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A crescente adesão aos níveis de governança corporativa criados pela Bolsa de Valores de São 
Paulo (Bovespa), verificada no l ano passado, indica a consolida¬ção das melhores práticas de 
gestão entre as empresas brasileiras. Criados em 2000, os níveis de governança não foram 
adotados no primeiro momento. Mas, com a recente onda de aberturas de capital, têm 
aumentado sua atratividade. As empresas que se comprometem a cumprir exigências além das 
previstas em lei têm colhidos frutos. Entre as vantagens de aderir ao Novo Mercado (o mais 
exigente), ao Nível l ou ao Nível 2, estão valorização da imagem, do preço das ações e 
diminui¬ção nas avaliações de risco. 
 
A adesão voluntária aos níveis de governança, baseadas exigências consi¬deradas rígidas pela 
maioria dos con¬sultores da área, mede o grau de com¬promisso assumido pela empresa, 
de¬monstra seus esforços para melhorar a sua relação com os investidores, ele¬vando, assim, o 
potencial de valorização das suas ações e ativos, explica WangHorng, gerente de relações com 
empresas da Bovespa. 
 
"Algumas companhias estão adotando os critérios básicos da chamada governança corporativa, 
gestão baseada em conduta ética, transparente, com maior participação e respeito aos 
investidores. No Novo Mercado, as empresas têm a oportunidade de harmo¬nizar-se com seus 
acionistas. O núme¬ro de regras cumpridas pela companhia e a credibilidade que os 
procedi¬mentos garantem aos investidores são um diferencial no mercado. Todos saem 
ganhando. As empresas com este tipo de representação ficam mais valorizadas que as outras. 
Conseguem captar recursos a custos competitivos e os aplicadores não se incomodam em investir 
em ações mais altas que o nor¬mal, devido ao risco reduzido", considera Wang. 
 
Com a adesão da Perdigão, anunciada na última sexta-feira, chegou a 21 o número de empresas 
listadas no Novo Mercado. Os membros deste grupo aceitam atender submeter-se a regras de 
governança corporativa diferenciadas. Três conceitos básicos são seguidos pelas companhias: 
estabelecer uma divisão do poder que inclua acio¬nistas minoritários ou profissionais 
independentes nos conselhos de administração e conselho fiscal; dar maior transparência com a 
apresentação trimestral de demonstrações financeiros; e valorizar a ética, com auditoria exter¬na 
dos números da empresa. 
 
As ações da Porto Seguro são negociadas nesta categoria. Para Guido Le¬mos, gerente de 
relações com investi¬dores da seguradora, é muito difícil uma empresa pensar em abrir capital e 
não optar por este patamar mais elevado de listagem na Bovespa. 
 
A confiança que se ganha ao optar pelo Novo Mercado é imediata. Quanto mais informações a 
companhia disponibiliza, menos incerteza gera a respeito de sua administração. Quanto menos 
dúvidas existirem sobre seus negócios, maior será a cotação de suas ações e ativos. O mercado 
aprecia estas práti¬cas corporativas e costuma pagar pela credibilidade assegurada. Além disso, a 
qualidade e a quantidade de informações que as empresas pertencentes ao grupo passam ao 
mercado protegem, principalmente, os acionistas minoritários, ao oferecer-lhes direitos de 
controle e propriedade mais próximos aos dos majoritários. 
 
"As empresas listadas no Novo Mer¬cado estão dispostas a serem mais transparentes. Passam 
mais segurança aos seus investidores, principalmente aos acionistas minoritários, que têm seus 
direitos societários ampliados. Levando em consideração que as ações são exclusivamente 
ordinárias, todos os acionistas têm o mesmo valor de representação 
 



nas tomadas de decisão. Se houver alienação do controle da empresa, é oferecido ao minoritário o 
mesmo valor estipulado ao majoritário. Vantagens nunca antes asseguradas a estes investidores", 
avalia Lemos. 
 
A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) foi a segunda empresa a 
aderir ao Novo Mercado. Em apenas um ano, por conta da adesão, o número de acionistas da 
estatal triplicou: passou de 2 mil para 6 mil. Liege Ayub, assessora da diretoria econômico-
financeira da instituição, afirma os benefícios que a empresa adquiriu por estar presente no nível 
mais elevado de governança corportativa da Bovespa. 
 
"As regras do Novo Mercado são mais rígidas que as presentes nas legis¬lações, mas as 
vantagens compensam. Além de agregar valor à empresa e aumentar a confiança dos 
investidores, pode facilitar numa futura captação de recursos. Para isso, a empresa tem que estar 
disposta a ser transparente, expondo as suas demonstrações contá¬beis aos interessados", 
pontua Liege. 
 
A Grendene, fabricante de calçados, tinha um interesse maior quando en¬trou no Novo Mercado: 
a sustentabilidade da empresa no tempo e a imagem institucional positiva, segundo Doris 
Wilhelm, gerente de relações com investidores da Grendene. "A origem da empresa é familiar. 
Com o passar dos anos, os altos cargos da organização fo¬ram ocupados por profissionais do 
mercado. Os donos participam apenas das reuniões de Conselho de Adminis¬tração da 
companhia, não estão mais no dia-a-dia da Grendene. A abertura do capital não visou a captar 
recursos. A nossa intenção é continuar existindo como empresa, mesmo após a saída de nossos 
fundadores", conclui Doris. 
 
Desde a abertura do capital, as ações de algumas empresas se valorizaram consideravelmente e a 
precificação de suas marcas subiu no mercado. As ações da Localiza Rent a Car valorizaram-se 
acima de 200% e a empresa atingiu um valor de mercado de US$ l bilhão. Entre as companhias 
que abriram capital em 2005, a rede de aluguel de carros foi a que apresentou o melhor 
desempenho da América Latina, atingindo até 152% de rendimento para seus acionistas no ano 
de 2005, ressalta Eugênio Mattar, vice-presidente da Localiza. 
 
O mesmo desempenho foi visto com os papéis das Lojas Renner, rede de ves¬tuário. Cotadas 
inicialmente a R$ 37, as ações atingiram, recentemente, o valor de R$ 95. Para José Carlos 
Hruby, diretor administrativo e de relações com in¬vestidores da Renner, além de cumprirem as 
exigências, algumas empresas surpreendem as expectativas do mercado e oferecem mais 
garantias aos seus investidores. 
 
"Quatro dos cinco membros do Conselho de Administração não têm nenhum vínculo com a 
Renner. O percentual exigido pela Bovespa é de 20%. Além disso, o capital da Renner é 
pulve¬rizado. Não há um acionista controlador. O acionista com maior participa¬ção tem em 
torno de 5% das ações da companhia. Estes dados trazem tran¬qüilidade ao investidor 
interessado em aplicar seus recursos numa empresa estável" enfatiza Hruby. 
 
O grau de conscientização de parte das empresas brasileiras em relação à transparência de suas 
demonstrações contábeis demonstra os avanços das práticas de governança corporativa no País. 
Segundo Sérgio Citeroni, líder da área de auditoria da Ernst & Young, os avanços são influência da 
atuação de órgãos reguladores e entidades de classe. 
 
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o Instituto dos Auditores Independentes do Brasil 
(Ibracon) e a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade 
(Anefac) estão se unindo para buscar harmonização entre as práticas contábeis brasileiras e 
estrangeiras. No Novo Mercado, é exigido que as demonstrações financeiras sejam feitas seguindo 
práticas contábeis internacionais, como as Práticas de Contabilidade Geralmente Aceitas nos 



Estados Unidos (US GAAP), o que possibilita aos investidores estrangeiros conhecerem a realidade 
financeira de nossas empresas e interessarem-se em investir nelas. 
"A tendência é que aumente o nú¬mero de empresas listadas no Novo Mercado. Quando os 
investidores brasileiros e estrangeiros, principalmente os minoritários, quiserem investir, irão 
procurar as empresas nesta categoria por serem mais confiáveis e cumprirem regras mais 
rigorosas que as tradicionais, criadas pela Bovespa. Estas mudanças irão melhorar a transparência 
dos nossos negócios no exterior e fortalecer a imagem do País como na¬ção em pleno 
desenvolvimento", conclui Citeroni. 
 
 

 
 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 20 fev. 2006, Gerência, p. B-10. 


