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Itaú criará fundo de infraestrutura de R$ 5 bi
A gestora do Itaú tem planos de criar fundo de pelo menos
R$ 5 bilhões até o começo de 2013 para investir em debêntures de
infraestrutura, segundo Paulo Corchaki, diretor de investimentos.
O governo mudou a legislação para estimular este mercado e
ajudar a financiar R$ 1 trilhão em rodovias, pontes e estádios.
Os juros baixos desencadearam uma demanda por títulos corporativos
que está ultrapassando os ativos disponíveis, diz Corchaki.
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Boa liderança pode aumentar
valor de mercado em até 35,5%
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Rodrigo Capote

Vahdat, sócio de capital humano da Deloitte: economia é baseada cada vez mais em valores intangíveis
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Empresas que têm liderança
eficiente, com conselho de administração atuante e diretoria
executiva, ganham valor de
mercado perante investidores,
o que tem impacto no preço de
suas ações.
Esta é a conclusão de uma
pesquisa da consultoria Deloitte, que entrevistou 618 investidores, entre analistas de bancos de investimento, administradores de carteiras e executivos de fundos no Brasil, China,
Estados Unidos, Índia, Japão e
Reino Unido.
É possível medir este valor. Isso porque a maioria dos analistas (52%) atribui coeficientes às
análises da força da liderança
em suas avaliações.
A diferença de valor das
ações de uma empresa com boa
liderança e uma com liderança
fraca pode chegar a 35,5%. Em
média, lideranças especialmente eficientes ganham um “prêmio” de 15,7% - e as outras,
um desconto de 19,8%.
“O valor de mercado, ao contrário do valor contábil, tem a
ver com longo prazo. Para projetar o futuro, a capacidade de
empreendedorismo, potencial
de inovação e maturidade de governança são fundamentais”,
diz Henri Vahdat, sócio da área
de capital humano da Deloitte.
A constatação da pesquisa é
que o mercado é "sensível à liderança". A maioria dos res-
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pondentes (80%) premia as organizações que demonstram liderança eficiente em comparação a outras.
Vahdat cita como exemplo a
HP, empresa de tecnologia listada na bolsa americana cujas
ações caíram recentemente para o menor nível em seis anos,
com a preocupação de que a nova executiva-chefe da empresa,
Meg Whitman, não é a pessoa
certa para mudar a companhia.
“Desde que a CEO Carly Fiorina deixou a companhia, em
2005, houve uma série de sucessões que não foram aceitas pelo
mercado”, conta.
O peso da administração somente é menor do que o de resultados financeiros, e é maior
do que a previsão das receitas e
a análise de quocientes.
Analistas com foco em bens
de consumo atribuem uma média de 21% do valor econômico
da empresa à liderança, em
comparação com 14% dos analistas das empresas de tecnologia, mídia e telecomunicações.
“O setor de consumo registra
frequência maior de lançamento de produtos ao mercado, o
que demanda inovação contínua, e tem relação mais estreita
com o mercado. Uma liderança
ineficiente, portanto, tem impacto maior”, diz Vahdat.
Analistas concordaram que
uma liderança experiente exerce uma influência muito mais
forte - positiva ou negativa - sobre pequenas empresas do que
em grandes organizações.
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Essa é a conclusão de pesquisa da consultoria Deloitte com analistas no país e nos Estados Unidos, Reino
Unido, Japão, Índia e China. Peso do item é maior no setor de bens de consumo e menor no de tecnologia

Afinal, empresas menores
apresentam nível de risco mais
alto, e as todas as decisões são
decisivas sobre o sucesso (ou fracasso) dessas empresas.
Para Vahdat, unir visionários no conselho de administração e profissionais com alta
capacidade de execução na diretoria é o ideal. “Uma boa
prática é convidar pessoas reconhecidas pelo mercado para
serem conselheiros independentes”. ■

O que é a gestão eficiente
Clareza de estratégia
é a melhor definição
para “boa chefia”

Para analistas, os critérios que definem uma administração eficiente são estratégia clara (26%), inovação (17%), resultados financeiros (13%), conhecimento do mercado e de produtos (9%) e posição no mercado (4%). Já a falta

de clareza de estratégia (26%),
desonestidade (14%), tomadas
de decisão ineficientes (14%) e incapacidade de adaptação a mudanças (11%) são o que caracterizam uma gestão ineficiente.
Quanto à capacidades pessoais, investidores valorizam integridade, probidade e humildade, enquanto despotismo e autocracia geram desconfiança. ■

COMANDO SOB ANÁLISE Pesquisa com analistas, investidores, executivos e administradores de carteiras no Reino Unido, EUA, China, Japão, Índia e Brasil

o

OPINIÃO DOS INVESTIDORES*
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45%

acreditam que a eficiência da liderança
impacta no sucesso da organização

52%

iliz

atribuem coeficientes às análises da força
da liderança nas avaliações das empresas

80%

ut

consideram que uma empresa com liderança
eficiente receberia um prêmio em avaliações

35,5%

A

É o que pode chegar a diferença entre
uma empresa com boa liderança e uma
com fraco comando

Fonte: Deloitte

*Foram ouvidos 618 analistas

CRITÉRIOS USADOS POR ANALISTAS PARA DETERMINAR O SUCESSO DA EMPRESA

SETORES COM MAIOR VALOR ECONÔMICO ATRIBUÍDO À LIDERANÇA

RESULTADOS FINANCEIROS MAIS RECENTES

60%

EFICIÊNCIA DA EQUIPE DE LIDERANÇA SÊNIOR

45%

ANÁLISE DE BALANÇO POR QUOCIENTES

39%

QUALIDADE DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
PREVISÃO DE DESEMPENHO

BENS DE CONSUMO
SERVIÇOS FINANCEIROS

18%

MANUFATURA

18%

37%

SERV. MÉDICOS E PRODUTOS FARMACÊUTICOS

37%

IMÓVEIS

14%
14%

COMPARAÇÃO COM CONCORRÊNCIA

33%

TECNOLOGIA, MÍDIA E TELECOMUNICAÇÕES

PERSPECTIVA DO SETOR E DESEMPENHO

32%

ENERGIA E MINERAÇÃO

DESEMPENHO HISTÓRICO DO PREÇO DA AÇÃO

10

20

30

13%
9%

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

25%
0

16%

INFRAESTRUTURA

30%

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

21%

40

50

60

25%
0

5

10

15

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 3 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 32.
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