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Carlos Alberto Sicupira, um dos integrantes do trio que fundou o Banco Garantia e, mais tarde, 
criou a InBev, costuma dizer que “é melhor ficar vermelho um dia do que sorrir amarelo a vida 
inteira”. Agir rapidamente em situações adversas e dar uma má notícia sem rodeios é um lema 
de Sicupira. A recomendação vale para as empresas envolvidas nos recentes episódios de 
grandes prejuízos causados pelos tropeços com derivativos. Acidentes de percurso podem 
acontecer na história dos grandes bancos, em que operações financeiras arriscadas fazem 
parte do negócio. Mas prejuízos bilionários provocados por um executivo que extrapola os 
limites do cargo não constavam do rol de problemas enfrentados por fabricantes de celulose, 
alimentos, tecidos ou cimento.  
 
A surpresa inicial gerada pelas perdas milionárias de empresas tradicionais como Aracruz, 
Sadia, Vicunha e Votorantim foi seguida por uma lista de questões óbvias. O conselho de 
administração dessas empresas sabia dos riscos? As políticas de gerenciamento de risco foram 
ignoradas? Os controles internos falharam? As tesourarias especularam com derivativos para 
engordar os resultados? Por que os analistas não perceberam a movimentação ao estudar os 
balanços? 
 
Algumas das empresas atingidas atribuíram a responsabilidade a seus executivos financeiros, 
que teriam agido à revelia dos superiores. Apanhados em flagrante num momento de virada 
nos mercados, foram prontamente afastados de seus cargos. Impossível evitar a sensação de 
déjà-vu. Em fevereiro deste ano, Jérôme Kerviel, um corretor francês de 31 anos e origem 
humilde, ganhou as manchetes dos jornais ao causar perdas de US$ 7,2 bilhões ao banco 
Société Générale. As negociações de Kerviel vieram à tona quando a crise do subprime 
começou a se agravar. Ele havia construído às escondidas uma carteira de mais de US$ 70 
bilhões em contratos futuros, que teve de ser vendida às pressas quando as bolsas começaram 
a cair aceleradamente. Será mesmo que ninguém no Société Générale sabia o que Kerviel 
estava fazendo? Sabe-se que seus superiores ignoraram pelo menos 75 avisos de bolsas 
européias sobre irregularidades. Os prejuízos das empresas brasileiras vieram a público 
semanas depois do anúncio da falência do banco americano Lehman Brothers, em 15 de 
setembro. O fato tornou evidente a chegada de uma crise financeira mundial, que tirou os 
investimentos estrangeiros da Bovespa e fez o dólar disparar. Mas há duas diferenças básicas 
nos dois casos. As fraudes financeiras ocorreram como episódios isolados nos bancos. Um 
intervalo de 13 anos, por exemplo, separou os dois casos de maior vulto: o do Société 
Générale e o do britânico Barings, que quebrou, em 1995, sob o peso de US$ 1,3 bilhão 
perdido com apostas em ações e derivativos nas bolsas asiáticas.  
 
A segunda diferença é que não havia nenhum garoto ressentido em busca de ascensão por 
trás das operações com derivativos tóxicos nas companhias brasileiras. Os envolvidos são 
profissionais experientes e respeitados. Isac Roffé Zagury, 57 anos, ex-diretor-financeiro e de 
relações com investidores da Aracruz, estava na empresa desde 2003. Mestre em economia 
pela prestigiada PUC do Rio de Janeiro, fez carreira no BNDES, onde chegou a vice-presidente. 
Foi ainda secretário adjunto do Tesouro Nacional, em 1999.  



 
Adriano Lima Ferreira, ex-diretor-financeiro da Sadia, demitido após a divulgação de perdas de 
R$ 653,2 milhões, tem 39 anos e havia assumido o cargo em novembro de 2006. Antes disso, 
era gerente-financeiro da própria empresa e foi escolhido para substituir Luiz Murat, seu ex-
chefe, demitido por negociar ações fazendo uso indevido de informação privilegiada. 
Economista com pós-graduação em finanças pela Fundação Getulio Vargas, Ferreira trabalhou 
na Telefônica, na CCR e... bem, no Lehman Brothers, em Nova York. Ana Elwing, ex-diretora-
financeira e de relações com investidores da Vicunha, atua na área há 30 anos. Dirigiu os 
departamentos financeiros da Arcor e da Clorox, foi gerente de auditoria para a América Latina 
da Unilever e auditora da finada Arthur Andersen. 

Mas como explicar o fato de pessoas tão experientes cometerem esse tipo de erro? A 
justificativa mais plausível é que houve falhas graves no processo de governança corporativa. 
Afinal, é difícil acreditar que ninguém de fora do departamento financeiro sabia do que se 
passava no reduto dos CFOs. “Enquanto conseguiam lucro, os executivos foram deixados à 
vontade para correr riscos”, diz o advogado Rodrigo Ferraz Pimenta da Cunha, do Instituto de 
Direito Societário Aplicado, entidade que reúne alguns dos maiores especialistas brasileiros em 
mercado de capitais. “Houve leniência dos conselhos, sim.” 

Antes da reversão inesperada, os derivativos rendiam ganhos efetivos às empresas. Essa 
constatação ajuda a explicar como um instrumento clássico de proteção contra flutuações do 
câmbio – fundamental à saúde financeira de empresas exportadoras – foi convertido em objeto 
de apostas especulativas. Os demonstrativos de resultados trimestrais da Aracruz deixam 
esses ganhos bem claros. Documento relativo ao encerramento do segundo trimestre de 2008, 
disponível no site de relações com investidores da empresa, afirma: “As receitas financeiras no 
segundo trimestre de 2008 foram de R$ 136,8 milhões, respectivamente R$ 87,8 milhões e R$ 
25,4 milhões acima do primeiro trimestre de 2008 e do mesmo período de 2007, devido, 
principalmente, ao maior resultado nas operações de derivativos”. De acordo com o relatório, 
essas transações representaram ganhos de R$ 110,6 milhões nos seis primeiros meses de 
2008. Mas esses valores já eram significativamente menores do que os registrados no ano 
passado. Somente no primeiro trimestre de 2007, os derivativos renderam R$ 70 milhões à 
Aracruz. 
 
Embora estivessem descritas nos relatórios da companhia, as informações sobre essas 
transações não eram detalhadas, como pedem as boas práticas de governança corporativa. 
Tratadas sempre como “medidas de proteção do fluxo de caixa e do balanço”, não traziam 
uma linha sequer sobre os riscos embutidos. A Sadia detinha títulos de dívida do Lehman 
Brothers, uma opção um tanto exótica quando se busca proteger as dívidas do sobe-e-desce 
do câmbio. Mas o mercado não sabia, porque essa informação não constava de seu balanço.  
 
Os riscos, e seus respectivos modelos de controle, deveriam, de acordo com as normas da 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), constar das notas explicativas que acompanham os 
balanços. Mas diretrizes de como tratar a gestão do risco eram, até então, bastante vagas. E 
as empresas valeram-se da brecha. As notas explicativas apresentadas pela Sadia em junho – 
e, portanto, antes das perdas – diziam que os modelos de controle de riscos empregados 
indicavam, com 95% de segurança, que o prejuízo máximo possível com derivativos seria de 
R$ 241 milhões. Mas transformou-se quase no triplo disso (R$ 653,2 milhões) e levou a 
companhia a registrar o maior prejuízo trimestral em seus 64 anos de história. Uma perda 
próxima ao lucro do ano de 2007 inteiro, que foi de R$ 689 milhões. 
 
FANTASMA DE EMERGENTES 

 
As empresas brasileiras não foram as únicas a embarcar em apostas arriscadas com o dólar. 
Da Coréia do Sul à Índia, passando por Hong Kong e pelo México, há histórias parecidas. O 
caso mais grave acabou em concordata. A Controladora Comercial Mexicana, terceira maior 
rede de varejo do México, não conseguiu pagar US$ 1,4 bilhão a cinco bancos para zerar os 
contratos de derivativos que apostavam na valorização do peso mexicano. Em 9 de outubro, a 
empresa de controle familiar em atividade há 76 anos jogou a toalha. Outra gigante mexicana, 
a Cemex, fabricante de cimento, também foi atingida. Com mais de US$ 21 bilhões investidos 



em derivativos, as perdas do terceiro trimestre de 2008 somaram US$ 711 milhões.  
 
A falta de transparência deu corda para as empresas se enforcarem. Analistas e investidores, 
acostumados a essas operações, conhecidas como hedge, não acharam necessário fazer 
questionamentos adicionais. Da maneira como eram apresentados, os números transmitiam 
segurança. Mas ninguém contava que o senso de oportunidade, aguçado pela exuberância dos 
mercados financeiros nos anos anteriores, transformaria a proteção num remédio tão amargo. 
Mas como essa superdosagem passou despercebida internamente? Os contratos de derivativos 
eram claros. Previam perdas ilimitadas caso a tendência esperada para o câmbio – que, nesses 
casos, era de queda da moeda americana – se invertesse. Tudo indica que os sistemas de 
controle e de gerenciamento de riscos eram mais sólidos no discurso do que na prática. “As 
operações em derivativos não eram discutidas pelos comitês de gestão de riscos e pelos 
conselhos de administração com a freqüência e a profundidade necessárias”, afirma Gregory 
Gobetti, sócio de serviços financeiros da empresa de auditoria Ernst & Young. “O fato de 
muitas empresas terem apresentado resultados positivos com essas operações contribuiu para 
isso.” 
 
Além dos controles, falharam também os conselheiros de administração, que têm o dever de 
contestar as estratégias adotadas pelos executivos para assegurar que elas estejam em linha 
com o interesse dos acionistas. “O trabalho de conselheiros e administradores é questionar 
sempre e não se deixar levar por complacência”, afirma Mauro Rodrigues da Cunha, presidente 
do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC).  

 
Investigar com cuidado um contrato que, à primeira vista, parecia adequado aos executivos foi 
o que fez o conselho de administração da Diagnósticos da América (Dasa). A rede de 
laboratórios, que gerencia o Delboni Auriemo e o Lavoisier, precisava de uma proteção cambial 
para empréstimos de US$ 250 milhões, firmados com investidores nos Estados Unidos e na 
Europa e que vencem daqui a dez anos. Funcionários da Dasa e do Banco Credit Suisse 
acertaram detalhes sobre um produto financeiro com essa finalidade. Quando o contrato 
chegou ao conselho, seus membros acharam prudente submetê-lo a um dos sócios, o fundo de 
investimentos Scopus, que calculou seu potencial de risco e recomendou cancelar o negócio. 
Evitou, assim, um prejuízo que poderia alcançar R$ 300 milhões, o equivalente a um terço do 
faturamento anual da empresa. Outras companhias, como Iochpe-Maxion e Bematech, 
também recusaram esse tipo de operação, depois de pesar os riscos. “Não tem mágica: onde 
há retornos extraordinários, há riscos de proporções semelhantes”, diz Sérgio Citeroni, sócio 
de auditoria da Ernst & Young. “Se seu filho de 6 anos chega em casa com uma nota de R$ 
100, o que você vai dizer?” 

 
Princípios básicos do processo de governança corporativa não estavam incorporados no dia-a-
dia das companhias pegas no contrapé pelos derivativos. Um aspecto elementar são os limites 
de atuação de um único executivo. Negócios a partir de determinado valor demandam a 
aprovação do CEO e de, pelo menos, um conselheiro. Na Aracruz, a política estabelece que 
apenas o conselho de administração pode aprovar a emissão de notas promissórias. Outras 
modalidades de financiamento podem ser obtidas apenas com a assinatura de pelo menos dois 
diretores. Se existem tetos de valor para investimentos que colocam em risco o patrimônio da 
empresa, eles não constam dos documentos públicos. Na Sadia, um dos princípios mais 
rudimentares da boa governança – a criação de uma estrutura hierárquica coerente – foi 
subvertido. O diretor-financeiro reportava-se diretamente ao conselho de administração, 
passando por cima do presidente. O novo diretor-financeiro agora responde ao CEO. 

Rodrigues da Cunha, presidente do IBGC, classifica a governança corporativa como um 
sistema de freios e contrapesos. “Os executivos tinham mandato para fechar esses contratos 
com derivativos? Claramente não era da natureza de nenhuma dessas empresas especular no 
mercado de câmbio.” Outro componente importante da governança – pouco visto nas 
companhias brasileiras – é a formação de um comitê de auditoria, que ajuda o conselho a 
exercer controles mais eficientes ao supervisionar a produção de relatórios e evitar que os 
executivos soneguem dados relevantes ou os manipulem para influenciar a decisão dos 
conselheiros.  



 
Depois do susto, as empresas parecem se mover na direção da governança. Profissionais de 
auditoria afirmam que conselheiros e membros dos comitês ligados ao conselho passaram a 
solicitar informações mais aprofundadas sobre operações realizadas pelas tesourarias de suas 
empresas. “Cientes do risco que assumem, os conselheiros estão redobrando os cuidados”, diz 
Anselmo Bonservizzi, sócio da consultoria Deloitte. Também há companhias estudando a 
possibilidade de montar comitês de auditoria, com a presença de um especialista externo. 
“Isso é comum em empresas americanas”, diz Gobetti, da Ernst & Young.  

As recentes exigências estabelecidas pela CVM devem impulsionar melhorias no processo de 
divulgação e transparência. O movimento é reforçado pelas entidades de mercados de capitais, 
que endossaram os protestos da Associação de Investidores no Mercado de Capitais (Amec), 
entidade que reúne os gestores que administram investimentos de cerca de R$ 250 bilhões. A 
Previ, fundo de pensão dos servidores do Banco do Brasil, exigiu uma assembléia de acionistas 
na Sadia, realizada em 3 de novembro. “Queríamos entender o que ocorreu, confirmar se 
houve desvios de procedimento, para julgar os episódios de maneira mais isenta”, afirma 
Joilson Ferreira, diretor de participações do fundo. “A opacidade pune as empresas.” A queda 
generalizada no valor das ações que se seguiu aos anúncios dos primeiros prejuízos com 
derivativos parece ter deixado bem claro que algo precisa ser feito nas empresas em relação a 
governança e transparência 
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