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Dispersão do controle acionário aumenta poder da administração pode reduzir fiscalização sobre 
ela. 
 
O modelo de corporação com capital aberto e controle disperso na bolsa de valores, tão comum 
na economia americana, começa a impactar a cultura empresarial brasileira. Após a experiência 
pioneira das Lojas Renner, Embraer e Perdigão anunciaram reestruturações acionárias com 
modelos semelhantes. Aumento da liquidez dos papéis e opção de saída do controle de 
determinadas empresas são alguns dos motivos que têm levado acionistas controladores (muito 
deles, fundos de pensão) a incentivar o movimento.  
 
Diante de tão poucas experiências, ainda é difícil avaliar se o novo modelo é uma tendência ou 
identificar problemas que ele possa trazer. Entre seus riscos, desponta a concentração de poder 
nas mãos da administração das empresas (conselho de administração e diretoria). Esta 
concentração, combinada com a falta de cobrança pela prestação de contas, abriu espaço para as 
fraudes contábeis responsáveis por abalar o meio corporativo mundial - os casos mais conhecidos 
foram as das multinacionais americanas Enron e Worldcomm. 
 
A diluição do controle de uma companhia entre inúmeros acionistas com direito a voto tende à 
manutenção do status quo na gestão. No longo prazo, a substituição de administradores 
incapazes ou mal-intencionados pode ser dificultada, diante de um afrouxamento da cobrança 
pela prestação de contas. A cobrança menos rígida pode advir do pequeno comparecimento nas 
assembléias gerais, impedindo a formação de grupos de acionistas capazes de interferir nos 
rumos da companhia.  
 
O absenteísmo dos acionistas nas assembléias é observado no mercado de capitais dos Estados 
Unidos, onde a pulverização do controle acionário das grandes corporações é muito mais antiga, 
segundo João Laudo de Camargo, sócio do escritório Bocater, Camargo, Costa e Silva Advogados 
Associados, especializado em direito empresarial. Este desinteresse é muitas vezes motivado 
pelos custos que o acionista teria para exercer seus direitos de controle - grande, perante sua 
pequena participação na propriedade da empresa - e gera uma série de disputas entre acionistas.  
 
No Brasil, desde que as Lojas Renner divulgaram seus resultados de 2005, no dia 17 do mês 
passado, seu diretor de Relações com Investidores, José Carlos Hruby, lidera uma peregrinação 
para entrar em contato com a maioria dos acionistas. O objetivo é combater o absenteísmo na 
próxima assembléia de acionistas, no dia 21. Em agosto passado, a empresa enfrentou a falta de 
quorum em assembléia extraordinária. 
 
"Um dos assuntos em pauta incluía alteração do estatuto da companhia, cuja aprovação precisa 
dos votos de dois terços dos acionistas. Conseguimos quorum somente na segunda chamada", diz 
Hruby, reconhecendo que atrair os acionistas é um desafio no modelo de controle pulverizado. 
 
Como as experiências brasileiras são muito recentes - as Lojas Renner adotaram o modelo em 
meados do ano passado - ainda não é possível saber se, de fato, a falta do "olho do dono" levará 
a um afrouxamento da fiscalização da administração. Segundo Raul Beer, sócio responsável por 
finanças corporativas da PricewaterhouseCoopers (PwC), a eventual concentração de poder nas 
mãos das administrações das empresas de controle difuso não apresenta risco maior do que os 
atuais, afinal, o controlador também pode agir de má fé ou ter incapacidade gerencial. 
 
O consultor da PwC lembra ainda que, assim como nos Estados Unidos, acordos tácitos entre 
acionistas com pouca quantidade de papéis podem formar blocos de controle para decisões 
específicas. "A necessidade de fiscalização da administração contínua por parte da sociedade é a 
mesma. Quando há controlador definido, fiscaliza-se o dono e a administração.  



Quando não há, fiscaliza-se a administração", afirma Beer, ressaltando a importância da 
independência dos conselhos de administração no processo de fiscalização da gestão. 
 
Excesso de regras pode ser negativo, diz especialista  
 
Na avaliação do advogado João Laudo de Camargo, a novidade é positiva para o mundo 
corporativo brasileiro. Uma eventual diminuição da fiscalização da administração das empresas, 
contudo, pode ser minimizada se as reestruturações acionárias forem feitas com o mínimo de 
restrições e se os órgãos reguladores estiverem atentos ao movimento.  
 
"A diluição do controle acionário é positiva, pois temos um cenário novo no mercado de capitais e 
trata-se de experiência importante. Talvez adotar amarras não seja sadio, pois desestimulam a 
mudança do administrador incapaz", afirma Camargo.  
 
As amarras citadas por Camargo são mecanismos que estimulam a manutenção da estrutura de 
controle difuso ao longo do tempo. Tais mecanismos estão no estatuto social das Lojas Renner e 
estão previstos nas propostas de reestruturação de Embraer e Perdigão. Embora ressalte a 
importância desses mecanismos nos casos específicos destas experiências pioneiras, Camargo 
acha que eles não devem tornar-se padrão. 
 
No caso das Lojas Renner, qualquer acionista que adquirir 20% ou mais do capital da empresa 
deve fazer uma oferta pública de ações pela totalidade do capital, pagando um valor um pouco 
acima do de mercado. Segundo José Galló, diretor presidente das Lojas Renner, este mecanismo 
visa a incentivar o modelo de corporação, hoje desejado pelo mercado, e foi capaz de manter a 
cultura da empresa e valorizar suas ações.  
 
Desde que o fundo americano J.C. Penney, seu antigo controlador, tomou a decisão de sair do 
controle da empresa, vendendo todo seu capital na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), a 
empresa passou a ter 900 acionistas. O mais expressivo detém cerca de 5% do capital e 90% 
deles são estrangeiros. De fato, o modelo parece desejado pelo mercado, como diz Galló. De 
junho de 2005 até o mês passado, as ações das Lojas Renner valorizaram 170%, segundo Hruby, 
diretor de Relações com Investidores. Os resultados também cresceram: no ano passado, a 
empresa faturou R$ 1,136 bilhão, 19% a mais do que em 2004.  
 
Por isso, Galló vê mais vantagens do que desvantagens no modelo de corporação com controle 
disperso. "O modelo fortalece o mercado de capitais e a pulverização do controle exige boas 
práticas de governança corporativa", afirma o diretor presidente das Lojas Renner.  
 
O antídoto contra o risco de o absenteísmo abrir espaço para incompetência ou fraudes são as 
regras de fiscalização da administração, diz o executivo. O conselho de administração da 
companhia é formado por cinco membros, quatro deles independentes e profissionais, e, em 
breve, ganhará mais um membro. "O conselho é eleito pelos acionistas e seus membros podem 
ser substituídos. A administração vive uma democracia real", define Galló.  
 
Segundo Beer, da PwC, as regras ajudam a dar certo "charme" às empresas que pretendem 
torna-se corporações. A valorização dos papéis das empresas com melhores práticas de 
governança tem sido tendência e, até agora, as operações de pulverização do controle têm sido 
vistas como positivas do ponto-de-vista da governança corporativa. Mas Beer ressalta que casos 
como o das Lojas Renner e Embraer são extremos. 
 
Restrições cumprem edital de privatização da embraer  
 
Na reestruturação da Embraer, há mecanismos não apenas para desestimular a concentração de 
ações - o acionista que adquirir 35% ou mais do capital é obrigado a fazer uma oferta por todo o 
capital da empresa.  



A proposta de novo estatuto social da companhia, que será levado à assembléia extraordinária no 
próximo dia 31, também limita o número de votos em assembléia ao equivalente a 5% do capital, 
para qualquer acionista, e a 40% do capital para acionistas estrangeiros (sozinhos ou em grupo). 
Estes mecanismos visam a respeitar o edital de privatização da empresa.  
 
Além do "charme" identificado por Beer, da PwC, ao dar mais liquidez aos papéis e evitar a figura 
do acionista controlador, o modelo de corporação serve de opção de saída para os fundos de 
pensão, que hoje participam do controle de diversas empresas de capital aberto. A Previ, fundo de 
pensão dos funcionários do Bando do Brasil (BB), faz parte do acordo de acionistas que forma o 
bloco de controle da Embraer. A reestruturação da Perdigão, anunciada no dia 17 do mês 
passado, também tem o apoio dos fundos que integram seu bloco de controle. 
 
Na nova estrutura da Perdigão, os atuais controladores passarão a responder por pouco menos de 
50% do capital da empresa e não farão oferta pública de suas ações, como foi o caso da 
reestruturação das Lojas Renner. Uma eventual saída dos fundos se dará no longo prazo, ainda 
mais que, no último dia 6, os atuais controladores assinaram um acordo de voto, no qual se 
comprometem a votar em conjunto em matérias como a eleição dos membros do conselho de 
administração.  
 
O acordo vale por cinco anos ou até que a participação do grupo de atuais controladores caia 
abaixo de 20% do capital. Assim, está garantido o "exercício do poder de controle de forma 
difusa", conforme previsto no novo estatuto social aprovado em assembléia, no último dia 8, o 
que evita o eventual afrouxamento da fiscalização à administração, pelo menos enquanto os 
atuais controladores mantiverem suas participações nos patamares atuais. Além disso, segundo 
Édina, a companhia tem 11 mil acionistas e o comparecimento às assembléias é alto: cerca de 
90% do capital votante e cerca de 70% do total de acionistas.  
 
A executiva admite que o comparecimento possa ter uma diminuição, mas nada que afete o rumo 
da administração. "Os acionistas da empresa têm prática de comparecimento em assembléias", 
afirma a executiva. 
 
É cedo para falar em tendência  
 
Apesar da experiência das Lojas Renner, dos recentes anúncios da Embraer e da Perdigão e das 
especulações sobre o site de comércio eletrônico Submarino e o laboratório Diagnósticos de 
América S.A. (DASA), é cedo para afirmar que a dispersão do controle em bolsa é uma tendência 
no País. À primeira vista, nenhum controlador quer se desfazer do poder econômico sobre a 
empresa. Desta forma, pulverizar o controle é estratégia que atende a necessidades específicas 
do controlador. 
 
A reestruturação das Lojas Renner atendeu à necessidade de saída do fundo J.C. Penney, assim 
como a pulverização do controle de outras empresas pode dar mais liquidez aos ativos dos fundos 
de pensão. "É complicado falar em tendência. Novas ofertas pulverizadas vão depender da 
necessidade do controlador e das experiências serem bem sucedidas", opina o advogado João 
Laudo de Camargo, do escritório Bocater, Camargo, Costa e Silva Advogados Associados. 
 
Exatamente por considerar os casos das Lojas Renner e da Embraer específicos, Raul Beer, 
consultor da PwC, concorda que é cedo para se falar em tendência. Mesmo que os fundos de 
pensão vejam na pulverização uma forma de reduzir suas participações nas grandes empresas, ou 
pelo menos dar maior liquidez aos investimentos, não há outras forças no cenário econômico com 
a mesma necessidade.  
 
Ainda assim, o impacto deste novo modelo de companhia de capital aberto no mundo corporativo 
é claro.  
 



Na opinião de Alfried Plöger, presidente da Associação Brasileira das Companhias Abertas 
(Abrasca), o principal impacto será cultural, pois o meio empresarial brasileiro sempre esteve 
acostumado com a figura do dono. "A cultura patrimonialista brasileira tem a vantagem de 
aumentar a vigilância sobre os administradores das empresas, evitando, assim, escândalos 
contábeis como os verificados nos Estados Unidos", diz o presidente da Abrasca. Ainda neste ano, 
a Abrasca deve organizar seminários para debater os impactos da novidade. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 13 mar. 2006, Gerência, p. B-10. 
 


