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Uma das defesas mais comuns
entre empresas abertas contra aquisi-
ções indesejadas — a chamada "poison
pill", ou pílula de veneno - está fican-
do mais difícil de engolir.

Enfrentando oposição de acionistas
militantes e novas pressões para
melhorar a governança, empresas
estão desmantelando o que tem sido
um dos mais conhecidos mecanismos
contra aquisições. De um mês para cá,
empresas americanas como a
Goodyear Tire & Rubber Co.,
FirstEnergy Corp., PG&E Corp., e
Raytheon Co., entre outras, tomaram
medidas para eliminar suas pílulas.

Criada nos anos 80 para afastar
aventureiros corporativos e outrora
conhecida como "plano de direitos dos
acionistas", uma pílula impede aquisi-
ções hostis por tornar muito caro para
um pretendente indesejado adquirir
uma grande participação.

Muitos investidores, contudo, recla-
mam que esses artifícios permitem à
diretoria se esconder quando enfren-
tam uma oferta hostil e portanto não
servem a acionistas.

Na sua forma mais comum, o meca-
nismo é estruturado para encharcar o
mercado com ações novas se uma parte
não autorizada adquirir grandes fatias
da companhia-alvo, geralmente entre
10% e 20% das ações. Se essa marca for
rompida, todos os acionistas ganham a
chance de comprar ações novas mais
baratas. Isso dilui a fatia do comprador
e torna muito caro continuar a investida.

Este ano, uma dúzia de empresas nos
Estados Unidos já adotou medidas no
sentido de desmantelar suas pílulas. Em
todo o ano passado foram só 29 e 18 em
2002, segundo a TrueCourse Inc., que

Menos veneno
Menos empresas americanas estão adotando
planos de pílula de veneno para protegerem-se de
aquisições índesejadas. Adoções originais por ano

acompanha defesas corporativas contra
aquisições. Pessoas que acompanham
questões de governança corporativa
dizem que a tendência deve continuar.

Ao mesmo tempo, menos empresas
estão pondo a medida em vigor. A taxa
de adoção de novas poison pills caiu em
2003 nos EUA para o nível mais baixo em
dez anos, segundo a TrueCorse. Em
2003, 99 empresas adotaram novos pla-
nos, 42% a menos que no ano anterior.

"No atual ambiente, há um desejo
crescente por parte de conselhos de
administração de ser vistos como
seguidores de boa governança e não
estar entrincheirados", diz Alan Miller,
co-presidente da Innisfree M&A Inc.,
uma consultoria de governança corpo-
rativa e relação com investidores. "É a
coisa do momento e vai acelerar."

Outra razão para ficar longe das
poison pills é agradar ã entidades que
dão nota à governança corporativa.
Boas notas podem atrair investidores.


