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E m p re s a s

Conselho é
prioridade
para chefe
da CVM
Flavia Lima
De São Paulo

O presidente da Comissão de
Valores Mobiliários (CVM), Leo-
nardo Pereira, que assumiu o co-
mando da autarquia na segun-
da-feira, afirmou que uma das
prioridades de sua gestão é a
questão dos conselhos de admi-
nistração das companhias.

“Se nós queremos ter um mer-
cado mais sério, que continue a
crescer, especialmente em meio
ao cenário de juro mais baixo, os
conselhos têm que entender seu
papel e suas responsabilidades”,
disse ontem no encerramento do
seminário da Amec, seu primeiro
pronunciamento público no car-
go. “Isso melhorou radicalmente
nos últimos anos, mas não pode-
mos olhar para o retrovisor.”

De acordo com Pereira, é im-
portante questionar o papel do
conselho nesse novo mercado.

Para ele, o assunto merece
prioridade e os modelos de “cor -
poration” (companhias sem con-
trole definido) são um modo de
refletir a respeito do tema.

Nas questões acerca da forma-
ção de comitês de nomeação ou
de avaliação dos conselhos, cada
empresa vai ter que buscar uma
solução, segundo Pereira. “Em -
presas menores não precisam de
um comitê de nomeação formal.
É preciso bom senso”, disse ele.

REGIS FILHO/VALOR

Paulo Sérgio Dortas, diretor operacional, quer oferecer ‘auditoria financeira’

A u d i to r i a
De São Paulo

De carona na robustez das ope-
rações de fusões e aquisições, a
Grant Thornton quer aumentar
sua participação no serviço de
“auditoria financeira” das empre-
sas envolvidas nesses processos.

Segundo Paulo Sérgio Dortas,
que assumiu há cerca de dois me-
ses o cargo de diretor operacio-
nal da Grant Thornton no Brasil,
as quatro grandes do segmento
de auditoria e consultoria pres-
tam bem esse serviço. Mas ele diz
que empresas de médio porte
que buscam uma alternativa
mais barata não têm muitas op-
ções no mercado.

De acordo com Dortas, as au-
ditorias do segundo time tem
qualidade, mas costumam fazer
a “due diligence” com muito foco
nas contas do balanço, como na
identificação de contingências
cíveis, fiscais e trabalhistas.

“Mas é preciso olhar também a
geração de caixa da empresa.
Identificar se o Ebitda é recorren-
te ou não. Se ele vira caixa. É o que
a gente chama de ‘due dilligence
f i n a n c e i r a’ ”, explica Dortas.

O executivo, que saiu da divi-
são de empresas emergentes da
Ernst & Young Terco, onde traba-
lhou por 20 anos, para assumir o
comando da Grant Thornton, diz
que foi chamado para fazer uma
mistura de “s t a r t - u p” com rees-
truturação da empresa.

Desde que sua antiga parceria
no país, a Terco, foi vendida para
a Ernst & Young, a GT tenta se re-
erguer no país. Em termos finan-
ceiros, não dá para negar que a
empresa tem sido bem-sucedida.
A receita e o quadro de pessoal
mais do que dobraram desde a
associação com a Pr yor, que an-
tes tinha foco restrito à área de
terceirização de contabilidade,
em agosto de 2010.

Mas isso não significa que a
empresa não tenha vivido desa-

fios. Alguns dos profissionais
que foram contratados pela
Grant Thornton para tentar re-
posicioná-la no mercado deixa-
ram a firma depois de receberem
ofertas de concorrentes.

Dortas diz que a empresa es-
tava muito reativa na relação
com clientes e que passará a ter
uma postura mais agressiva de
contatos com intermediários de
negócios, como bancos e fundos
investimento em participação e
capital de risco.

Outra prioridade é o foco na
qualidade, mesmo que para isso
tenha que diminuir de tamanho
transitoriamente. “Já tive que ‘de -
mitir ’ clientes”, exemplifica ele.

Para atrair profissionais do
mercado, ao mesmo tempo em
que concorrentes maiores tam-
bém brigam por talentos, ele diz
que oferece possibilidade de
crescimento mais rápido na car-
reira, além de a parcela variável
da remuneração ser maior. “Se
numa das quadro grandes leva

de 15 a 16 anos para a pessoa vi-
rar sócio, aqui isso pode ocorrer
em 10 ou 12 anos”, afirma.

Além da contratação de pes-
soas, Dortas diz que a Grant
Thornton também avalia possi-
bilidades de crescimento inorgâ-
nico. Algumas possibilidades es-
tão em aquisições ou associações
com empresas da área tributária
ou com firmas de Estados em que
a GT não tenha operação.

No segmento de auditoria, a
firma terá como foco principal as
empresas médias, que tenham
estratégias de crescimento e pro-
fissionalização. “Também vamos
ter companhias abertas na car-
teira, mas nosso DNA não está
aí”, afirma o executivo.

A esse respeito, ele vê como
oportunidade atuar num nicho de
empresas menores, e fala com en-
tusiasmo das iniciativas que se cos-
turam para criação de incentivos
para desenvolvimento do merca-
do de acesso da BM&FBovespa, vol-
tando para esse público. (FT)

Grant Thornton vê espaço em fusões e aquisições

JULIO BITTENCOURT/VALOR

José Galló, principal executivo da Lojas Renner, símbolo das empresas sem controlador no Brasil, chama atenção para perfil do presidente de conselho

G OV E R N A N Ç A Especialistas dizem que controlador muitas vezes trava bons negócios para não ser diluído

‘Corporat ion’ facilita expansão, não sucesso
Fernando Torres
De São Paulo

Por causa do histórico de abusos
de minoritários por acionistas
controladores no Brasil, o surgi-
mento nos últimos anos de empre-
sas de capital pulverizado, chama-
das de “corporations”, deixou mui-
ta gente ligada ao mercado de ca-
pitais animada, acreditando que
essa seria a fórmula de sucesso que
resolveria todas os problemas de
governança corporativa.

Mas depois de resultados ne-
gativos recentes de companhias
sem controlador, muitos investi-
dores engrossaram o coro da-
queles que dizem que preferem o
“olho do dono” ajudando a en-
gordar o boi.

Mas afinal, é melhor investir
em empresas com um único con-
trolador, com controle difuso,
compartilhado ou com capital
pulverizado?

Esse foi o principal assunto
debatido ontem, em São Paulo,
no 5o seminário organizado pe-
la Associação de Investidores no
Mercado de Capitais (Amec),
que teve como tema “O Desafio
das Corporations”.

A conclusão mais clara a que se
chegou é que um modelo sem
controlador facilita projetos de
expansão acelerada das empre-
sas, o que não se confunde com
garantia de sucesso.

“Muitas vezes o controlador
tolhe o crescimento da empresa
para não ser diluído”, afirmou
Luiz Spinola, presidente do con-
selho de administração da Cre -
m e r. Numa empresa sem acionis-
ta preponderante, como a dele,
Spinola disse que avalia-se pri-
meiro se um projeto é bom ou
não, para só depois se discutir a
estrutura de financiamento e co-
mo os acionistas vão participar.

Dan Ioschpe, presidente exe-
cutivo da Iochpe-Maxion, reco-
nhece que a existência de um
acionista controlador pode limi-
tar a disposição de uma compa-
nhia para fazer operações de au-
mento de capital, ou mesmo fu-
sões e incorporações. Segundo
ele, diversas empresas “perde -
ram o bonde” para que um acio-
nista mantivesse uma participa-
ção societária.

Mas ele faz uma ressalva. “Uma
série de empresas conseguiu
crescer sem virar uma corpora-
t i o n .” Para Ioschpe, portanto, não
é a estrutura de controle que de-
fine o sucesso, mas sim uma boa
estratégia e uma gestão eficiente.
“É isso que será decisivo.”

Nildemar Secches, presidente
do conselho de administração da
BRF, empresa de controle difuso,
concorda que a estrutura de cor-
poration permite crescimento
acelerado de uma companhia e o
aumento da liquidez das ações.
Mas diz que isso tampouco deve
ser visto como panaceia.

Como também integra os con-
selhos da WEG, uma empresa fa-
miliar, e do Itaú, de controle com-
partilhado entre duas famílias, ele
considera que o tipo de controle

não é um fator decisivo. “Esses são
exemplos de empresas bem-suce-
didas, que dão resultado.”

Secches avalia que cabe ao in-
vestidor conhecer bem a empre-
sa em que ele vai colocar seu di-
nheiro, para verificar se a estraté-
gia de crescimento dela, incluin-
do o tempo previsto para o retor-
no, combina com o seu interesse.

Spinola destacou que estudos
recentes feitos na Inglaterra
apontaram que empresas com
controlador ou um acionista de
referência tiveram melhor de-
sempenho que as corporations.

Mas ao olhar os casos no Brasil,
ele entende que é preciso fazer
uma distinção entre dois cami-
nhos seguidos.

Um teria sido usado por em-
presas como Embraer e Pe r d i g ã o,
em que o processo de transição
foi gradual, permitindo que acio-
nistas, conselho e diretoria se
acostumassem aos poucos com a
nova estrutura de controle.

Já Cremer e Lojas Renner vira -
ram corporations de maneira
abrupta. “Esse segundo tipo é
mais perigoso. Porque tende a
haver um vácuo de poder que
pode cair no colo da diretoria,
que pode usar isso para o bem,
como foi o caso da Renner, ou
para o mal.”

Também presente ao evento,
Cynthia May Hobbs, vice-presi-
dente de financeira da Dasa, des-
tacou que, numa empresa sem
controlador, como a sua, a comu-
nicação com o mercado se torna
mais relevante e deve ser mais
precisa. “É importante dar indi-
cações de estratégias de médio e
longo prazo”, afirma.

Cynthia discorda do argu-
mento de que as empresas com
dono tenham melhor desempe-

nho pelo fato de ter alguém su-
pervisionando de perto o traba-
lho da diretoria. “Como executi-
va, o meu compromisso está da-
do. Meu controlador é o merca-
d o”, afirma.

Por outro lado, ela reconhece
que um desafio adicional para
empresas sem dono é o de criar
uma cultura empresarial. “Quan -
do já existe essa cultura, uma for-
ma de pensar, o trabalho do exe-
cutivo fica facilitado”, diz ela.

Também falando sobre os de-
safios, José Galló, presidente exe-
cutivo da Lojas Renner, chamou

atenção para a importância da
escolha do presidente do conse-
lho de uma empresa sem contro-
lador. “Tem que ser alguém expe-
riente, acostumado a tomar deci-
sões, que já tenha assumido ris-
cos. Se for alguém muito hesitan-
te, é um problema muito sério.”

Como um dos destaques do
evento, o historiador Ney Carva-
lho mostrou aos participantes
que, apesar de o tema de empre-
sas sem controle parecer uma no-
vidade no Brasil, ele foi o modelo
societário mais usado no país
desde 1808 até a década de 1930.

Isso ocorria porque as empresas
tinham estruturas que limitavam
o poder de voto de acionistas que
tivessem uma participação muito
relevante no capital. O modelo era
semelhante ao de algumas “pílulas
de veneno” existentes hoje em es-
tatutos de companhias abertas.

O sistema é diferente do que foi
desenvolvido depois de 1932, com
a criação de ações preferenciais
sem direito a voto. Nesse modelo,
que permanece em muitas empre-
sas até hoje, a lógica é contrária. É
possível ter mais poder de voto do
que participação no capital.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 8 nov. 2012, Empresas, p. B2.
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