
GOVERNANÇA CORPORATIVA

SÃO PAULO
O crescente interesse das em-

presas em ingressarem na categoria
do Novo Mercado da Bovespa tem
gerado maior demanda pelos ser-
viços prestados pelas consultorias
especializadas em governança cor-
porativa.

A MZ Consult é exemplo de
quem está lucrando com a de-
manda mais aquecida neste início
de ano. A consultoria ganhou mais
oito clientes que pleiteiam entrar
no Novo Mercado, o que eleva sua
previsão de crescimento em 2006,
para 30%, segundo o diretor de
operações, Márcio Verisssimo.

De acordo com o consultor, a
MZ presta serviços para 90% das
empresas que estão se reorgani-
zando internamente para terem
acesso a essa categoria da Bovespa.
Entre elas: Amércia Bank Note
(impressões de segurança), CSU
Cardsystem (cartões), Brasil &
Movimento (bicicletas e motos),
Lupatech (válvulas para indústria
de petróleo e gás) e Datasul. "Para
as empresas que estão abrindo seu
capital diretamente no Novo Mer-
cado o processo de adequação
demora em torno de seis meses. Já
para as empresas que possuem
ações preferenciais, o processo é
mais demorado", explica Verís-
simo.

(de acordo com os critérios do Novo Mercado)

A companhia deve ter:

* o capital social composto somente
por ações ordinárias

* extender as mesmas condições
obtidas pelos controladores aos
acionistas minoritários, em caso
de venda do controle da empresa

* manter em circulação uma parcela
mínima de ações, representando
25% do capital social da
companhia

* compor o Conselho de
Administração com no mínimo
20% de membros independentes

* realizar oferta pública de ações em

caso de fechamento da empresa
ou cancelamento do registro de
negociação no Novo Mercado

* apresentar calendário anual com
a programação dos eventos
corporativos

* aderirá Câmara de Arbitragem do
Mercado para resolução de
conflitos societários
Adoção de práticas de
responsabilidade social e ética

* adotar práticas de responsabilidade
social e ética

* melhorar a divulgação das
informações

Fonte: Bovespa - Regulamento de Listagem do Novo Mercado

De acordo o cosultor, "a trans-
parência das companhias em re-
lação às informações prestadas aos
acionistas e a adoção de práticas
voltadas para a proteção e am-
pliação da participação de acio-
nistas minoritários tornaram-se
uma das principais critérios de
seleção do mercado", afirma. O
que vem ocorrendo desde os es-
cândalos envolvendo companhias
americanas como Eron e World-
Com, quando os investidores co-
meçaram a procurar maior se-
gurança e passaram a exigir mais
transparência no balanço finan-
ceiro das empresas.
Classificação máxima

O Novo Mercado da Bolsa de
Valores de São Paulo (Bovespa),
que representa a classificação má-
xima de governança corporativa,
em que as empresas aderem vo-
luntariamente a uma série de prá-
ticas adicionais do que é exigido

pela legislação. Entre os principais
diferenciais das empresas listadas
nessa categoria está a composição
do capital somente com ações or-
dinárias, isto é, que dão aos acio-
nistas direito de voto em assem-
bléias, adesão à Câmara de Ar-
britagem para resolução de con-
flitos societários, criação de
Conselhos de Administração in-
dependentes e compromisso com
práticas de responsabilidade social
e ética.

Para o analista da Austin Rating,
Maurício Bassi, a principal di-
ficuldade para as empresas in-
gressarem na listagem do Novo
Mercado é abrir o controle so-
cietário. "A maioria das empresas
brasileiras ainda tem o seu capital
muito concentrado e preferem lan-
çar ações PN, sem direito à voto",
explica.

Segundo ele, com a entrada
nessa nova categoria, há uma co-



branca maior por parte dos in-
vestidores com relação as me-
lhores práticas de mercado, prin-
cipalmente por parte dos inves-
tidores estrangeiros. "Os
investidores estrangeiros estão
acostumados com um mercado de
capitais mais maduro e são muito
ativos, exigentes e participativos
na tomada de decisões das com-
panhias", diz Bassi.

A empresa, atualmente, está
trabalhando na reestruração de
gestão de duas empresas, sendo
uma delas para o Novo Mercado, e
espera conquistar mais cinco
clientes até o final do ano.

A adoção de boas práticas de
governança corporativa influencia
na percepção de risco e no custo de
capital das empresas.
Ações valorizadas

De acordo com a
consultoria Economá-
tica, o índice de Go-
vernança Corporativa
(IGC) apresentou uma
valorização de 43,7%
em 2005, enquanto
que o índice Bovespa
ficou em torno de
27,7%. É o caso da
Localiza. Os papéis da empresa de
aluguel de veículos, que está in-
serida no Novo Mercado, apre-
sentou uma das maiores valo-
rizações do ano passado, em torno
de 152,8%. Segundo o respon-
sável de relações com os inves-
tidores, Silvio Guerra, a empresa
vem se preparando desde 1997
para abertura gradual de seu ca-
pital. Nesse ano, a empresa vendeu
33% de seu capital para o banco
americano DLJ — adquirido de-
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pois pelo Crédit Suisse First Bos-
ton. Em maio do ano passado a
empresa entrou para o Novo Mer-
cado e hoje possui 37,7% de seu
capital em ações ordinárias.

De acordo com Guerra, entre as
práticas diferenciadas da empresa
está a disponibilização do check list
no site da empresa, em que o
investidor pode acompanhar todo o
processo de adequação exigido pe-
la Bovespa. 'Trabalhamos a nossa
política de melhores práticas de
forma a reverter seus resultados em
valor para nossos acionistas".
Pulverização

A Lojas Renner inovou na go-
vernança corporativa ao vender to-
talmente o controle da companhia.
Com capital aberto desde 1967, a

companhia possui
900 acionistas, 90%
investidores estran-
geiros. A pulveriza-
ção foi bem recebida
pelo mercado. Segun-
do o diretor adminis-
trativo de relações
com os investidores,
José Carlos Hruby,
desde a entrada para o
Novo Mercado em ju-

nho de 2005, as ações das em-
presas apresentaram valorização de
190%. Para mediar os interesses
dos acionistas, o Conselho de Ad-
ministração da empresa é com-
posto por 80% de conselheiros
independentes.

"Os investidores estrangeiros
são bastante analíticos e criteriosos
e exigem um grau de informação
mais elevado", explica.

- SILVIA ROSA


