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Companhias de capital aberto modernizam a gestão para se adaptar às novas exigências  
 
Modernização, capacidade de reinvenção e de adaptação a novos cenários econômicos, além 
de inconformismo com a acomodação, são algumas das ideias recorrentes no discurso de 
executivos de empresas centenárias de capital aberto, que têm seus movimentos observados 
de perto pelo mercado. As companhias bem-sucedidas na aplicação dessas ideias, cujas ações 
se destacam nas bolsas de valores, costumam ser aquelas capazes de combinar estratégias de 
sustentabilidade de seus negócios com boas práticas de governança. 
 
Na esteira do crescimento do mercado de capitais nos últimos anos, empresas abriram o 
capital e quem já estava na bolsa aproveitou para levantar recursos com ofertas de ações. 
Especialistas do setor afirmam que o fato de uma empresa ser centenária tem influência 
indireta no comportamento das ações na bolsa. Oferecer retorno para os investidores e 
transparência na governança passou a ser questão de sobrevivência. "Para atrair investidores, 
é preciso justificar qual vai ser o destino dos recursos. Investidores e analistas estão de olho 
nas empresas", diz o estrategista da corretora Ágora, José Francisco Cataldo. 
 
As empresas centenárias, tenham tradição na bolsa ou não, lidam com o desafio adicional de 
evitar que culturas organizacionais tradicionais atrapalhem a introdução de práticas de 
governança. Algumas já tinham capital aberto antes mesmo da constituição formal das bolsas: 
fundado em 1808, o Banco do Brasil teve seu capital constituído com uma oferta de ações 
encerrada em 1817, segundo o site do banco. 
 
Vizinho a outros prédios históricos no centro do Rio, a sede da Light, distribuidora de energia 
elétrica da região metropolitana fluminense, faz 100 anos em 2011. Com atividades iniciadas 
em 1899, a empresa fornece energia no Rio desde 1907, já administrou a principal malha de 
transportes da cidade no início do século 20 (os bondes), foi privada e controlada por 
estrangeiros, depois estatizada e privatizada nos anos 1990. 
 
Em 2006 iniciou um ciclo de alta com a aquisição do controle da companhia pela Rio Minas 
Energia Participações (RME) - controlada pela estatal mineira Cemig, pela Andrade Gutierrez, 
pela Pactual Energia Participações e pelo fundo Luce Brasil. Hoje, a empresa está listada no 
Novo Mercado da BM&FBovespa e suas ações tiveram valorização de 166,2% de 2006 ao fim 
de 2010, segundo levantamento da Economática, com números ajustados por proventos. Na 
presidência da empresa desde março de 2010, Jerson Kelman diz que "a Light tem o 
dinamismo de uma empresa jovem". 
 
Fundada em Salvador, Bahia, em 1837, a prestadora de serviços para comércio marítimo 
Wilson, Sons abriu capital na BM&FBovespa somente em 2007. Embora atue na América do Sul 
e concentre a maioria de seus ativos no Brasil, a holding do grupo - controlada pela família 
Salomon - é sediada em Londres e listada na bolsa de lá desde o início do século 20. Isso 
contribuiu para a companhia cultivar uma cultura de governança, segundo seu presidente, 
Cézar Baião. 
 
A seguradora SulAmérica foi fundada em 1895 e desde 1969 tem uma das firmas do grupo 
listada na Bovespa. Em 2007 captou R$ 775 milhões em oferta pública e aderiu ao Nível 2 da 
BM&FBovespa. De 2008 ao fim de 2010, as units (uma ação ordinária e duas preferenciais) da 
empresa valorizaram 134,7%, diz a Economática. O volume de negócios saltou, na média 
diária, de R$ 5 milhões, logo após a oferta, para entre R$ 7 milhões e R$ 8 milhões, 
atualmente. O vice-presidente corporativo e de relações com investidores da SulAmérica, 
Arthur Farme d'Amoed Neto, conta que a decisão de fazer a oferta pública foi tomada no início 
dos anos 2000 e a empresa sempre valorizou práticas de governança. 
 
Na mineira Cedro Têxtil - fundada como Cedro Cachoeira, em 1872 e autoproclamada a 
primeira empresa privada de capital aberto do país -, a adesão ao Nível 1 de governança da 
BM&FBovespa deu-se após a constatação de que as exigências já eram praticadas. "A 



administração tem uma constante preocupação em dar transparência total de seus atos e 
atender aos interesses dos minoritários", afirmou, por e-mail, o presidente do Conselho de 
Administração, Cristiano Ratton Mascarenhas.  
 
Na Souza Cruz, o foco na geração de valor para seus acionistas contribuiu para a adaptação ao 
cenário de um mercado exigente, afirma o diretor financeiro e de relações com investidores, 
Leonardo Senra. Fundada em 1903 por um imigrante português, começou a ser negociada na 
Bolsa de Valores do Rio de Janeiro em 1946 e na Bovespa, em 1957. O site da empresa diz 
que desde 1996 foram pagos dividendos com 90% do lucro distribuídos, em média. 
 
Dificuldade para modernizar a cultura  
 
A principal dificuldade para as empresas centenárias que resolvem adequar-se às melhores 
práticas diz respeito à modernização da cultura organizacional, dizem especialistas. É preciso 
evitar a acomodação dos funcionários e manter os processos de gestão atualizados.  
 
No Banco do Brasil, a história bicentenária envolve o fato de se tratar de uma estatal. Foi 
preciso desfazer-se da pecha de instituição financeira usada conforme os interesses do 
governo para atuar como banco competitivo. Em termos de governança, a mudança começou 
em 2002 e culminou com a adesão ao Novo Mercado, em 2006. Em 2002, o BB havia 
convertido suas ações em ordinárias, uma das regras do Novo Mercado. 
 
De acordo com o gerente geral da unidade de relações com investidores do banco, Gilberto 
Lourenço, a preparação foi complexa. A parcela de ações negociadas no mercado saltou de 
6,9%, antes da oferta pública de adesão ao Novo Mercado, para 30,4% hoje - em março 
passado, o Tesouro Nacional detinha 59,2% das ações do banco. Para o executivo, a questão 
da ingerência do governo está superada. "Quando se toma a decisão de entrar no Novo 
Mercado, o próprio controlador sabe das exigências", afirma Lourenço. 
 
O mercado parece ter reagido bem às mudanças. Segundo Lourenço, de 31 de maio de 2006 a 
10 de maio passado, as ações do BB valorizaram 108%, contra 78% do Ibovespa, e a média 
de negociações passou de R$ 17 milhões por dia, de janeiro a maio de 2006, para R$ 163 
milhões, de janeiro a maio deste ano. 
 
Para o advogado Carlos Alexandre Lobo, sócio do escritório Veirano Advogados, as dificuldades 
das empresas centenárias na adaptação às exigências de ter o capital aberto se traduzem na 
resistência em mudar a gestão e a dividir o controle da empresa com os acionistas - sobretudo 
para participantes do Novo Mercado. 
 
Para modernizar a gestão, a regra é evitar a acomodação. Na Light, o presidente Jerson 
Kelman defende a estratégia de trocar os funcionários de posto para oxigenar a gestão. Na 
Wilson, Sons, um dos segredos para manter o conformismo longe é manter um grupo de 
funcionários jovens, com foco na contratação de talentos e em treinamento.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17 maio 2011, Especial Empresas Centenárias, p. 
F5. 


