de governança corporativa da Bovespa, já confere 
proteção aos acionistas minoritários ao estabelecer um prêmio de 80% do valor pago aos 
controladores aos demais acionistas”, afirma Érica. 
 
Diferentemente do que ocorre nos Estados Unidos, onde o mecanismo foi criado para garantir 
os interesses dos acionistas minoritários, no Brasil o seu uso tem servido para proteger a 
estrutura de capital e impedir uma troca de controle, que muitas vezes seria saudável para a 
companhia, diz Érica. 
 
A professora encontrou nos estatutos das empresas brasileiras dois tipos de adoção de defesa 
contra as operações de takeover (aquisição via oferta hostil). A primeira, mais difundida, 
estabelece que ao atingir determinada participação no capital da companhia, o comprador será 
obrigado a realizar uma Oferta Pública de Ações (OPA) aos demais acionistas. Nas companhias 
pesquisadas, o percentual que dispara o chamado “gatilho” varia entre 10% e 15% do capital, 
e foi adotado por 36,9% das empresas. 
 
Levantamento do IBGC revela que a média do percentual para disparar o gatilho, adotada 
pelas companhias que realizaram IPO entre 2004 e 2007, era de 15% a 20% do capital. No 
entanto, foram constatadas quatro opções de cálculo para estabelecer o preço que deverá ser 
pago pela aquisição das ações dos demais acionistas. O primeiro critério leva em conta o preço 
médio da ação negociado nos últimos 90 dias; o segundo considera o preço da ação com base 
no valor econômico da empresa; o terceiro, o maior valor pago pela ação dos acionistas 
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controladores; e o quarto, o maior valor da ação já negociado no mercado. “Como poison pill 
não faz distinção entre uma aquisição no mercado e a de um investidor estratégico, algumas 
companhias brasileiras deixaram de fazer negócios por causa dessas cláusulas, uma vez que o 
preço da empresa após a OPA inviabilizava a operação”, revela Rudge, do IBGC. 
 
A professora também constatou na versão brasileira da adoção da poison pill a existência de 
mecanismo que obriga o interessado em adquirir o controle a comunicar sua intenção ao 
profissional de relações com investidores (RI) da empresa e ao diretor de pregão da bolsa, 
para que sua oferta seja divulgada a todos investidores do mercado; e a realização de um 
leilão. Entre as companhias pesquisadas, cerca de 4,76% adotaram esse mecanismo. 
 
O comprador que não realizar a OPA será punido, perdendo o direito de voto; também fica 
sujeito a arcar com uma indenização aos demais acionistas pela violação da poison pill. 
 

 
 
Carta diretriz 
 
O assunto será tema da próxima Carta Diretriz do IBGC, que emite orientações sobre boas 
práticas de governança corporativa. O coordenador do Comitê Gestor das Cartas Diretrizes do 
IBGC, Mário Egler, destaca que antes de adotar essas cláusulas é necessário analisar seus 
custos e benefícios, de acordo com os objetivos de cada companhia. “Mas não condenamos o 
uso dessas cláusulas, mesmo porque foram elas que incentivaram muitas empresas a abrir seu 
capital, ao garantir uma proteção do controle da companhia”, afirma. 
 
Para ele, a tendência das próximas operações de abertura de capital é buscar um 
abrandamento das características das poison pills. “A inclusão dessas cláusulas veio mais por 
sugestões dos escritórios de advocacia e dos bancos de investimento do que por pedido dos 
controladores. Agora os coordenadores das ofertas concluíram que estavam sendo muito 
rígidos e começaram a abrandar as condições impostas nos estatutos”, afirma Egler. 



A sócia da área de mercado de capitais do escritório de advocacia Machado, Meyer, Sendacz e 
Opice, Eliana Chimenti, também concorda que houve excesso de cautela e que as cláusulas 
dos estatutos das próximas operações de aberturas de capital devem vir mais detalhadas, 
especificando situações em que seus critérios poderiam ser revistos para não inviabilizar 
futuras operações de fusões e aquisições, que sejam interessantes para a companhia. “Não 
acho que é uma questão de se acabar com a poison pill, pois para companhias com controle 
difuso, ela pode ser uma ferramenta interessante”, afirma Eliana. 
 
Além disso, com a entrada de novos investidores institucionais estrangeiros, que costumam 
adquirir participações relevantes nas companhias, muitas empresas devem começar a rever 
seus estatutos e elevar o percentual que dispara o gatilho para uma OPA. O frigorífico JBS, por 
exemplo, quando abriu seu capital estabeleceu que qualquer acionista que adquirisse 10% da 
companhia deveria realizar uma OPA pelas demais ações, e três meses depois acabou 
aumentando esse percentual para 20%. Mas algumas companhias, como Positivo Informática e 
São Martinho, ainda mantêm esse percentual muito baixo, em torno de 10% do capital. “Uma 
empresa superprotegida não é tão valorizada pelo mercado”, afirma Granzier, da Nutriplant. 
 
Eliana lembra, no entanto, que a adoção das chamadas cláusulas de penalidade podem 
prejudicar a alteração do estatuto, uma vez que obrigam o acionista que votou pela extinção 
da poison pill a realizar uma oferta pelas ações dos demais investidores. 
 
De acordo com a pesquisa da professora Érica Gorga, essa prática de penalidades foi 
constatada em todos os estatutos de companhias que adotaram o mecanismo, e somente oito 
delas expressavam em seus estatutos que poderia ser removida. “Essa cláusula é passível de 
ser considerada ilegal, uma vez que fere a soberania de decisão da Assembléia Geral de 
acionistas, prevista na Lei das S.As.”, afirma Érica. 
 
PROTEÇÃO DUVIDOSA 
 
A adoção da poison pill surgiu nos anos 80, para combater os efeitos do aumento das 
chamadas aquisições hostis (hostile takeovers), por meio das quais o controle de uma empresa 
era adquirido por uma oferta pública aos acionistas, muitas vezes contra a vontade de seus 
controladores. O objetivo dessas cláusulas era tornar essas operações mais difíceis e custosas 
para desencorajar os adquirentes.  
 
Segundo o sócio do escritório Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados, Carlos 
Barbosa Mello, a adoção da poison pill inicialmente visava proteger o valor das empresas das 
flutuações do mercado e impedir que elas fossem vendidas por qualquer preço em futuras 
operações de aquisições. 
 
Nos Estados Unidos, as poison pills estabelecem que, ao se constatar a aquisição de uma 
participação relevante do capital em uma operação de possível aquisição de controle, o 
Conselho poderá aprovar a emissão de novas ações em que os demais acionistas terão direito 
de preferência de adquirir os ativos abaixo do valor de mercado, visando diluir a participação 
do investidor adquirente. “Nos Estados Unidos não existe o tag along obrigatório, por isso a 
importância do mecanismo para proteger os direitos dos acionistas minoritários”, afirma Érica 
Gorga, professora da Escola de Direito da FGV-SP e da Cornell Law School. 
 
No entanto, essa prática não tem sido vista com bons olhos pelo mercado, uma vez que era 
adotada como uma forma de proteger os administradores das companhias de uma demissão 
ou perda do cargo e sua utilização tem caído em desuso também nos Estados Unidos. Segundo 
pesquisa do escritório de advocacia norte-americano Shearman & Sterling, em 2003 2.111 
companhias listadas em bolsa nos Estados Unidos adotavam esse mecanismo. Em 2006 esse 
número caiu para 1.616 companhias. 
 
Fonte: Razão Contábil, a. 5, n. 51, p. 50-53, Julho. 2008. 




