
O valor da

governança
corporativa

Empresas bem
dirigidas já dominam
os negócios

MILTON GAMEZ

Qual é o efeito da adoção
das melhores práticas de
governança corporativa
no valor de uma empresa?
Esta pergunta, por si só,

vale bilhões de dólares - que o di-
gam os acionistas lesados pelas
quebras escandalosas de corpora-
ções globais como a Enron e a
WorldCom, no início da década. A
resposta, por sua vez, vale ainda
mais: investidores do mundo todo
demonstram um apetite crescen-
te por ações de companhias que,
além de lucro e retorno sobre o
capital, asseguram respeito aos di-
reitos dos acionistas minoritários
e transparência nos atos e resulta-
dos da administração. Ao que tu-
do indica, a boa governança está
em alta e leva de carona os negó-
cios e os preços das ações por on-
de passa.

Os números mais recentes do
mercado brasileiro reforçam essa
percepção. Este ano, pela primei-
ra vez, as transações na Bovespa
com as ações listadas no Novo Mer-
cado e nos Níveis l e 2 superaram
as das empresas que ainda não ade-
riram aos níveis diferenciados de
governança corporativa. Até o in-
ício de maio, das 382 companhias
listadas, 28 ingressaram no Novo
Mercado, 13 no Nível 2 e 35 no
Nível 1. Esse grupo seleto de em-
presas representou 53% do volume
financeiro e 55% da quantidade
de negócios no mercado à vista da
Bovespa. Os investidores nacionais
e estrangeiros, portanto, declara-
ram a preferência pela negociação
de papéis com boa governança in-
trínseca. A julgar pelo comporta-
mento das cotações, eles conti-
nuam dispostos a pagar mais por

isso, como se acreditava em de-
zembro de 2000, no lançamento
do Novo Mercado pela Bovespa.

Os dois principais índices que
medem a valorização das compa-
nhias adeptas da boa governança
têm superado o Ibovespa, termô-
metro das mais negociadas. O IGC
(índice de Ações com Governança
Corporativa Diferenciada), que reú-
ne todas aquelas listadas no Novo
Mercado e nos Níveis l e 2, valori-
zou-se 27,2% ao ano, em média, des-
de 2001. No mesmo período, o Ibo-
vespa cresceu 22,8% ao ano. O
índice de Ações com Tag Along Di-
ferenciado (ITAG), que inclui ações
com melhores condições aos acionis-
tas minoritários em caso de aliena-
ção de controle, aumentou 54,3%
ao ano desde 2002, quando foi cria-
do. Desde então, o Ibovespa subiu
35,5% ao ano.



Essa valorização acima da mé-
dia reflete também a entrada bem-
sucedida de novas companhias nos
níveis diferenciados da Bolsa e a
emissão de ações em lançamentos
primários e secundários. Desde
fevereiro de 2002, quando a em-
presa de concessões rodoviárias
CCR aderiu ao Novo Mercado, fo-
ram levantados recursos de R$ 29,7
bilhões em 44 distribuições. Nas
ofertas iniciais (IPOs) do Novo
Mercado, muitas vezes o preço pa-
go pelos investidores em relação
ao valor patrimonial das ações em-
butiu múltiplos muito superiores
aos praticados até então nos pa-
péis de outras companhias, como
foi o caso da fabricante de cosmé-
ticos Natura. E apenas seis das 23
adeptas do Novo Mercado tiveram
desempenho inferior ao do Ibo-
vespa desde a estréia. Tudo soma-
do, as 70 empresas com governan-
ça diferenciada ganharam destaque
e alcançaram um valor de merca-
do de R$ 627 bilhões em março
passado. Elas já representam 49%
da capitalização bursátil total, de R$
1,3 trilhão.

CAUSA E EFEITO - O desafio, por trás
de todos esses números, é estabe-

lecer se existe de fato alguma rela-
ção de causa e efeito entre a ado-
ção de boas práticas - como um
Conselho Fiscal independente,
membros externos no Conselho de
Administração, ações com direito
a voto para todos os acionistas, tag
along, adesão à Câmara de Arbitra-
gem - e o valor das empresas em
Bolsa. Estudos publicados nos úl-
timos anos ainda não deram a pa-
lavra final, mas sugerem que sim:
a qualidade dos sistemas de deci-
são, fiscalização e solução de con-
flitos societários das companhias
tem reflexos positivos em seu va-
lor de mercado.

A principal premissa dos pes-
quisadores é que as empresas com
boa governança são mais procura-
das pelos investidores, o que resul-
ta na redução do seu custo de capi-
tal e na valorização de suas ações.
Evidências nesse sentido foram le-
vantadas por Leora Klaper e Ines-
sa Love, em 2004, ao analisarem
374 grupos em 14 países emergen-
tes, a partir de um índice criado pe-
lo Credit Lyonnais Securities Ásia.
Outros acadêmicos também nota-
ram a correlação positiva da boa
governança e o valor de mercado em
países como Estados Unidos, Suíça,

Coréia do Sul, China e Brasil (veja
quadro "Causa e Efeito ").

Executivos veteranos já sabem,
por experiência, o que os estatísti-
cos tentam provar. "As empresas
com melhor governança valem
mais", diz José Guimarães Monfor-
te, presidente do Instituto Brasi-

JOSÉ GUIMARÃES MONFORTE

Empresas com melhor governança

tendem a valer mais
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Grande investidor, um indutor da governança
Procurar empresas com boas

práticas de governança corporati-
va para investir é um dos principais
desafios da Bradesco Templeton
Asset Management. Com ativos de
R$ 600 milhões, a parceria do Bra-
desco com a Franklin Templeton
no País não se limita a comprar
ações do Novo Mercado da Boves-
pa. Muitas vezes, a gestora de recur-
sos torna-se acionista minoritária
de uma companhia promissora e
trabalha por dentro para melhorar
as práticas de governança e, assim,
gerar mais valor. "Somos acionis-
tas ativos", diz Mauro Rodrigues
da Cunha, diretor de Investimen-
tos da Bradesco Templeton. Um
dos efeitos imediatos da boa go-
vernança é o acesso ao capital e,
melhor ainda, a custos menores,
afirma o executivo. A seguir, os
principais trechos da entrevista.

" Em que medida a boa gover-
nança corporativa gera valor
para uma companhia?
— Boas práticas geram processos

decisórios de melhor qualidade.
Há controles internos e um pro-
cesso decisório voltado ao objeto
social da companhia. Com isso,
aqueles que estão sendo pagos
para gerar valor para o acionista
têm de fazê-lo. Do ponto de vis-
ta externo, existe a questão da
eqüidade entre os sócios, a trans-
parência e a prestação de contas.
Um aspecto mais imediato, que
dá segurança para o investidor, é
que a empresa com boa gover-
nança tem acesso a capital - e a
capital mais barato. Isso, no Bra-
sil, é uma vantagem competitiva
fortíssima. No longo prazo, este
aspecto se reforça. Uma empresa
não consegue atrair capital se
não conseguir comprovar que
tem estrutura para garantir o re-
torno daquele capital.

MAURO RODRIGUES DA CUNHA

O investidor próximo das empresas

" Sob a ótica do investidor, quais
são os riscos da falta de boas
práticas de governança corpora-
tiva?
— Perdas por desvios, falta de
controles, apropriação de ativos,
ausência de retorno do investi-
mento por falta de transparência.
Em última instância, os proble-
mas numa empresa sempre ocor-
rem por questões de governança
corporativa. Seja de uma política
de dividendos equivocada, um
processo decisório que não fun-
ciona, a presença de familiares
não produtivos na administração,
um desvio de foco na companhia,
uma mistura dos ativos da empre-
sa com os do controlador. A má
governança provoca até a falta de
estratégias e de crescimento.

» Como sua companhia avalia a
questão da governança das em-
presas nas quais investe?

- Fundamentalmente, avalia-
mos o alinhamento de interesses.
Temos uma forma de investir em
que a gente começa pequeno e

desenvolve um relacionamento
grande com a administração e os
controladores. Vamos nos conhe-
cendo, numa espécie de namoro.
Com isso, conseguimos identifi-
car o objetivo do grupo controla-
dor e ver se podemos ser o catali-
sador das melhores práticas.
Muitas vezes, a empresa só preci-
sa de uma luz para tomar as deci-
sões corretas. Somos acionistas
ativos, em vários casos consegui-
mos identificar oportunidades
para as empresas melhorarem.

" Por exemplo?
— Ajudamos a trazer a Marcopo-
lo para o Nível 2 da Bovespa.
Quando entramos, a empresa era
controlada por quatro acionistas
e tinha familiares na administra-
ção. Com o crescimento das ex-
portações, a Marcopolo precisou
de capital. Em março de 2002,
nos reunimos com os controla-
dores e os principais minoritá-
rios, a Previ e o Centrus, e fala-
mos que haveria dinheiro no
mercado se eles fizessem as coisas
certas em termos de governança.
A empresa acreditou no nosso
discurso, na nossa visão de mer-
cado, aderiu ao Nível 2 e conse-
guiu captar R$ 100 milhões de
reais um mês antes da eleição do
Lula. O processo de melhoria de
governança na Marcopolo come-
çou antes e continua até hoje. En-
tramos no conselho fiscal, no
conselho de administração. De-
pois, auxiliamos a empresa numa
série de decisões estratégicas, de
foco empresarial, venda de con-
troladas, política de relação com
o mercado, relacionamento com
bancos e corretoras, com investi-
dores estrangeiros. Chegamos ao
ponto em que eles deram a maio-
ria do conselho fiscal para os
acionistas minoritários. *



leiro de Governança Corporativa
(IBGC) e conselheiro de compa-
nhias fechadas e abertas, dentre elas
a Natura. O presidente da Embraer,
Maurício Botelho - que prepara a
companhia para a pulverização do
capital no Novo Mercado, em maio
- também não tem dúvidas se os in-
vestidores premiam as empresas
com boas práticas de governança.
"Certamente que sim", afirma Bo-
telho. De que forma? "Dando maior
liquidez às ações da companhia. Is-
so traz, por conseqüência, aumen-
to do preço das ações."

Na prática, há efeitos importan-

tes da governança que podem in-
fluenciar o desempenho econômi-
co de uma empresa e, conseqüen-
temente, suas cotações em Bolsa.
Segundo Alexandre di Miceli da
Silveira, autor do livro Governan-
ça Corporativa e Estrutura de Pro-
priedade (Saint Paul Institute of Fi-
nance, 2006) , um sistema de
governança corporativa eficiente
pode gerar, além da redução do
custo de capital, um conjunto de
benefícios internos que melhoram
as perspectivas de fluxo de caixa
da companhia. Dentre esses bene-
fícios, estão o aprimoramento do

capa

processo decisório da alta gestão e
a separação clara de papéis entre
acionistas, conselheiros e executi-
vos. Também ocorre uma melhoria
dos mecanismos de avaliação de
desempenho e recompensa dos exe-
cutivos e uma diminuição da pro-
babilidade de ocorrência de frau-
des e corrupção. E, ainda, a maior
institucionalização e a melhor ima-
gem da companhia.

Questões desse tipo são levadas
em consideração pelos investido-
res de longo prazo, especialmente os
institucionais, quando definem
quanto estão dispostos a pagar por



capa

RENATO SOBRAL PIRES CHAVES

Diretor da Previ julga necessário

entrar no mínimo Nível l

uma determinada ação. O mercado,
para formar o preço, funciona co-
mo uma "máquina de prêmio-des-
conto", explica Monforte. "O fator
determinante é o risco do negócio.
Conforme a percepção do risco
maior ou menor, o investidor esta-
belece descontos ou prêmios para
as ações de determinadas empre-
sas", afirma. "A governança bem ins-
talada leva a uma percepção de ris-
co menor de expropriação por parte
dos acionistas que não são contro-
ladores ou não estão na gestão." Daí
a redução das taxas de descontos e
a ocorrência de prêmios nas ações
das companhias bem avaliadas pe-
lo mercado.

No fundo, a empresa precisa
construir uma relação de confian-
ça com os investidores e adotar
mecanismos e processos de prote-
ção dos seus direitos para poder
acessar o mercado de capitais com
sucesso. A credibilidade vem com
o tempo e o exercício constante
das práticas de boa governança
com todos os públicos relaciona-
dos à companhia, defende o presi-
dente da Embraer. "Algumas em-
presas não respeitam nem os

empregados, como vão respeitar
os acionistas?", indaga Botelho.
Nesse processo, a transparência é
fundamental para gerar confiança,
avalia o executivo. "O respeito aos
acionistas se traduz com informa-
ções corretas, seguras, no tempo
adequado e com base em proces-
sos que dão segurança com relação
aos riscos que estão sendo assu-
midos pela empresa."

Se não houver confiança nos pro-
cedimentos da companhia, os inves-
tidores se retraem. A gigantesca
Previ, Caixa de Previdência dos Fun-
cionários do Banco do Brasil, só in-
veste novos recursos em empresas
comprometidas com a governança
corporativa, diz seu diretor de Par-
ticipações, Renato Sobral Pires Cha-
ves. "Esse critério é fundamental",
afirma. A entidade, com mais de R$
80 bilhões em ativos, insiste nesse
caminho nas companhias que rece-
beram recursos no passado e ainda
não aderiram aos níveis diferencia-
dos da Bovespa. Que entrem, ao me-
nos, no Nível l, que demanda mais
transparência na divulgação de in-
formações do que a legislação so-
cietária tradicional. "Fazemos um
trabalho forte para incentivar a ade-
são, pois a governança nos dá mais
segurança", diz Chaves.

P R E C O N D I Ç Ã O - Atualmente, dada a
evolução da governança corporati-
va no Brasil e no mundo nos últi-
mos cinco anos, dificilmente uma
companhia consegue abrir capital
e levantar recursos em Bolsa sem
ingressar no nível mais exigente de
listagem, o Novo Mercado. Somen-
te empresas com 100% do capital
em ações ordinárias (com direito a
voto) podem ser listadas nesse seg-
mento da Bovespa. A regra "uma
ação, um voto" contribui para o
alinhamento de interesses entre
controladores e minoritários, o que
gera valor para os acionistas. "A go-
vernança corporativa é precondi-
ção. Precisa ter uma boa razão pa-
ra não oferecer as garantias do
Novo Mercado e ter sucesso numa
captação", diz Arthur Piotto Filho,

diretor de Relações com Investido-
res da pioneira CCR.

Quem consegue chegar ao Olim-
po da governança corporativa e en-
trega bons resultados financeiros re-
cebe um tratamento diferenciado.
Desde a estréia da CCR no Novo
Mercado, em fevereiro de 2002, as
ações da empresa valorizaram-se
405%, o dobro do alcançado pelo
Ibovespa no mesmo período. No ca-
so da Natura, os papéis subiram
280% desde maio de 2004, quase
três vezes a variação do Ibovespa, e
os múltiplos de negociação conti-
nuam elevados em relação às concor-
rentes internacionais. Em apenas
dois anos, o valor de mercado da
Natura passou de R$ 3 bilhões para
R$ 10,5 bilhões. Em Cajamar, sede
da empresa, ninguém acredita em
meras coincidências. "O desempe-
nho das ações reflete o esforço e a fi-
losofia de inserção da empresa em
um nível elevado de governança cor-
porativa", afirma Helmut Bossert,
gerente de Relações com Investido-
res. Se ele tiver razão - como tudo
indica - está respondida a pergun-
ta inicial desta reportagem: a boa
governança gera um valor impressio-
nante para os acionistas. *

ARTHUR PIOTTO FILHO

Seguir a regra de ouro:

cada ação vale um voto
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