
Mais segura e simpática, petista
falou de alianças e de avançar em
vez de continuar o governo Lula

TOTAL DE COMENTÁRIOS NO PORTAL:TEMA DO DIA

Entrevista de Dilma na
Globo divide opiniões

VOCÊ NO ESTADÃO.COM.BR

A versão na Internet de
O Estado de S. Paulo

ONovo Mercado
da Bolsa e os
segmentos de
governança cor-
porativa dife-
renciada (Nível

1 e Nível 2) provocaram, em 10
anos, uma pequena revolução
nos direitos dos acionistas mi-
noritários, tornando mais atra-
tivos os investimentos em
ações. Nesses segmentos são
negociadas as ações de 159 em-
presas abertas, que valiam, em
maio, R$ 752 bilhões, quase 1/3
do valor total das ações nego-
ciadas. Agora, estão em vota-
ção propostas de aperfeiçoa-
mento do Novo Mercado, estu-
dadas desde o ano passado, o
que deverá significar um novo
avanço nas regras de governan-
ça das empresas com ações co-
tadas em Bolsa.

Entre 2002 e julho de 2010,
cresceu mais de 600% o núme-
ro de investidores pessoas físi-
cas registrados em Bolsa – de
85 mil para 598 mil. Para que
este número continue crescen-
do, uma das saídas é a garan-
tia das empresas de que as
ações propiciarão aos investi-
dores direitos similares aos
que existem nos mercados
mais desenvolvidos.

Para terem acesso ao Novo
Mercado, todas as ações da em-
presa devem ser ordinárias,
classificação atribuída aos pa-
péis com direito a voto. De-
vem, ainda, ter parcela mínima
de 25% do capital em circula-
ção, 20% de membros indepen-
dentes no Conselho de Admi-
nistração, fornecer informa-
ções contábeis no padrão inter-
nacional, informar a posição
acionária de qualquer investi-

dor com 5% ou mais do capi-
tal, divulgar o calendário anual
de eventos corporativos e, so-
bretudo, assegurar que os mi-
noritários recebam tratamen-
to igual ao dos controladores,
em caso de alienação do con-
trole da empresa (o chamado
tag along).

As mudanças propostas pre-
veem elevar de 20% para 30% o
porcentual mínimo de partici-
pação de membros independen-
tes no Conselho de Administra-
ção, proibir que presidentes do
Conselho acumulem o cargo de
presidente executivo, obrigar a
criação e a divulgação das políti-
cas de negociação de valores

mobiliários da companhia e a
edição de um código de condu-
ta. Sobretudo, determinarão
que será obrigatória uma Ofer-
ta Pública de Ações (OPA) quan-
do um investidor ou um grupo
organizado alcançar 30% de par-
ticipação na empresa.

É a regra da OPA, inspirada
nas normas da União Europeia,
que mais preocupa os controla-
dores, a ponto de se temer pela
sua rejeição. A proposta terá de
ser retirada se receber o voto
contrário de 35 empresas do No-
vo Mercado.

Os controladores de algumas
empresas temem que as novas
regras criem limitações à com-
pra e venda de ações. Responsá-
vel pelas normas do Novo Mer-
cado, a Bolsa já modificou a pro-
posta original – que previa que a

regra da OPA valesse para todas
as empresas. Com a mudança,
valerá apenas para aquelas que
não têm controladores ou não
têm cláusulas que protegem os
controladores da tomada de po-
der por outros acionistas (as
chamadas pílulas de veneno). As
empresas que abrirem o capital
após a aprovação das novas re-
gras estarão sujeitas a elas.

O prazo para que as compa-
nhias aprovem as mudanças do
Novo Mercado, marcado inicial-
mente para 8 de agosto, foi pror-
rogado para 8 de setembro. O
adiamento foi explicado, em en-
trevista ao jornal Valor, pelo pre-
sidente do Conselho da Bolsa,
Armínio Fraga: “Ainda existem
temas que não foram totalmen-
te entendidos pelas empresas e
precisam ser adequadamente
avaliados pelos conselhos de ad-
ministração.” Ou seja, há resis-
tências às mudanças.

De fato, está em jogo não ape-
nas a ampliação dos direitos
dos minoritários de algumas
das mais importantes empresas
abertas do País, mas uma aber-
tura maior das companhias,
com a pulverização do capital.

O Novo Mercado foi bem-su-
cedido porque deu início a um
novo ciclo no mercado de capi-
tais, em que as companhias bra-
sileiras terão de aceitar pulveri-
zar seu capital, se quiserem se
capitalizar e disputar o merca-
do global. Isso significa aceitar
a possibilidade de disputa em
Bolsa do seu controle acioná-
rio, de troca de gestores e até de
controladores, se os resultados
forem insatisfatórios. É uma
mudança profunda, da qual as
propostas em fase de avaliação
serão uma parcela importante.
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D epois do vaza-
mento da prova
do Exame Na-
cional do Ensi-
n o M é d i o
( E n e m ) d e

2009, em outubro do ano passa-
do, e dos dados pessoais de 12
milhões de alunos que partici-
param das três últimas edições
desse teste, há dez dias, a comu-
nidade acadêmica teme que a
desmoralização do Enem conta-
mine todo o sistema de avalia-
ção escolar, principalmente o
Exame Nacional de Desempe-
nho de Estudantes (Enade),
que substituiu o Provão.

Essa prova, que será aplicada
a alunos do ensino superior em
21 de novembro, também é pla-
nejada e aplicada pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais (Inep) – o
mesmo que fracassou na orga-
nização do Enem de 2009, o
primeiro em que as notas obti-
das poderiam ser utilizadas pe-
los estudantes para ingressar
numa universidade. Os especia-
listas em informática conside-
ram o site do Enade tão precá-
rio quanto o do Enem, por care-
cer de certificação digital, e re-
ceiam que os problemas do
ano passado voltem a aparecer.

Segundo os dirigentes univer-
sitários, as médias de cada insti-
tuição podem ser facilmente al-
teradas por quem quiser, tal a
facilidade de acesso aos docu-
mentos do Inep. “Caso ocorra
com o Enade um vazamento co-
mo o do Enem, há a possibilida-
de de se macular indevidamen-
te uma instituição”, afirma Her-
mes Ferreira Figueiredo, presi-
dente do Sindicato das Entida-
des Mantenedoras de Estabele-

cimentos de Ensino Superior
no Estado de São Paulo.

A menos de três meses do
Enem deste ano, previsto para
os dias 6 e 7 de novembro, o
Inep ainda não assinou o con-
trato com a Fundação Cesgran-
rio e com o Centro de Seleção
e Promoção de Eventos (Ces-
pe) da Universidade de Brasí-
lia, escolhidas – sem licitação –
para preparar esse teste. Sem
essa providência, elas não po-
dem preparar as questões nem
providenciar a contratação de
fiscais e de examinadores. Por
imposição legal, eles só podem
começar a trabalhar depois que
tudo estiver formalizado. “Não

podemos gerar despesas sem o
contrato”, diz o diretor da Ces-
pe, Ricardo Carmona. A estima-
tiva é de que a assinatura do
contrato vá ocorrer no dia 20
de agosto, a 76 dias do exame.

Além disso, a gráfica que im-
primirá a prova do Enem de
2010 ainda está sendo selecio-
nada por um processo de licita-
ção pública. E ainda há quem
receie que o sistema de infor-
mática do MEC repita o desem-
penho do ano passado, quando
não foi capaz de atender à de-
manda de acessos feitos pelos
estudantes, e quem ponha em
dúvida a capacidade dos Cor-
reios de receber dezenas de mi-
lhares de inscrições (no valor
de R$ 35 cada uma) e de promo-
ver a distribuição das provas
em prazo exíguo.

São 12 mil locais de aplicação
do teste, envolvendo a contra-
tação de cerca de 300 mil pes-
soas, entre coordenadores, apli-
cadores e profissionais encarre-
gados da correção. Para evitar
novos vazamentos, o Inep co-
meçou a elaborar um plano de
ação conjunta com as Forças
Armadas, a Polícia Federal e as
Secretarias de Educação.

Para efeitos comparativos, a
Fuvest, que costuma ter mais
de 100 mil inscritos, começou
a preparar em março o proces-
so seletivo de 2010, marcado
para novembro. A antecedên-
cia também é padrão na Vu-
nesp, que organiza os exames
vestibulares da Universidade
Estadual Paulista. Por exem-
plo, as mudanças introduzidas
na seleção de 2009 foram defi-
nidas cerca de três anos antes.

Em 2009, descumprimento
de cronograma, sistemas defi-
cientes de informática, logísti-
ca falha e execução feita às
pressas foram os fatores apon-
tados como responsáveis pelo
fiasco da prova do Enem de
2009. A falta de planejamento
obrigou estudantes a se subme-
ter à prova em escolas situadas
a uma distância de até 50 km
de suas residências. Por causa
da desorganização, a Fundação
Cesgranrio, que sempre prepa-
rou a prova, desistiu de partici-
par da licitação, considerando
que não haveria tempo hábil pa-
ra prepará-la.

Quando surgiram os primei-
ros problemas, as autoridades
educacionais alegaram proble-
mas técnicos. Mas, depois de
tanta confusão e atraso, não há
mais justificativas para sua inép-
cia administrativa.
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O desafio mais ur-
gente para a Petro-
brás é conseguir di-
nheiro barato e sufi-
ciente para os inves-
timentos no pré-
sal, estimados em
US$ 224 bilhões até

2014. É hoje o mais ambicioso proje-
to da indústria petrolífera mundial. A
melhor solução é a capitalização, no
menor prazo possível, por meio da
venda de ações. Mas, para tomar esse
rumo, a estatal precisa vencer uma
disputa absurda com a Agência Nacio-
nal do Petróleo (ANP). O diretor-ge-
ral da agência, Haroldo Lima, elegeu
como prioridade o aumento da parti-
cipação do Estado no capital da Petro-
brás, além de insistir na preferência a
fornecedores nacionais de equipa-
mentos, embora incapazes de aten-
der às necessidades da empresa.

Essa incapacidade é reconhecida
pelo diretor-geral da ANP, mas ele só

admite uma redução temporária da
participação nacional no fornecimen-
to. A Petrobrás defende uma redução
de 65% para 35%, segundo fontes do
setor. O diretor Haroldo Lima tem re-
sistido. Segundo ele, “na média da
participação nacional não se mexe”.
Assim, se houver diminuição do con-
teúdo nacional na fase exploratória,
será preciso haver uma compensação
na etapa de desenvolvimento. Em ou-
tras palavras, será necessário garantir
a preferência mesmo se isso tornar
mais cara e menos eficiente, em ter-
mos técnicos, a produção de petróleo
e gás no pré-sal.

Isso é uma evidente irracionalida-
de, que, aliás, não foi inventada ago-
ra. Desde o começo de seu primeiro
mandato, o presidente Luiz Inácio
Lula da Silva pressionou a Petrobrás
para dar preferência a fornecedores
nacionais, ainda que em prejuízo
próprio.

Depois, a legislação sobre a explora-

ção do pré-sal converteu a Petrobrás,
formalmente, num instrumento de
política industrial. Seus dirigentes en-
goliram e defenderam essa tolice. Ale-
garam a necessidade de fortalecer a
indústria brasileira para se evitar a
“doença holandesa” – a desindustria-
lização, no caso de o Brasil se tornar
uma grande potência petrolífera.

Agora, a disposição da empresa de
favorecer os fornecedores nacionais
parece ter-se esgotado, diante do
despreparo da indústria brasileira pa-
ra preencher os 65% de participação.
Os fornecedores poderão melhorar
e para isso precisarão investir. O BN-
DES talvez possa ajudá-los, se so-
brar dinheiro depois dos grandes fi-
nanciamentos concedidos a grupos
poderosos.

O problema da capitalização é o
mais grave, a curto prazo, porque de
sua solução dependerá a realização
dos ambiciosos projetos da Petro-
brás. A primeira dificuldade é a fixa-

ção de preço para os cerca de 5 bi-
lhões de barris cedidos pelo governo
como contribuição para o aumento
de capital. Analistas do mercado indi-
cam um valor em torno de US$ 6 por
barril. Dirigentes da Petrobrás prefe-
rem um preço menor, na altura de
US$ 5. Nesse caso, o aporte do gover-
no equivalerá a US$ 25 bilhões. O di-
retor-geral da ANP insiste em US$ 8
por barril. Esse preço elevará a contri-
buição estatal para US$ 40 bilhões.
Segundo Haroldo Lima, esse valor
protegerá os interesses do povo brasi-
leiro e até permitirá elevar a participa-
ção estatal na empresa de 32% para
cerca de 40% do capital total. Mas es-
sa é apenas uma bandeira ideológica,
que em nada contribuirá para conver-
ter o pré-sal numa fonte de riqueza
efetiva.

Se prevalecer a pretensão do dire-
tor-geral da ANP, os acionistas mino-
ritários terão dificuldade para acom-
panhar o governo na capitalização. Se

o petróleo continuar na faixa de US$
80 por barril, a Petrobrás terá de con-
seguir uns US$ 60 bilhões para reali-
zar os investimentos projetados para
os próximos anos. Isso é dinheiro de
verdade, enquanto a participação do
governo consiste em 5 bilhões de bar-
ris escondidos a milhares de metros
abaixo da superfície do mar.

Enquanto os impasses permane-
cem, a capitalização atrasa e o valor
de mercado da Petrobrás encolhe. A
alternativa seria buscar emprésti-
mos, mas isso aumentaria perigosa-
mente o endividamento da empresa.
No momento, sua dívida equivale a
cerca de 31% do patrimônio líquido.
Se passar de 35%, a estatal poderá per-
der a classificação de grau de investi-
mento e terá mais dificuldades para
se capitalizar. Não se sabe se alguém
tentou explicar detalhes práticos co-
mo esse ao diretor-geral da ANP e a
quem o pôs no cargo, o presidente
Luiz Inácio Lula da Silva.
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Cerco à Petrobrás

● “Não gostei da entrevista. Respostas pouco ‘amplas’ e o entre-
vistador parecia querer colocar a candidata numa saia-justa.”
VITOR SANTOS

● “Não achei a entrevista malconduzida. As perguntas foram
pertinentes e plurais quanto ao interesse do eleitorado.”
ANTÔNIO ARAÚJO JUNIOR

● “Uma candidata a presidente que diz conhecer todo o Brasil e
não sabe onde fica a Baixada Santista é inconcebível.”
ELSON BURITY

ciados a acessar dinheiro público,
“recebe verbas do Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento
(BID), mantém inúmeras parce-
rias com o governo federal e se be-
neficia de amplas isenções tribu-
tárias”. Em primeiro lugar, se o
Instituto Ethos se beneficia tanto
de dinheiro público (o que é abso-
lutamente falso), deveria poupar
e proteger os políticos, e não se
empenhar tanto em moralizar a
classe política. Em segundo lugar,
a parceria com a Abong nunca en-
volveu recursos públicos, apenas
troca de conhecimentos e colabo-
ração entre empresas e ONGs. O
Instituto Ethos, gerido por conse-
lhos e diretoria compostos por li-
deranças empresariais e sociais, é
apoiado e financiado por suas
mais de 1.300 empresas associa-
das. O grande número de seus
apoiadores e a pulverização do fi-
nanciamento garantem a total in-
dependência do Instituto Ethos.
Não dependemos de nenhum go-
verno nem de nenhuma empresa

ou setor individualmente. O Insti-
tuto Ethos mantém parcerias, que
não envolvem recursos públicos,
com vários governos, tentando
promover a responsabilidade so-
cial na gestão pública, e desenvol-
ve inúmeros projetos – um deles,
com o BID (já terminado), visava
a introduzir a responsabilidade
social na cadeia produtiva de vá-
rias empresas. Como entidade
sem fins lucrativos, o Instituto
Ethos beneficia-se de uma única
isenção: o não-pagamento de Im-
posto de Renda sobre o lucro. Co-
mo não há lucro (não há donos
nem acionistas para distribuir lu-
cros), todos os recursos são apli-
cados no cumprimento da nossa
missão: promover a responsabili-
dade social empresarial e mobili-
zar as empresas para que sejam
parceiras na construção de uma
sociedade justa e sustentável.
ODED GRAJEW, presidente do Ins-
tituto Ethos
ograjew@ethos.org.br
São Paulo

“Entre o contragosto de
Lula e a desaprovação do
restante do mundo, fico
com a primeira opção,
lamentando a birra oficial”

LUIZ NUSBAUM / SÃO PAULO,
SOBRE AS SANÇÕES AO IRÃ
lnusbaum@uol.com.br

“Será que o longo
afastamento do ministro
não tem relação com o fato
de ser ele o relator no
processo do mensalão?”

RAFAEL GABARDO / CURITIBA,
SOBRE JOAQUIM BARBOSA (STF)
rafael@ferreirafilho.adv.br

“Lula está certo, Haddad
é um dos mais competentes
de seu Ministério!”

ARIOVALDO BATISTA / SÃO
BERNARDO DO CAMPO, SOBRE
A AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO
arioba06@hotmail.com

As regras do Novo Mercado

Está em curso um ciclo
de mudanças benéficas
para os acionistas
minoritários

As lições de 2009 não
serviram para melhorar
a administração
do Enem deste ano

Avaliação escolar em risco
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