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E m p re s a s

Bovespa
Mais ainda
patina
Do Rio

O Bovespa Mais, mercado de
acesso da bolsa paulista, foi
anunciado em 2005 e recebeu
sua primeira empresa, a Nutri -
plant, em 2008.

Veio a crise e a companhia
apresentou resultados fracos,
que contribuíram para desenco-
rajar novas investidas. Desde en-
tão, o segmento teve somente
duas adesões, D e s e nv i x e Sênior
Solution, que listaram ações sem
captar recursos. Sete anos, três
companhias apenas.

Sempre se comentou que o
segmento não decolava por falta
de interesse dos grandes estrutu-
radores de ofertas — bancos, au-
ditores e escritórios de advoca-
cia. Como as captações no seg-
mento são pequenas — a Nutri-
plant levantou cerca de R$ 20 mi-
lhões —, as taxas cobradas pelas
operações seriam baixas e desin-
teressantes para os grandes.

Nestes tempos mais difíceis,
eles resolverem rever seus con-
ceitos e fazer propostas para via-
bilizar a entrada das pequenas e
médias empresas no espetáculo
da captação de recursos.

Caio Cossermelli, sócio da
Tauil & Chequer, associada ao
Mayer Brown, diz que seu escri-
tório aderiu ao projeto porque
enxergou nele um claro poten-
cial de propor as alterações ne-
cessárias para promover o mer-
cado de acesso no país.

“0 projeto se espelha em ini-
ciativas de outros países e tem
bases sólidas e sucesso compro-
vado. Se ele for aprovado, poderá
beneficiar uma infinidade de
companhias pelo país”, disse.

Jairo Soares, sócio da BDO, diz
que o projeto vai fortalecer o
crescimento do país, via peque-
nas e médias. “Nos últimos tem-
pos, o que mais temos visto na
bolsa são operações de fecha-
mento de capital. Precisamos re-
verter isso”, diz.

BM&FBovespa, CVM, BNDES e
Finep formaram grupos de visita
a sete países que têm mercados
de acesso fortes. Ouviram que as
chaves para destravar as opera-
ções são uma regulamentação
específica e menos custosa para o
emissor e desoneração tributária
para o investidor. É essa a linha
que segue o grupo de trabalho.

O mercado de acesso britâni-
co, AIM, possui 1.114 empresas
listadas; o ASX australiano tem
2.211; no Canadá, o TSX conta
com 2.227 companhias; nos pe-
quenos mercados da China exis-
tem 332 companhias, na Coreia
do Sul, 1.031 , na Espanha, 21, e
na Polônia, 351.

Na BM&FBovespa existem ho-
je 361 empresas listadas e o Bra-
sil ocupa o 17o lugar no ranking.
Na bolsa da Índia são 6.788; Es-
tados Unidos, 4.887, Austrália,
1.978 e China (e Hong Kong),
3.876. Já o Brasil conta com o tí-
quete de oferta mais alto, acima
de R$ 500 milhões — os países
que possuem mais empresas
abertas conseguem absorver
operações menores, abaixo de
R$ 200 milhões. (APR)

* Recursos obrigatoriamente precisam ser usados na preparação da oferta

Recursos para pequenas
Propostas que entidades de mercado querem levar a Brasília

Crédito tributário de até 
R$ 4 milhões anuais por 5 anos*

Isenção de IR sobre ganhos 
de capital para fundos que 
comprarem as ações das 
pequenas e médias

Incentivos

Possibilidade de fazer ofertas mais 
rápidas quando houver esforços restritos 
de colocação, como já ocorre com 
debêntures

Criação de nova categoria de companhia 
aberta, com menos exigência para 
registro e cumprimento de regras

Redução, de 3 para 2 anos, de balanços 
auditados antes da oferta

Demonstrações financeiras 
auditadas apenas anualmente

Possibilidade de se emitir ações 
preferenciais com 100% de ‘tag along’

Mudanças de regras

Faturamento anual
R$ 400 milhões

Valor máximo de captação
R$ 250 milhões 
(70% da oferta vão para 
o caixa da empresa)

Empresas elegíveis

Capital aberto Entidades elaboram projeto para facilitar entrada de pequenas e médias

Acesso facilitado ao mercado
será discutido com governo
Ana Paula Ragazzi
Do Rio

Bancos de investimento, gran-
des escritórios de advocacia, au-
ditorias e entidades de mercado
resolveram unir forças para bus-
car o apoio do governo brasilei-
ro e fazer deslanchar o acesso de
pequenas e médias empresas ao
mercado de capitais.

Depois de mais de dois meses, o
grupo de trabalho finalizou um
conjunto de propostas, ao qual o
Va l o r teve acesso, que deverá ser
encaminhado e debatido com o
Ministério da Fazenda. A ideia é
atacar os dois pontos principais
que impedem o mercado de aces-
so no país — a falta de investidores
interessados nesses papéis pouco
líquidos e o custo de se manter
uma companhia de capital aberto.

São dois os pontos principais
da proposta. Primeiro, o governo
daria créditos tributários a com-
panhias que fizessem captações
via emissão de ações. Segundo,
seriam criados fundos de investi-
mento que comprariam esses pa-
péis, com isenção no Imposto de
Renda sobre ganhos de capital.
Além disso, o grupo sugere que se
tornem mais simples os trâmites
das ofertas iniciais de ações, para
tornar o processo mais rápido e
menos custoso para as empresas.

O projeto foi informalmente
batizado de “PAC PME”, a versão
para pequenas e médias empre-
sas do Programa de Aceleração
do Crescimento do governo.

Para aderir, as companhias te-
riam que ter faturamento anual
de até R$ 400 milhões e captar
até R$ 250 milhões no Bovespa

Mais, o mercado de acesso da
bolsa paulista.

Assim como já preveem as re-
gras do segmento hoje, essa capta-
ção poderia ser divididas em várias
ofertas. Nos cálculos do grupo, de
imediato, 750 companhias, de um
universo de 15 mil, poderiam par-
ticipar do programa.

Para conseguir créditos tribu-
tários, conforme a proposta de
até R$ 4 milhões anuais por um
prazo de 5 anos, a oferta precisa-
ria ser 70% “p r i m á r i a” — ou seja, a
maior parte dos recursos vão pa-
ra o caixa da empresa, para finan-
ciar seu crescimento.

O ganho para o governo, na
avaliação do grupo de trabalho,
seria retirar essas companhias da
informalidade, o que representa-
ria geração de empregos, cresci-
mento econômico e melhor arre-
cadação no futuro.

O projeto estima que, em cin-
co anos, terá estimulado R$ 84
bilhões em investimento priva-
do produtivo. Estima-se a cria-
ção de 1,1 milhão de empregos,
uma contribuição direta ao cres-
cimento do PIB de R$ 10 bilhões
e R$ 10,8 bilhões em arrecada-
ções de impostos.

Os recursos dos créditos tributá-
rios obrigatoriamente terão de ser
gastos com consultores externos,
que são os autores da proposta —

empresas que preparam compa-
nhias para abertura de capital, in-
termediários financeiros, forma-
dores de mercado, auditores, ad-
vogados e profissionais de relações
com investidores. Esses consulto-
res vão se responsabilizar por to-
dos os documentos e procedimen-
tos pré e pós listagem das empre-
sas nesse prazo de cinco anos em
que elas terão os créditos.

Os fundos de investimento em
ações, que garantiriam a deman-
da pelos papéis, precisariam ter
até 90% de seu patrimônio apli-
cado em ações de pequenas e mé-
dias listadas no Bovespa Mais. A
ideia inicial é que a pessoa física
também possa comprar cotas.

O grupo já se reuniu com a Co-
missão de Valores Mobiliários
(CVM) e com a BM&FBovespa pe-
dindo simplificações de algumas
regras. Entre elas, os procedi-
mentos da oferta com esforços
restritos, como já existe para as
debêntures. Sugeriram também
a criação de uma nova categoria
de empresas abertas, a “C”, com
menos exigências para registro e
cumprimento de regras.

As mudanças vão desde o mais
simples, como publicar informa-
ções apenas no site (e não arquivá-
las na sede da companhia, como
manda a lei), até mais ousadas, co-
mo diminuir de três para dois anos
anteriores a exigência de balanços
auditados que devem ser apresen-
tados antes da oferta. Além disso,
os balanços seriam auditados ape-
nas anualmente. A cada trimestre,
as companhias fariam somente re-
latórios gerenciais, discutidos em
teleconferências com investidores.

A proposta também prevê a

Diretor financeiro em extinção nos conselhos
Maxwell Murphy
The Wall Street Journal, de Nova York

O diretor financeiro que serve
no conselho de sua própria em-
presa é uma espécie em extinção,
graças a um movimento em favor
de uma independência maior
dos conselhos de administração.

Apenas 19 diretores financei-
ros das empresas da lista Fortu-
ne 500 são conselheiros da pró-
pria firma, em comparação com
37 em 2005, segundo uma nova
pesquisa realizada pela firma de
recrutamento de executivos
SpencerStuart.

E 11 desses diretores financei-
ros entraram no conselho há
mais de dez anos, antes da Lei
Sarbanes-Oxley, de 2002, que fez
as bolsas de valores dos Estados
Unidos exigirem que o conselho
das empresas de capital aberto
fosse constituído por uma maio-
ria de membros independentes,
com algumas exceções. A última
nomeação nesse grupo ocorreu
no fim de 2009, quando Milton
Johnson foi nomeado conselhei-
ro da operadora hospitalar HCA
Holdings Inc..

Os especialistas em governan-
ça corporativa não esperam um
aumento no número de direto-
res financeiros nos conselhos. Es-
tes preferem nomear os chama-
dos conselheiros independentes
— aqueles sem vínculos com a
atual diretoria.

Conselhos independentes
também são considerados me-
nos propensos a abrigar uma
equipe de gestores entrincheira-
dos que queiram, por exemplo,
evitar até mesmo as fusões
atraentes, que os fariam perder
seus cargos.

“Os conselhos estão se tornan-
do muito mais independentes a
cada ano”, diz Julie Daum, codi-
retora da unidade de conselhos e
diretores-presidentes da Spen-
cerStuart na América do Norte.

Na verdade, a lei Sarbanes-Ox-
ley criou uma demanda para re-
crutar diretores financeiros de fo-
ra para os conselhos, a fim de me-
lhorar os comitês de auditoria e
finanças destes; mas essa deman-
da esfriou após um surto inicial.

Os defensores da boa gover-
nança apoiam a ideia de haver

menos diretores financeiros no
conselho de suas respectivas em-
presas.

Nomear o diretor financeiro
em exercício para o conselho de
administração é “desperdiçar um
assento no conselho”, diz Paul
Hodgson, analista-chefe da con-
sultoria nova-iorquina de gover-
nança corporativa GMI Ratings.

Incluir um diretor financeiro
no conselho de uma firma coloca
em dúvida a relação com o comi-
tê de auditoria que supervisiona
as finanças da empresa e o de-
sempenho do próprio diretor fi-
nanceiro, diz Hodgson. Uma so-
lução melhor é simplesmente
deixar o diretor financeiro dispo-
nível para responder a perguntas
de acordo com a necessidade,
acrescenta ele.

Os diretores-presidentes de
praticamente todas as empresas
do ranking Fortune 500 são
membros dos respectivos conse-
lhos, segundo Daum, da Spen-

pois que Artie Minson foi promo-
vido a diretor de operações.

O diretor-presidente da AOL,
Tim Armstrong, diz que o conse-
lho da empresa tem seguido a polí-
tica de permitir que apenas o dire-
tor-presidente seja membro, em
vigor desde que a empresa foi des-
membrada da Time Warner Inc.,
no fim de 2009; assim, a hipótese
de conservar Dykstra no conselho
nunca esteve sequer em discussão.

Mas Armstrong diz que acha
que o conselho da AOL vai conti-
nuar se beneficiando das opiniões
de Dykstra e também da dos novos
conselheiros independentes.

“O diretor financeiro é uma par-
te integrante do processo do con-
s e l h o”, e participa da maior parte
das reuniões, afirma Armstrong.

Richard Galanti ocupa o prin-
cipal cargo financeiro da varejis-
ta Costco Wholesale Corp. desde
1984, e entrou no conselho da
empresa em 1995. Galanti diz
que traz perspectiva para o con-

selho, já que trabalha na empre-
sa desde que ela tinha apenas
quatro clubes de compras. Hoje
ela tem mais de 600 nos EUA e
outros países.

Mas ele diz que compreende o
impulso para a "boa governança e
boa independência" e acredita que
não é provável que seu sucessor ve-
nha a participar do conselho.

A maioria dos conselheiros de
administração a Costco é inde-
pendente, acrescenta, e a empre-
sa acredita que a governança que
adota é tanto “pró-acionistas”
como “p r ó - C o s t c o”.

Entre os 19 diretores financei-
ros que são membros do conse-
lho de suas empresas está David
DeVoe, diretor financeiro e con-
selheiro da News Corp. desde
1990. Um porta-voz da News
Corp., que é dona da Dow Jones e
do The Wall Street Journal, não
quis comentar.

Representantes das outras 18
empresas não quiseram comen-
tar ou não responderam a pedi-
dos de comentário.

Adam Kovach, membro da uni-
dade de diretores financeiros da
SpencerStuart, diz que os candida-
tos a esse cargo continuam per-
guntando sobre as possibilidades
de ter um assento no conselho das
empresas interessadas em contra-
tá-los, apesar de essa conversa
“não ser nem uma opção”.

E, embora ainda haja mercado
para diretores financeiros nos
conselhos, Kovach diz que a
maioria das empresas quer um
conselheiro que já tenha integra-
do o conselho de uma empresa
de capital aberto — uma expe-
riência que eles agora têm pouca
chance de obter com seu atual
e m p r e g a d o r.

Além disso, os diretores finan-
ceiros em exercício ou aposenta-
dos que viraram membros dos
seus conselhos têm uma rotativi-
dade muito baixa, podendo mui-
tas vezes ficar no conselho até os
70 anos de idade ou mais.

Entre os diretores financeiros
da Fortune 500, 178 serviram co-
mo membros de pelo menos um
conselho, inclusive de organiza-
ções sem fins lucrativos.

Leia nas págs B12 e B13 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL

cerStuart.
Recentes mudanças de cargo

de diretores financeiros mos-
tram que eles têm menos proba-
bilidade de participar de seus
próprios conselhos, pelo menos
até se aposentarem.

A Goldman Sachs Group Inc.
informou mês passado que o di-
retor financeiro David Viniar iria
se aposentar no fim de janeiro e
tornar-se então membro do con-
selho de administração.

Na segunda-feira, a Goldman
nomeou Adebayo Ogunlesi para
o conselho, como o primeiro dos
dois diretores independentes
que pretende nomear a fim de
compensar a indicação de Viniar,
que seria considerado não inde-
pendente. A Goldman não quis
c o m e n t a r.

Na AOL Inc., que não faz parte
da Fortune 500, Karen Dykstra teve
que renunciar em setembro ao car-
go de conselheira para assumir o
papel de diretora financeira, de-

Os créditos tributários
teriam de ser gastos
com consultores
externos, que são os
autores da proposta

possibilidade de as empresas emi-
tirem ações preferenciais, com
prêmio para minoritários (“tag
along”) de 100% e direito de voto
em algumas questões relevantes. A
migração para os outros segmen-
tos da bolsa (Nível 1, 2 e Novo Mer-
cado) não seria uma obrigação —
assim que fizer isso, a empresa per-
deria o crédito tributário.

As conversas no mercado co-
meçaram com um grupo que, em
número, não era nem metade
dos que apoiam o documento fi-
nal que será encaminhado ao mi-
nistério nos próximos dias.

Fazem parte os bancos Bradesco
BBI, BTG Pactual, Credit Suisse, Itaú
BBA, Morgan Stanley, S a n t a n d e r, e
Vo t o r a n t i m ; as auditorias B D O,
Deloitte, Ernst & Young, Grant
Thornton KPMG e PwC; e os escri-
tórios de advocacia BMA, Lefosse,
Machado Meyer, Mattos Filho,

Mayer Brown, Motta Fernandes
Rocha, Pinheiro Neto e Souza Ces-
con. Também participam a An-
cord, a associação das corretoras, a
Atitude global, que assessora em-
presas antes e depois de ofertas de
ações, a Anefac, associação dos
executivos de finanças, e a Direct
Edge, bolsa americana que tem
planos de operar no país. Anbima,
que reúne entidades do mercado
de capitais e financeiro, e Abrasca,
associação das companhias aber-
tas, também estudam aderir ao
movimento. O Ibmec, instituto de
mercado de capitais, que já tinha
uma pauta de discussão sobre o
fortalecimento do mercado, abra-
çou a ideia e lidera as discussões
sobre o assunto, no seminário so-
bre acesso das empresas indus-
triais ao mercado de capitais, que
acontece hoje na Federação das In-
dústrias (Fiesp), em São Paulo.

BARRY SWEET/BLOOMBERG NEWS

Richard Galanti, da Costco, um dos 19 diretores financeiros, entre as 500 maiores dos EUA, que segue no conselho Curta

Acordos demais
Estudo feito pelo escritório de

advocacia Souza, Cescon, Barrieu
& Flesch mostra uma queda no
número de processos e condena-
ções da Comissão de Valores Mo-
biliários (CVM) contra diretores
de relações com investidores das
companhias de capital aberto
desde 2007. Mas Carlos Augusto
Junqueira, sócio do escritório,
lembra que o principal motivo é
o aumento dos termos de com-
promisso entre a autarquia e os
profissionais. Foram 18 acordos
só nos últimos dois anos. Os ter-
mos encerram processos e não
implicam no reconhecimento da
possível culpa. “Para assuntos
ainda não tão discutidos, seria
melhor que o processo se desse
da maneira completa, com defe-
sa e acusação, para criar uma ju-
r i s p r u d ê n c i a”, comentou o advo-
gado, em entrevista ao Va l o r .A ut
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