
Tomando as rédeas da boa gestão financeira  
Sir Andrew Likierman 
 
Acertar na gestão financeira é uma das coisas que definem um negócio bem administrado. Errar 
leva invariavelmente a uma crise e, com freqüência, à falência - a má gestão financeira é o fator 
comum entre as falências corporativas. 
 
Então, por que essa disciplina tem tão pouco destaque na mídia especializada em negócios? 
Talvez seja porque, historicamente, os departamentos financeiros tenham um papel limitado e, 
em grande parte, de apoio. Ou pode ser apenas que muitos administradores financeiros sejam 
eles mesmos pessoas discretas - há poucos heróis ou vilões notáveis nesse campo.  
 
Da mesma forma, os executivos não diretamente envolvidos com a função financeira pressupõem, 
em geral, que podem contar com a gestão financeira como algo garantido. Também pressupõem 
que, como disciplina, a gestão financeira não muda muito com o correr do tempo. Esses dois 
pressupostos não apenas estão errados, como são perigosos. Uma das características da boa 
gestão financeira é o envolvimento ativo dos gerentes de linha passando por toda a cadeia de 
comando até o conselho de diretores. E, como disciplina, a função financeira está passando por 
uma transformação rápida.  
 
Os artigos desta série são dirigidos a todos os administradores e não apenas aos profissionais de 
finanças, devido ao longo alcance das implicações da gestão financeira. Acontecimentos em áreas 
como compliance, gestão de riscos e avaliação de desempenho, por se aplicarem às finanças, têm 
um enorme impacto sobre as decisões-chave de qualquer empresa, inclusive as relacionadas à 
alocação de recursos.  
 
O impacto não é apenas no gerenciamento de linha. Também afeta as funções de apoio, como RH, 
marketing, compras e TI - em muitos casos, ainda, determina se algumas ou todas essas funções 
devem continuar ou não "in-house". Além disso, a qualidade da gestão financeira afeta 
diretamente o papel e a reputação tanto dos diretores executivos como dos não-executivos, 
especialmente em empresas de capital aberto.  
 
Pressões externas  
 
As mudanças que estão ocorrendo na gestão financeira são, cada vez mais, determinadas por 
fatores externos. Em todas as outras áreas da vida comercial, a globalização tem sido uma grande 
influência - por exemplo, na forma de padrões contábeis internacionais como o IFRS.  
 
De modo semelhante, embora o dramático colapso da Enron talvez tenha tido pouco a ver com os 
problemas econômicos do Japão, seu efeito colateral, na forma da Lei Sarbanes-Oxley, afeta as 
operações internas de uma empresa de eletrônicos de Tóquio com ações negociadas em Nova 
York tanto quanto afeta qualquer negócio semelhante nos EUA.  
 
O crescimento dos mercados de capitais internacionais dominados por demandas de valor para o 
acionista é outro forte conjunto de influências sobre a gestão financeira. Assim, Lily Fang e Ayako 
Yasuda examinam a reputação do analista de mercado (veja página 8), enquanto Thomas 
Chemmanur e Paolo Fulghieri analisam o papel de intermediários, como bancos e corretoras de 
câmbio, e Horácio Falcão e Rony Stefano discutem como administrar as relações com investidores 
do ponto de vista da negociação.  
 
Ao fazer a balança do poder pender para os acionistas, e não mais para os executivos, a 
abordagem de valor para o acionista forneceu uma estrutura clara para as principais decisões 
financeiras e criou restrições rigorosas, como a capacidade das empresas de conservar dinheiro 
em espécie. As recompras de ações e distribuições de dividendos, e não as aquisições caras, estão 
na ordem do dia.  



 
Anant K. Sundaram argumenta que não existe alternativa plausível para maximizar valor ao 
acionista, que tenha, por sua vez, um efeito secundário positivo para outras partes interessadas 
(stakeholders) (veja página 4). De fato, há condições limitadas para que os interesses de outros 
stakeholders possam receber atenção igual ou maior que os dos acionistas.  
 
O crescimento da atividade de private equity aumenta a pressão sobre o desempenho das 
empresas de capital aberto, assim como oferece um caminho de financiamento alternativo 
potencialmente atraente. Além disso, como argumentam Stuart Read e Manesh Mehta, técnicas 
de venture capital oferecem novos métodos para aumentar a inovação financeira nas empresas.  
 
A Europa também se tornou uma influência importante. No Reino Unido, a recente decisão de 
adiar a exigência de que empresas listadas no país apresentem uma análise operacional e 
financeira não tirou da ordem do dia a revisão narrativa, com eventos, detalhes e descrições. A 
exigência de que todas as empresas européias médias e grandes apresentem uma análise do 
negócio vai fornecer informações decisivas sobre desempenho e desenvolvimento, além de 
indicadores importantes sobre desempenho, tanto financeiros quanto não-financeiros. Os 
auditores terão de declarar em seu relatório de auditoria que o conteúdo da análise é coerente 
com os relatórios financeiros. (É também uma ironia interessante que o relatório narrativo seja 
ainda mais importante no período de transição atual em que a introdução do IFRS está causando 
alguma confusão em relação aos números.)  
 
Mesmo nos aspectos financeiros da governança corporativa, as questões estão se tornando mais 
internacionais. De modo geral, até agora as iniciativas têm sido nacionais, mas uma série de 
temas comuns em áreas importantes as está conduzindo para um caminho de convergência. Para 
a gestão financeira, esses temas incluem uma maior ênfase formal ao papel dos comitês de 
auditoria e à auditoria interna, assim como às responsabilidades financeiras do conselho.  
 
Elementos do debate sobre sustentabilidade também estão sendo acrescentados a essa agenda. 
Não faz muito tempo, a idéia do relatório triple bottom line - com enfoque nas áreas financeira, 
social e ambiental - seria considerada excêntrica, para não dizer irrelevante. Agora, crescem as 
demandas por sua adoção ampla - o que representa todo um novo mundo para muitas empresas 
e um novo conjunto de desafios para os CFOs.  
 
Como ocorre com a análise do negócio, a sustentabilidade provavelmente estará vinculada aos 
aspectos financeiros e pode, portanto, precisar de auditoria. A falta de ação nesse ponto pode, 
com uma probabilidade crescente, afetar a reputação da empresa, já que as classificações de 
companhias nos índices de sustentabilidade são agora acompanhadas de perto por grupos de 
pressão e pela imprensa.  
 
Os acontecimentos relacionados à sustentabilidade afetam particularmente as empresas em 
segmentos sujeitos a riscos de reputação. A lista de segmentos está crescendo - além de 
petróleo, gás e mineração, a indústria farmacêutica foi incluída nessa relação e até mesmo, 
devido à pressão contra a obesidade, a produção e a venda de alimentos.  
 
Finalmente, existem as pressões externas que surgem do aumento de expectativa de vida e do 
efeito dos baixos juros de longo prazo sobre as aposentadorias e pensões. A questão de a 
empresa (e o Estado) financiarem as aposentadorias e pensões tem sido um assunto de enorme 
interesse nos últimos anos. Grandes empresas pressionadas por suas obrigações previdenciárias 
não são casos isolados. São apenas exemplos mais difundidos do risco previdenciário enfrentado 
pela maioria das administrações. As implicações dessa questão para o indivíduo não têm sido tão 
bem compreendidas.  
 
 
 



Desdobramentos internos  
 
As pressões externas expostas acima têm sido um importante fator no desenvolvimento de 
processos internos de gestão financeira. Isso ocorre, de maneira mais óbvia, graças às 
possibilidades oferecidas pelo aumento da capacidade e pela redução do custo da tecnologia de 
processamento, captura e análise de dados.  
 
A combinação de TI e globalização oferece, claro, a oportunidade de terceirização em escala 
maciça, inclusive fornecendo benefícios diretos para a própria função financeira na terceirização 
do processamento de transações. As implicações da terceirização de forma mais geral estão sendo 
avaliadas. Marek Szwejczewski apresenta uma idéia dos riscos e custos ocultos da terceirização.  
 
Outra área em que os desdobramentos internos têm sido determinados pelas pressões externas é 
a de gestão de riscos. A exigência, no Reino Unido, de que as empresas de capital aberto se 
expliquem quando não cumprirem as determinações do Código Combinado para Governança 
Corporativa deu um forte impulso ao desenvolvimento de processos de gestão sistemática de 
riscos. Os resultados de uma pesquisa global com empresas não-financeiras são revelados por 
Henri Servaes e Peter Tufano, abordando não apenas o que as empresas fazem para administrar 
riscos, mas também como e por que elas tomam uma série de decisões importantes. Viral 
Acharya e Stephen Schaeffer examinam causas, conseqüências e implicações do risco de liquidez.  
 
E, numa época de altas significativas nos preços do petróleo e de outras commodities, os CFOs 
são pressionados a abordar questões de hedging. Como deixam claro Didier Cossin e Dinos 
Constantinou, isso se reduz a uma melhor compreensão da gestão de riscos.  
 
Mas em muitos casos as empresas não exploraram as oportunidades oferecidas. Problemas na 
implementação e nas compras de TI são características dos últimos anos, tanto quanto a redução 
de custos e o aumento da eficiência. Algumas poucas empresas integraram a gestão de riscos às 
operações, ao monitoramento regular e aos procedimentos de auditoria interna, mas muitas não 
fizeram isso.  
 
Em outras áreas também há oportunidades a serem aproveitadas. A lógica de seguir uma 
abordagem de gestão baseada em valor está no fato de que ela deve refletir em todo o processo 
decisório, com o custo de capital levado totalmente em consideração e com foco nos fluxos de 
caixa e não em decisões baseadas em receitas. Na prática, porém, muitas organizações acham 
que isso exige esforço demais e utilizam disciplinas de custo de capital na avaliação de aquisições, 
mas não, de forma abrangente, no processo interno de tomada de decisões.  
 
Também existem oportunidades na avaliação de desempenho. Muitas organizações relutam em 
deixar para trás práticas retrógradas e medidas financeiras. O uso de medidas não-financeiras 
continua limitado e, embora o uso dos sistemas de Balanced Scorecard venha aumentando, a 
implementação inadequada (nos casos em que, por exemplo, as medidas sejam excessivamente 
numerosas, excessivamente concentradas em finanças ou tenham uma fraca ligação com a 
estratégia geral) faz com que muitos acabem sendo abandonados. O artigo de Andy Neely sobre 
avaliação de desempenho não apenas usa exemplos sobre como os administradores falharam na 
descoberta de soluções para a avaliação de desempenho, como também os desafia a fazer um 
trabalho melhor.  
 
Velhos critérios versus novas pressões  
 
Processos de gestão financeira mais tradicionais apresentam um quadro variado. Técnicas como a 
de determinação de custos com base em atividade, por metas e kaizen (melhoria contínua) foram 
adotadas por muitas organizações. Os sistemas de controle tornaram-se mais sofisticados de uma 
forma geral, e a sua operação passou a ser menos mecânica. Alguns processos para a elaboração 
de orçamentos foram modernizados, com a compreensão da necessidade de reagir a um ambiente 



em rápida mudança. Entre as medidas adotadas está, por exemplo, a disposição de rever as 
previsões sempre que for necessário.  
 
Em parte, a pressão mais uma vez foi externa - a lei americana Sarbanes-Oxley criou exigências 
sobre a qualidade dos controles internos que não são negociáveis para as empresas de capital 
aberto nos Estados Unidos. Mas estudos mostram consistentemente que a maioria das 
organizações demora a capitalizar o aperfeiçoamento das melhores práticas. Em particular, há 
cortes constantes e compreensíveis no orçamento anual, o que muitas vezes não gera valor 
suficiente para justificar o tempo perdido..  
 
Sobrecarregados, os CFOs podem, com razão, sentir-se prejudicados. Acrescentou-se às pressões 
comerciais existentes um excesso de demandas provocadas pelas exigências regulatórias - e 
outras virão. Já se argumentou, com certa razão, que o custo e o esforço de implementar essas 
iniciativas são desproporcionais ao resultado. No entanto, terminado o esforço inicial de implantar 
os sistemas, os resultados darão aos CFOs ainda mais poder e melhores meios de apresentar uma 
boa gestão financeira.  
 
O mesmo efeito será produzido pela maioria dos avanços internos. Processos contínuos de 
mudança em TI, que estendem a avaliação de desempenho a novas dimensões não-financeiras, e 
a integração da gestão de riscos com a gestão financeira, fornecem um grande conjunto de 
desafios técnicos e administrativos, à medida que o volume de novas regulamentações aumenta. 
Também fornecem novas e poderosas ferramentas para aprimoramento.  
 
Em organizações com boa gestão financeira, o CFO vem dirigindo com sucesso a transição, 
evitando focá-la em questões internas e direcioná-la excessivamente por processos para 
posicioná-la no centro das decisões da empresa. Essas funções que não fizeram a transição 
correm perigo de, na melhor das hipóteses, impedir o progresso da organização e, na pior, 
destruí-la. E com a mudança da função foi necessário mudar o papel do CFO. Enfrentar mudanças 
impostas pelo ambiente externo é atualmente uma questão urgente e muitos CFOs se mostraram 
à altura do desafio. Infelizmente, outros não. Alguns nem mesmo perceberam quanta mudança se 
exige deles. O papel hoje é mais difícil, recompensador e cheio de riscos pessoais do que nunca.  
 
Conclusão  
 
A gestão financeira adequada não é suficiente. O problema é que a alta administração muitas 
vezes não tem consciência de que as coisas não são o que poderiam ser. Pessoas de fora - 
inclusive diretores não-executivos e o comitê de auditoria - são recursos potencialmente valiosos 
para melhorar as práticas de gestão corporativa e aumentar o valor da empresa. Precisam ajudar 
a organização a reagir aos avanços nas melhores práticas administrativas com a mesma rapidez 
que reagem às mudanças impostas pelo ambiente externo. Tomando como exemplo a gestão de 
riscos, as empresas britânicas se beneficiarão com o aumento da atenção dada pelo conselho aos 
riscos, por serem solicitadas a aprovar formalmente as exigências do Código Combinado. Mas 
obter realmente esse benefício significa garantir que a cultura de gestão de riscos esteja 
incorporada à cultura da empresa e que o risco se torne um tema discutido regularmente pelo 
conselho.  
 
Considerando de um lado as recompensas de contar com uma gestão financeira de alto nível e, de 
outro, os aspectos negativos de ser ineficiente ou apenas adequado, esta é uma área à qual toda 
a alta administração deve prestar atenção. O CEO tem um papel particularmente importante a 
desempenhar no apoio à agenda de mudanças, dando à empresa vantagem competitiva.  
 
A marca da boa administração nessa, como em outras áreas, é que a mudança seja impulsionada 
por uma cultura de aperfeiçoamento contínuo e não pelas exigências externas ou, pior ainda, 
pelas crises.  

 



 
Leia Mais 
 
Primazia aos acionistas  
Anant K. Sundaram 
 
Na tentativa de atender todas as partes interessadas o tempo todo, a empresa invariavelmente 
esgota recursos.  
 
O debate sobre o papel das empresas na sociedade já molda há tempos o direito comercial e as 
práticas de governança nas grandes economias do mundo. Na esteira dos escândalos corporativos 
recentes, da terceirização internacional de empregos e fornecedores, e do furor causado pelos 
lucros de companhias petrolíferas, o assunto voltou ao centro das atenções.   
 
A principal questão em pauta é: a empresa deve ser administrada em nome dos acionistas, de 
outras partes interessadas que não possuem ações, ou de ambos? Este artigo defenderá que a 
companhia deve ser gerenciada inequivocamente em favor dos acionistas. Mais do que isso, a 
administração que privilegia outras partes interessadas que não possuem ações pode, de fato, ser 
prejudicial.  
 
O debate sobre os objetivos da empresa  
 
Estudiosos da área de finanças afirmam que os executivos devem maximizar o valor para o 
acionista. E alegam os seguintes motivos: "saída" - o acionista venderá seus papéis se não estiver 
satisfeito, derrubando o preço das ações; "voz" - o acionista pressionará, recorrendo a processos 
democráticos, por mudanças que o beneficiem; e "disputa pelo controle" - a companhia será 
tomada e gerenciada por terceiros se os responsáveis em exercício não apresentarem o 
desempenho esperado.  
 
O acionista vê a companhia como uma entidade econômica que está sempre em busca de 
eficiência e maximização de valor. E também enfatiza a importância de mudanças contratuais - é 
papel da legislação e do governo fomentar a liberdade contratual. A disciplina necessária vem pela 
mão invisível de um mercado em que competem produtos, tecnologias, capital, talento 
administrativo e controle corporativo.  
 
A parte interessada que não tem participação acionária, por outro lado, enxerga a companhia 
como um grupo diversificado, que se reúne em nome de um propósito comum - uma entidade 
política em que o poder é tão importante quanto contratos e fluxos de caixa. Aqui, valorizam-se o 
senso de dever dos executivos para com todas as partes interessadas e os relacionamentos 
calcados na confiança. O papel da legislação e do governo é principalmente o de garantir justiça e 
imparcialidade.  
 
Qual é a visão mais correta?  
 
Quando passaram a vigorar nos EUA, as políticas públicas relativas a empresas eram aplicadas de 
um modo que os atuais defensores das partes que não têm participação acionária aprovariam. No 
século 19, as corporações americanas não podiam ser estabelecidas com propósitos comerciais 
particulares. Para poder existir, a empresa precisava ser autorizada via legislação estadual. Assim, 
a companhia era apenas mais uma instituição habilitada pelo Estado para cumprir seus objetivos 
de políticas públicas.  
 
A aceitação ampla da visão favorável ao acionista só se tornou lugar comum na década de 1970. 
Nesse período, dezenas de leis foram aprovadas pelo governo americano para proteger as partes 
que não tinham participação acionária, como trabalhadores, consumidores, credores e o meio 
ambiente, contra ações corporativas indevidas. Mesmo depois da década de 1970, a maioria dos 



Estados americanos reagiu à crescente influência dessa visão favorável ao acionista instituindo os 
"estatutos dos acionistas", que procuravam proteger os administradores em exercício de 
propostas de aquisição indesejadas.  
 
Na Alemanha, é dominante a posição em favor das partes que não têm participação acionária. A 
legislação comercial alemã, conforme estabelecido na década de 1930, determina que o objetivo 
da empresa deve levar em conta três instâncias: o Estado (reich), o povo (volk) e os funcionários 
(gefolgschaft). O acionista sequer era mencionado até uma revisão feita nos anos 60 e, mesmo 
hoje, aparece em papel secundário.  
 
Nos anos 80, professores universitários americanos desenvolveram teorias segundo as quais os 
interesses de partes que não têm participação acionária deveriam ser incorporados aos objetivos 
da empresa. As teorias criticavam a visão favorável ao acionista por ser estreita e simplista, e 
defendiam que a meta dos administradores deveria ser atender os interesses de quaisquer grupos 
e indivíduos que pudessem afetar as atividades corporativas ou ser por elas afetados.  
 
Este artigo pretende sustentar que a visão favorável ao acionista nada tem de simplista. Ao 
contrário, oferece aos executivos maior clareza de propósitos. A posição que prioriza as partes 
que não têm participação acionária pode parecer menos simplista e mais nobre, porém é de uma 
abrangência inviável. É receita certa para gerar confusão no processo decisório e reduzir 
oportunidades para criar valor.  
 
Por que a ênfase no valor para o acionista beneficia todos os envolvidos  
 
Existem cinco motivos para que a maximização do valor para o acionista seja o único referencial a 
nortear os administradores. "Voz", "saída" e "disputa pelo controle" formam parte das razões, 
mas são menos importantes do que a maioria dos economistas presume.  
 
- Maximizar valor para o acionista é a única regra que pode aumentar o tamanho do bolo para 
todos. O acionista é um beneficiário residual - ou seja, só é pago depois que todos os beneficiários 
fixos e contratuais recebem as respectivas partes. Apenas quando se trabalha para os 
beneficiários residuais que se tem há incentivos para aumentar o tamanho do bolo o máximo 
possível. De outro lado, os beneficiários fixos, como credores, fornecedores e funcionários, 
carecem de estímulo para elevar o valor além do ponto em que suas demandas estejam 
garantidas. Assim, se o gerenciamento for realizado exclusivamente a seu favor, o valor será 
deixado de lado. Em resumo, a maximização do valor para o acionista funciona a favor de outras 
partes interessadas também.  
 
- O gerenciamento voltado para partes interessadas que não têm participação acionária leva o 
administrador a pressupor baixos níveis de risco. Os beneficiários fixos se preocupam com o risco 
"total", ou seja, todo o risco associado aos fluxos de caixa da companhia, e por isso se mostram 
excessivamente avessos a risco no que tange a escolhas que desejam que os executivos façam. 
Os acionistas, por sua vez, só se importam com o risco "sistemático" - que é uma parte do risco 
total. Como suas carteiras de investimentos são diversificadas, o risco é dividido entre vários 
papéis e, portanto, suavizado. Esses indivíduos tendem a ser menos avessos a risco e, 
conseqüentemente, mais inclinados a estimular os administradores a investir em novas 
oportunidades, novos mercados e produtos, e em tecnologias inovadoras. O risco é essencial para 
o negócio se manter competitivo na economia globalizada de hoje.  
 
- Ter vários objetivos distintos é uma receita para confusão e pode interferir no processo decisório 
caso esses objetivos sejam conflitantes. É fácil alardear que se está trabalhando "em favor de 
todas as partes interessadas"; o problema é esclarecer para qual delas. Por exemplo, privilegiar 
funcionários pode prejudicar outros grupos. Da mesma forma, concentrar a atenção sobre 
categorias específicas - os sindicalizados, ou os da área administrativa - deixará outros tantos de 
fora. Considerem-se os custos impostos a funcionários e contribuintes por algumas empresas 



aéreas americanas que faliram e cancelaram planos de previdência privada para atender 
interesses de credores. É ilusão acreditar que as partes interessadas formam um grupo 
homogêneo quando, na realidade, seus objetivos são freqüentemente opostos. Tome-se o 
seguinte exemplo:  
 
- Partes interessadas que não têm participação acionária podem facilmente se tornar acionistas, 
mas o contrário não é possível. Alguém que possua ações de uma empresa não pode exigir se 
tornar funcionário ou fornecedor. Assim, a governança que se volta para as diversas partes 
interessadas necessariamente deixará de fora grupos importantes, o que não ocorre com a 
governança centrada no acionista. Nada impede que funcionários, clientes, fornecedores e 
credores comprem ações no mercado de capitais e solicitem um lugar à mesa. De fato, muitos 
sindicatos, fundos de pensão e ONGs (e credores em países como Alemanha e Japão) fazem 
exatamente isso. Muitas dessas instâncias começam a externar, freqüentemente com sucesso, 
suas demandas em assembléias gerais de acionistas.  
 
- O sistema jurídico preenche as lacunas referentes a partes interessadas que não têm 
participação acionária, mas não o faz com relação aos acionistas. A relação entre, de um lado, 
funcionários, fornecedores, credores, clientes e a sociedade como um todo e, de outro, a empresa 
é regida pelo direito dos contratos, da responsabilidade civil, ou por regulamentação. Os 
funcionários, por exemplo, contam com cláusulas contratuais que cobrem discriminação, 
segurança do trabalho, previdência, saúde etc. Conseqüentemente, a justiça geralmente interfere 
quando há quebra de contrato.  
 
Mas a relação do acionista com a companhia toma a forma de um "contrato implícito". Sob as 
normas de governança corporativa correntes em países como os EUA, a justiça raramente 
questionará as conseqüências de decisões administrativas caso determinados critérios de 
julgamento "comerciais" tenham sido observados. Portanto, pode-se pensar na atribuição de 
direitos de controle para acionistas como sendo uma medida socialmente apropriada para 
preencher uma lacuna jurídica.  
 
Críticas à maximização do valor para o acionista  
 
Existem várias críticas aos argumentos acima - as mais comuns são falhas contratuais, sujeição à 
influências externas, falta de cidadania corporativa e tendência à má conduta corporativa.  
 
Todas essas críticas, porém, são incorretas ou exageradas - ou as duas coisas. E poderiam ser 
igualmente endereçadas a empresas cuja administração tem como foco as partes interessadas 
que não têm participação acionária. Os problemas apontados não surgem apenas porque o 
sistema favorece a maximização do valor para o acionista. Todo contrato está sujeito a malograr 
por conta de fatores como inadvertência, contingências imprevistas, litígios causados por 
interpretações distintas, intenções pré-contratuais e confirmação de resultados. Da mesma forma, 
qualquer contrato (ou mudança nas condições contratuais) realizado entre duas partes privadas 
pode acarretar a sujeição a influências externas que não sejam totalmente internalizadas pelas 
partes.  
 
A má conduta corporativa tem recebido muita atenção nos EUA, mas toda grande economia tem 
sua cota de escândalos. Na Alemanha, muitas empresas - incluindo nomes do porte de Daimler-
Chrysler, Mannesmann e Volkswagen - já enfrentaram acusações e até processos por crimes 
como fraude, suborno e corrupção. O Japão se debate com casos de sokaiya (extorsão) 
relacionados a governança corporativa (Nomura Securities, Dai-Ichi Kangyo Bank), alegações de 
que uma companhia teria aprovado alimentos infectados pela doença da vaca louca (Nippon Food 
e Snow Brand), manipulação de licitações (Mitsui), falsificação de dados de inspeção de uma usina 
nuclear (Tokyo Electric Power Plant), acusações de acobertamento de milhares de reclamações de 
consumidores que poderiam resultar em risco de morte (Mitsubishi Motors) e alteração ilícita de 



rótulos de alimentos (Maruha). Há, ainda, os casos de Vivendi, na França; Parmalat, na Itália; e 
Ahold, na Holanda. E a lista poderia ser aumentada.  
 
Conclusão  
 
Isso significa que vai tudo bem com a maximização do valor para o acionista? Claro que não. Três 
pontos principais têm sido atacados:  
 
- Curto prazo versus longo prazo. A maximização de valor para o acionista a longo prazo deve ser 
motivo de atenção, mas a capacidade que os administradores têm de transferir valor para si 
próprios (e seus colegas) no curto prazo traz à tona questionamentos preocupantes. A situação é 
agravada porque esses profissionais têm acesso a informações que os investidores não possuem 
ou, em alguns casos, a receberam de forma enganosa.  
 
- Quando os incentivos para assumir riscos empresariais se transformam em incentivos para 
assumir riscos excessivos? Essa pergunta está intimamente ligada ao uso de opções de ações. 
Muitas vezes, a remuneração das opções está atrelada a indicadores de desempenho de curto 
prazo e representa uma aposta certa para os portadores. Como o valor das opções aumenta com 
o risco, é possível forçar a situação para que se assuma risco excessivo. Seria uma boa 
contrapartida se as opções ajudassem a melhorar o desempenho, mas há muitos indícios de que 
não existe relação entre opções de ações e o desempenho da empresa.  
 
- O aparentemente irrefreável crescimento da remuneração de CEOs, não-relacionado a 
desempenho, nos leva a perguntar se o limite de indignação da sociedade foi ultrapassado. Além 
disso, esse quadro pode estar afetando negativamente a motivação de funcionários, e os efeitos 
desse movimento só serão conhecidos daqui a muitos anos. De toda forma, resolver essas 
questões é mais fácil do que descartar uma simples ideologia voltada à criação de valor e que, na 
média, tem servido bem a economias e sociedades. Essa ideologia pode ser resumida assim: 
"Trabalhar pela criação em longo prazo de valor para o acionista é de longe a melhor opção". 

 
 
Leia Mais 
 
Cálculo da remuneração  
Sudhakar V. Balachandran 
 
A remuneração e os bônus dos executivos muitas vezes têm pouco a ver com o desempenho da 
empresa. Acompanhando as críticas da mídia e as preocupações crescentes sobre a governança 
das grandes empresas, os acionistas estão começando a exigir mais transparência. 
 
Gerir a harmonia de interesses entre acionistas e a direção é um desafio fundamental para 
qualquer empresa cotada em bolsa. Uma ferramenta essencial para a gestão desse desafio é a 
estrutura salarial dos executivos. 
 
Nos últimos anos, tanto os investidores como as agências reguladoras já tomaram medidas ou 
estão estudando propostas para mudar a forma de fixar ou divulgar a remuneração dos 
executivos.  
 
A razão, em parte, é que os investidores dão importância cada vez maior a essa questão. 
Segundo um levantamento de 2006 da Global Institutional Investors, publicado pelo Institutional 
Shareholder Services, uma consultoria para questões de governança empresarial, a remuneração 
dos executivos foi considerada um dos três aspectos mais importantes da governança corporativa 
no Canadá, na União Européia, nos Estados Unidos e no Reino Unido.  
 



Este artigo aborda o papel dos acionistas no exercício de alinhar a remuneração dos executivos 
com o desempenho geral da empresa.  
 
Negociação de contratos com isenção de sem conflito de interesses  
 
Teoricamente, um dos objetivos da remuneração dos executivos é alinhar os interesses da equipe 
gerência sênior aos interesses dos acionistas, e oferecer incentivos para otimizar o desempenho 
global da empresa.  
 
Diariamente, os diretores de empresas tomam decisões que podem afetar os ganhos para os 
acionistas. Nesse contexto, o executivo se encontra com freqüência em situações nas quais suas 
decisões podem lhes ser vantajosas para ele, mas custarão caro aos acionistas. Por exemplo, um 
diretor pode usar fundos da empresa para comprar um jatinho que terá uso tanto pessoal como 
nos negócios. É preciso mitigar conflitos desse tipo, e essa é uma razão sempre alegada para 
basear a remuneração dos executivos, pelo menos em parte, no desempenho da empresa.  
 
No entanto, nos últimos anos a remuneração exorbitante dos executivos foi criticada por ter pouca 
relação com o desempenho da empresa. Muitas pessoas acreditam inclusive que, em vez de 
alinhar os interesses dos executivos aos dos acionistas, esses pacotes salariais demasiadamente 
generosos para os executivos acabam exercendo efeito oposto.  
 
No livro Pay without Performance (Remuneração sem Desempenho), Lucian Bebchuk e Jesse Fried 
examinam essa questão comparando os executivos com as estrelas do atletismo. Segundo os 
autores, enquanto o pagamento dos atletas reflete seus talentos e seu desempenho pessoal, a 
mesma lógica não se aplica aos executivos.  
 
Os autores afirmam que uma diferença fundamental é que os contratos dos atletas "estrelas" são 
negociados "sem conflitos isenção de interesses". Isso significa que cada parte negocia 
diretamente em seu próprio interesse, sem influências indevidas de outras partes. Em contraste, 
os acionistas de uma empresa de capital aberto negociam por intermédio do conselho diretor - a 
nomeação para esse conselho, a remuneração e as futuras transações financeiras de seus 
membros podem ser influenciadas, exatamente, por esse mesmo executivo cuja remuneração eles 
devem fixar.  
 
A pesquisa que fizemos, juntamente com Peter Joos e Joseph Weber, confirmou essa impressão. 
Estudamos empresas americanas no período pré-2003 que implementaram pacotes de 
remuneração baseados em participação, buscando ou não uma aprovação formal por votação dos 
acionistas.  
 
Naquela ocasião, se uma empresa quisesse incluir opções de compra de ações como parte de um 
pacote de remuneração, havia uma exigência legal de implementar um plano que especificasse 
certos pontos, tais como: o número de ações que podiam ser outorgadas como bônus, o período 
em que esses bônus podiam ser concedidos, as razões para concedê-los e quais os funcionários 
elegíveis para recebê-los.  
 
No processo de implementação desse plano, a empresa podia optar por submetê-lo à aprovação 
do conselho diretor (este considerado representante dos acionistas), ou incluir o plano em seu 
relatório aos acionistas e tentar obter a aprovação formal destes, por votação em assembléia.  
 
Encontramos dois tipos interessantes de comportamento das empresas quando defrontadas com 
essa escolha. Primeiro, em períodos de fraco desempenho, era mais provável que a empresa 
evitasse um voto formal dos acionistas, procurando obter apenas a ratificação pelo conselho 
diretor. Logicamente, se o desempenho de uma empresa piora, é mais provável que os acionistas 
votem "não" quando perguntados se aprovam um plano de remuneração para a diretoria que 
inclua opções de compra de ações.  



 
Em segundo lugar, a equipe executiva prefere tentar obter aprovação do conselho diretor a 
arriscar um voto negativo por parte dos acionistas. Isso não é problema se o conselho diretor está 
representando estritamente os interesses dos executivos, funcionando assim "sem conflito de 
interesses". Infelizmente, a realidade não coincide com o que seria de se esperar em negociações 
"isentas".  
 
O que constatamos foi que quanto maior a proporção de "insiders" (executivos da empresa) no 
conselho diretor, maior era a probabilidade de que os executivos tentassem evitar um voto formal 
dos acionistas. Observamos a mesma tendência em empresas nas quais a mesma pessoa era CEO 
e chairman.  
 
Também observamos que nas empresas em que não havia grandes acionistas principais era mais 
provável evitar a votação dos acionistas do que nas empresas em que há grandes acionistas 
controlando boa parte das ações. Como os grandes acionistas freqüentemente têm lugar no 
conselho diretor, é mais provável que eles monitorem de perto a empresa e defendam ativamente 
os interesses dos acionistas. Finalmente, descobrimos que nos três anos seguintes à 
implementação de planos de remuneração por ações e sem votação formal por parte dos 
acionistas, o desempenho da empresa continuou fraco.  
 
Atualmente, exige-se que as empresas submetam à votação dos acionistas todos os planos de 
remuneração baseados em participação. Nosso estudo sugere que essa nova exigência vai 
aumentar a quantidade de planos de remuneração baseados em ações que são implementados 
"sem conflito de interesses", desde que a decisão de buscar o voto não seja sintoma de outros 
problemas subjacentes.  
 
O papel da transparência nas informações  
 
Normalmente, os acionistas enfrentam uma série de obstáculos legais e estruturais ao tentar 
influenciar a política de remuneração. Seu poder de influenciar pelo voto é muito limitado. Podem 
apenas aprovar ou rejeitar os planos de remuneração propostos pela equipe executiva ou pelo 
conselho diretor, ou apresentar propostas não-vinculativas, cuja implementação não é obrigatória, 
mesmo que sejam aprovadas em assembléia.  
 
Certas iniciativas, porém, podem influenciar a opinião pública e permitir que os acionistas 
derrubem as barreiras estruturais e legais que enfrentam. Recentemente, Fabrizio Ferri, Tatiana 
Sandino e Garen Markarian examinaram propostas apresentadas em 2003-2004 por acionistas de 
fundos de pensão em várias empresas. Esses estudiosos queriam saber quais os tipos de 
iniciativas que os acionistas podem tomar, e até que ponto elas podem ser estratégicas e eficazes.  
 
Todas as propostas pediam que os funcionários se desfizessem voluntariamente de suas opções 
de ações e citavam, entre as razões, a remuneração excessiva. Devemos nos lembrar que as 
opções de compra de ações foram consideradas responsáveis por muitos escândalos contábeis e 
que, na época, as autoridades reguladoras estavam discutindo a possibilidade de obrigar o 
lançamento como despesa das opções de ações dos concedidas aos funcionários (medida que se 
tornou obrigatória em junho de 2005).  
 
O estudo demonstrou que os acionistas podem ser estratégicos e eficazes. Por exemplo, para 
expor publicamente a remuneração dos executivos, eles empregaram a seguinte tática: 
identificaram um determinado tópico que tem interesse para grande parte do público (no caso, 
revelar a situação dos bônus em ações); em seguida, escolheram grandes empresas (para obter 
atenção da mídia), com grandes pacotes de ações na remuneração dos funcionários.  
 
O apoio a esse tipo de propostas foi muito maior - em média, 47% a favor - do que para 
quaisquer propostas anteriores feitas pelos acionistas relativas à remuneração dos executivos (em 



média 20% a favor). Além disso, a proposta aumentou o índice de adoção voluntária do 
lançamento das opções como despesas não só nas empresas-alvo da campanha como também 
em outras similares (indicando a propagação da idéia).  
 
Este exemplo sugere que, ao apelar para a opinião pública, os acionistas podem ter iniciativas 
eficazes mesmo na presença de empecilhos legais. Nada garante que o lançamento das opções 
acionárias dos empregados como despesa terá como conseqüência melhores práticas de 
remuneração. No entanto, o fato de os acionistas defenderem essa medida a fim de limitar a 
remuneração exagerada sugere que eles a consideram mais eficaz do que outros mecanismos 
possíveis, tais como comitês de remuneração, votação sobre planos de remuneração ou levar 
litígio.  
 
Na última década aumentou o ativismo dos acionistas, mas a falta de transparência limita a sua 
eficácia. O dono de um time esportivo pode ver os contratos que regem a remuneração de seus 
atletas "estrela"; mas os acionistas das empresas de capital aberto raramente têm acesso ao 
contrato de remuneração dos seus executivos. Assim, em geral eles têm muito poucas 
informações para julgar se a política de remuneração é razoável ou não.  
 
Divulgar a remuneração dos executivos  
 
A partir da controvérsia sobre a remuneração dos executivos e dos recentes escândalos 
corporativos, as autoridades reguladoras empreenderam esforços para melhorar a transparência. 
Em janeiro, a SEC (Securities and Exchange Commission, dos Estados Unidos) lançou uma 
proposta para mudar as práticas de divulgação pública da remuneração de executivos e diretores 
das empresas americanas de capital aberto. Christopher Cox, presidente da SEC, explicou numa 
declaração escrita: "Na última década houve uma mudança radical nos pacotes de remuneração 
dos altos executivos e diretores. Nossas regras de divulgação não acompanharam essas 
mudanças ocorridas no mercado; em alguns casos, as regras atuais encobrem, em vez de 
esclarecer, a verdade sobre as remunerações".  
 
As mudanças específicas contidas na proposta da SEC incluem maior divulgação de dados como 
remuneração, valor das opções de ações e "todas as outras formas de remuneração". Aqui estão 
incluídos o valor contábil dos planos de pensão e os privilégios concedidos ao CEO, ao diretor 
financeiro, aos três executivos seguintes mais bem pagos e aos membros do conselho diretor. 
Inclui-se também uma disposição exigindo que essa divulgação seja feita "em linguagem comum" 
para melhorar seu entendimento por parte dos acionistas, muitos dos quais não são investidores 
profissionais.  
 
As mudanças na lei americana são suficientes?  
 
A atual redação da proposta americana não deixa claro se as exigências de divulgação terão o 
alcance que têm em outros países, como o Reino Unido. Atualmente, a lei britânica tem duas 
interessantes exigências que não são explícitas na proposta da SEC.  
 
Em primeiro lugar, as empresas britânicas têm de revelar o nome do consultor especializado que 
foi contratado para fixar o pacote de remuneração dos executivos. O uso de consultores em 
remuneração é comum entre as grandes empresas, tanto americanas como britânicas; mas nem 
sempre esses consultores trabalham com isenção de interesses. Por exemplo, é comum que eles 
se ocupem também dos planos de benefícios e pensões dos funcionários da empresa. Atualmente, 
nem a legislação americana nem a britânica obriga a revelar até que ponto o consultor participa 
dessas atividades relacionadas.  
 
Em segundo lugar, se o processo de fixação da remuneração se baseia em comparações com 
empresas semelhantes, o grupo desses "pares" também precisa ser revelado. Em geral, os 
conselhos diretores justificam o uso de empresas "pares", ou seja, do mesmo ramo de atividades, 



com o argumento de que a empresa precisa ser capaz de "atrair e reter" os executivos melhores e 
mais talentosos. O problema é que eles comparam apenas a remuneração; e se várias empresas 
similares utilizam umas às outras como ponto de referência, e todas se esforçam para remunerar 
seus executivos em níveis acima da média a fim de "atrair e reter", o resultado será uma escalada 
perpétua da remuneração em todas as empresas, sem relação com o desempenho.  
 
Os economistas se referem a esse fenômeno como "efeito ratchet". Se os acionistas soubessem 
que existe esse tipo de comparação, teriam condições de analisar as remunerações e também o 
desempenho nessas empresas similares, e poderiam, assim, agir de forma a frear esse efeito. Em 
outras palavras, enquanto as exigências de divulgação feitas pela SEC, tanto atuais como 
propostas, se concentram na revelação dos resultados dos esquemas de remuneração, as leis 
britânicas mostram que o processo de fixação da remuneração também é importante.  
 
Mas a revelação tem seu preço. Algumas empresas argumentam que informar quais são as firmas 
similares utilizadas como parâmetros pode revelar informações confidenciais, dando-lhes uma 
posição de desvantagem estratégica talvez mais prejudicial aos acionistas do que a não-
transparência. No Reino Unido, aludiu-se a um outro custo: os melhores executivos podem decidir 
abandonar as empresas britânicas e empregar-se nas congêneres americanas, onde a 
remuneração é menos transparente e potencialmente maior.  
 
Conclusões  
 
No processo decisório final, as autoridades reguladoras precisam levar em conta tanto os custos 
como os benefícios esperados de uma regulamentação. Há muitas questões difíceis e complexas 
relativas à fixação de regras para a divulgação da remuneração e para o envolvimento dos 
acionistas nesse processo.  
 
Para lidar com essas questões, é essencial entender os conceitos de contratos feitos sem conflitos 
de interesses e de transparência na divulgação. Quanto melhor compreendermos essas noções, 
maior a nossa probabilidade de decodificar as sutilezas da remuneração dos executivos e de 
conseguir, por fim, melhorar o alinhamento dos interesses entre acionistas e proprietários. 

 
 
Leia Mais 
 
A importância da reputação  
Lily Fang e Ayako Yasuda 
 
A melhor forma de evitar que os analistas de mercado distorçam as pesquisas não é restringir 
suas atividades com regulamentos, mas sim associar uma recompensa à sua reputação pessoal.  
 
Se um banco de investimentos tem relações lucrativas com as firmas que recomenda, será que 
seus analistas vão, necessariamente, gerar pesquisas de baixa qualidade em detrimento dos 
investidores, já que sua objetividade está comprometida? Essa questão vem sendo debatida pelos 
acadêmicos há mais de uma década, mas parece que pegou de surpresa as autoridades 
reguladoras do mercado depois do estouro da bolha das pontocom, em 2001, e a subseqüente 
onda de escândalos na contabilidade de grandes empresas.  
 
Nos anos seguintes, uma enxurrada de regulamentos abateu-se sobre as empresas americanas. 
Entre outros, a Regra 2711 da NASD (National Association of Securities Dealers), a principal 
entidade supervisora para a auto-regulamentação no mercado de títulos, que exige que os bancos 
de investimento publiquem a distribuição das recomendações feitas pelos seus analistas; e o 
chamado "Acerto Global", pelo qual os principais bancos de investimento americanos concordaram 
em colaborar com pelo menos três firmas independentes de pesquisa de mercado de capitais, a 
fim de oferecer conselhos sobre investimentos que sejam "objetivos".  



 
O objetivo dessas medidas era produzir pesquisas mais transparentes. Contudo, elas acabaram 
por sobrecarregar os bancos, sem necessariamente gerar valor para os seus investidores.  
 
A Goldman Sachs, por exemplo, gastou até agora US$ 8 milhões em pesquisas independentes, 
mas afirma que o website em que publica essas pesquisas recebe em média apenas 722 visitas 
por mês.  
 
Além disso, percebe-se que o volume de pesquisas de alta qualidade está em declínio, uma vez 
que os bancos americanos continuam a reduzir o número de analistas que empregam, e os mais 
talentosos acabam migrando para equipes de compra de títulos ou fundos de hedge, por conta 
dos cortes na remuneração e nos incentivos.  
 
Numa atitude que foi acompanhada de perto pelo mercado, a Lehman Brothers transferiu alguns 
de seus melhores analistas para o balcão de transações. Na opinião de alguns investidores, isso 
significa a perda de informações de alguns dos mais brilhantes profissionais.  
 
Nosso estudo sugere que a governança das pesquisas por parte das empresas vendedoras seria 
mais eficaz se fosse atribuída mais importância à reputação pessoal dos analistas. Isso poderia 
ser feito por meio de uma estrutura de remuneração baseada no desempenho: os profissionais 
seriam recompensados segundo a qualidade de suas pesquisas e recomendações.  
 
Idealmente, esse sistema seria capaz de quantificar tudo o que os investidores desejam de seus 
analistas - desde conhecimentos profundos sobre o setor de sua especialidade e relatórios em 
tempo hábil até previsões corretas de ganhos e recomendações valiosas para investimentos.  
 
Implementar um sistema de medição global do desempenho como esse não seria fácil. Já existe, 
porém, um sistema de classificação para os analistas americanos - o chamado título All-American, 
baseado nos votos dos executivos das principais empresas de gestão de ativos encarregados de 
compras de papéis e conferido pela revista Institutional Investor - que funciona bem como 
substituto.  
 
Um símbolo de status justificado  
 
Para atender às finalidades de dois estudos de larga escala, dividimos os analistas de Wall Street 
segundo dois critérios: status pessoal (baseado no All-American) e o status dos seus 
empregadores. Isso resultou em quatro grupos a analisar: analistas All-American que trabalham 
para os bancos mais importantes; analistas All-American que trabalham para os bancos menores; 
analistas não-All-American nos bancos mais importantes e não-All-American nos bancos menores.  
 
Comparamos o desempenho de cada grupo com base na qualidade das suas previsões de ganhos 
e de recomendações de compra de ações. Em termos de previsão de ganhos, notamos que os 
analistas All-American eram significativamente mais precisos do que os que não possuem esse 
título - forte evidência da eficácia desse mecanismo de titulação.  
 
Uma conclusão surpreendente foi que os analistas dos bancos de maior prestígio, tais como 
Goldman Sachs, em geral fazem previsões melhores do que seus colegas que trabalham em 
instituições menos renomadas, incluídas aqui as chamadas firmas "independentes" de pesquisa, 
sem laços com bancos de investimento.  
 
Isto contradiz a hipótese de que os analistas dos grandes bancos de investimentos produziriam 
pesquisa de qualidade inferior, devido a conflitos de interesse. Os resultados também sugerem 
que o mercado de trabalho para analistas é razoavelmente eficiente. Se um emprego na Goldman 
Sachs é mais bem pago e mais difícil de conseguir, a tendência é que, num mercado de trabalho 
competitivo, os melhores analistas trabalhem nessa financeira. De fato, isso faz sentido, já que os 



bancos de primeira linha, com seus orçamentos maiores e recursos mais abundantes, facilitam o 
acesso às informações.  
 
Para o nosso segundo estudo, que analisou os valores de investimento das recomendações de 
compra de ações dos analistas, reunimos recomendações à medida que eram publicadas e 
criamos carteiras que iam comprando e vendendo ações segundo as mudanças nessas 
recomendações.  
 
Neste exercício, todos os quatro grupos obtiveram resultados melhores do que o índice S&P 500, 
em base não ajustada; e a classificação de seu desempenho foi significativa. Os analistas All-
American que trabalhavam nos bancos de primeira linha apresentaram os melhores resultados, 
seguidos pelos analistas All-American dos bancos menores. Em seguida vieram os não-All-
American dos bancos mais importantes e, por último, os não-All-American nos bancos menores.  
 
Uma investigação posterior mostrou que os únicos analistas que produziram resultados "alfa" (ou 
seja, melhores do que o S&P 500 e outros índices de referência, em base ajustada para os riscos) 
foram os All-Americans que trabalham nos bancos mais importantes. Esses resultados confirmam 
a idéia de que é difícil superar a eficiência do mercado de capitais.  
 
Sugerem também que, longe de ser apenas um "concurso de beleza", o título All-American reflete 
uma reputação bem merecida, baseada em retornos tangíveis para os investidores. Vemos ainda 
que a competição por um cargo nos melhores bancos de investimento serve como mais uma 
"peneira" no mercado de trabalho dos analistas.  
 
No entanto, nenhum dos dois estudos excluiu os conflitos de interesse. Na verdade, descobrimos 
que a exatidão das previsões de ganhos piorou entre os analistas dos melhores bancos durante os 
períodos de alta no mercado financeiro (por exemplo, no final dos anos 90). Como em fases de 
mercado aquecido os analistas podem receber bônus significativos relacionados a suas 
recomendações de compra, essa coincidência da queda da qualidade das pesquisas com os 
períodos de alta do mercado constitui prova inegável de que houve, na verdade, conflitos de 
interesse.  
 
Quanto às recomendações de compra de ações, os conflitos de interesse são um pouco mais 
difíceis de caracterizar, pois mesmo que um analista sujeito a conflito recomende uma certa ação 
como "compra forte", essa opinião não se mostrará errada enquanto a ação ainda estiver subindo. 
Em outras palavras, é difícil dizer se uma recomendação de compra é exageradamente otimista 
quando o mercado todo está em alta.  
 
No entanto, o exagero da recomendação de compra fica claro quando o mercado começa a cair de 
novo. Na verdade, observamos que os lucros obtidos seguindo as recomendações dos analistas 
nos bancos mais importantes foram especialmente altos quando o mercado estava em alta, mas 
sofreram queda nos primeiros anos pós-estouro da bolha, ou seja 2000 e 2001.  
 
Em termos gerais, nossas conclusões sugerem que houve conflitos de interesse nos bancos mais 
importantes durante os períodos de mercado aquecido. Assim, embora a concorrência pelos 
empregos nos melhores bancos seja útil para selecionar os melhores analistas, nas fases de 
mercado muito aquecido e grande potencial de ganhos, esses profissionais tendem a estar mais 
sujeitos a conflitos de interesse do que seus colegas em outros bancos.  
 
Sendo assim, de quem é a culpa? É interessante notar que a queda no desempenho induzida pelo 
conflito de interesses em épocas de mercado aquecido é responsabilidade exclusiva dos analistas 
não-All-American que trabalham nos bancos mais importantes. Em contraste, as análises dos All-
American que trabalham naqueles bancos não perdem a precisão em fases de alta, e os 
resultados das suas recomendações de compra continuam melhores do que os de outros grupos e 
os do mercado em geral, sejam quais forem as condições do mercado.  



 
O contraste no comportamento de analistas com e sem o título All-American que trabalham nos 
principais bancos sugere que a reputação pessoal, pelo menos segundo esse critério, é uma 
ferramenta eficaz de disciplina para as pesquisas de corretoras e bancos de investimentos.  
 
As exceções às regras  
 
As conclusões acima baseiam-se em amplas evidências; mesmo assim é verdade que várias 
investigações muito divulgadas, feitas por agências reguladoras americanas, envolveram analistas 
"estrelas". Um dos exemplos mais marcantes foi o de Jack Grubman, um ex-All-American famoso 
por promover as ações das telecoms para os investidores ao mesmo tempo em que, 
privadamente, ele as execrava. Grubman acabou sendo banido permanentemente do mercado de 
capitais.  
 
Durante a reação contra o culto às celebridades que alimentou o mito em torno de analistas como 
Grubman, alguns grandes bancos de investimentos, como o Morgan Stanley, anunciaram planos 
para reduzir o peso da reputação individual dos analistas no cálculo das suas remunerações.  
 
Nossa pesquisa mostrou que eles deveriam fazer exatamente o contrário: incentivar o status. 
Assim, a grande pergunta é: incentivar, mas até que ponto? A resposta é, provavelmente, que o 
incentivo seja atraente, mas não absurdo. Durante a mais recente bolha do mercado de ações, os 
prêmios para certos analistas "estrela" foram colossais, e parece claro que, com isso, alguns deles 
foram tentados a buscar lucros a curto prazo, contra o interesse dos investidores.  
 
Essas tendências são comparáveis às dos salários dos CEOs: o mercado reconhece a necessidade 
de dar uma justa recompensa aos CEOs de melhor desempenho, mas também reconhece que, 
quando esses salários ficam absurdos, um sistema concebido para incentivar o alto desempenho 
pode acabar estimulando abusos. 

 
 
Leia Mais 
 
Como escapar da armadilha do valor presente líquido 
Keith Goffin e Rick Mitchell 
 
O cálculo do valor potencial das inovações é um processo reconhecidamente difícil, mas que pode 
tornar-se mais confiável com o uso de um método de repetição, liberado por um executivo 
sêenior, que vá além do modelo financeiro. 
 
Para decidir se devem ou não investir em uma nova atividade, os executivos obviamente precisam 
alicerçar sua decisão no potencial que o projeto tem de criar valor para suas empresas. 
Entretanto, por si só, o valor de um projeto de inovação - como o desenvolvimento de um produto 
ou serviço - pode levar a enganos. Ele também é diferente do valor atribuível a um item 
comercializável, como uma casa ou um título de dívida. Este último valor pode ser estimado com 
um certo grau de exatidão e, melhor ainda, pode ser testado no mercado.  
 
Um projeto de inovação, por sua vez, geralmente tem pouco ou nenhum valor de mercado 
durante a fase de desenvolvimento, e seu valor final só é determinado ao término de uma cadeia 
de acontecimentos futuros. Apesar disso, muitas empresas utilizam cálculos aparentemente 
exatos, como o valor líquido presente (NPV, na sigla em inglês), para fundamentar suas decisões. 
Esses cálculos dependem, e muito, das estimativas do valor futuro de um projeto.  
 
Devido aos altos níveis de incerteza, a escolha de projetos de inovação requer uma abordagem 
diferente - a exagerada dependência do NPV geralmente leva as empresas a evitar, 
desnecessariamente, o risco. Os executivos precisam ter consciência de que, ao atribuir um valor 



a um projeto de inovação, não estão estimando o valor de algo que existe apenas no presente, 
mas sim fazendo uma previsão dos benefícios que o novo produto ou serviço gerará no futuro.  
 
As empresas líderes tratam a valorização e a escolha de projetos de inovação não como uma 
decisão isolada, mas sim como um processo de previsão que se repete e no qual a previsão de 
valor é desenvolvida e aprimorada ao longo do tempo. De certa forma, é como meteorologia: a 
melhor maneira de prever o tempo para o período de uma hora é sair de um ambiente fechado e 
olhar para o céu. Para fazer a previsão para os próximos dias, basta entrar em um banco de 
dados que informe as condições atmosféricas no futuro próximo. Mas uma previsão de dez anos 
exige uma abordagem inteiramente diferente e baseada no clima do mundo inteiro. O processo 
mais eficiente para o curto prazo não tem a menor utilidade no longo prazo e é pensamento 
corrente que é impossível fazer previsões detalhadas de longo prazo.  
 
Recusar valores nominais  
 
Como os profissionais da meteorologia, as empresas também precisam atualizar continuamente 
sua visão do valor dos projetos de inovação e utilizar técnicas diferentes e apropriadas às 
circunstâncias. No início, é possível que os dados financeiros não sejam confiáveis ou sequer 
existam. Quem se preocuparia em estimar as vendas de camisetas da seleção inglesa para a Copa 
do Mundo? Ou as taxas de juros da Rússia daqui a dez anos?  
 
Qualquer cálculo que utilize estimativas inerentemente inexatas do valor não é confiável e pode 
ser enquadrado no conhecido efeito "lixo que entra, lixo que sai" (GIGO, na sigla em inglês). Pior 
ainda, os resultados dos cálculos do NPV e do retorno sobre o investimento podem ser válidos 
para uma empresa porque se baseiam em contabilidade e finanças, disciplinas que a maioria das 
pessoas considera como ciências exatas. Os métodos financeiros, no entanto, são 
significativamente limitados quando utilizados nos estágios iniciais de desenvolvimento, 
particularmente no caso de projetos de "novo produto, novo mercado", nos quais o conhecimento 
sobre o mercado-alvo e o potencial de vendas é mínimo. A exatidão das previsões melhora à 
medida que os projetos avançam, mas pode haver uma incerteza considerável até mesmo no 
momento da comercialização.  
 
Às vezes, parece que os desafios de administrar a inovação e as finanças são irreconciliáveis. As 
melhores práticas mostram que a maneira mais adequada de realizar a avaliação e a seleção de 
projetos de inovação é:  
 
- recorrer a outras armas, além das técnicas e ferramentas financeiras, para avaliar a atratividade 
de projetos de inovação;  
 
- utilizar a abordagem de repetição para avaliar os projetos à medida que eles avançam; e  
 
- reconhecer que a gestão da carteira de projetos de inovação é tão importante para o futuro da 
empresa que é essencial designar um executivo sênior para liderar o processo.  
 
Ferramentas e técnicas adequadas  
 
Uma forma de avaliar os projetos de inovação é o uso de fórmulas financeiras. Robert Cooper et al 
demonstraram que as empresas mais bem-sucedidas em inovação utilizam uma combinação de 
várias técnicas. Empresas menos bem-sucedidas tendem a depender apenas dos cálculos 
financeiros. As principais ferramentas não-financeiras para avaliar projetos são: apropriação, 
strategic buckets (grupos estratégicos), diagramas de equilíbrio e métodos de pontuação.  
 
A apropriação consiste na mera identificação de projetos únicos que precisam ser desenvolvidos 
para o cumprimento de regulamentações, a continuidade de fornecimento ou uma necessidade 
estratégica básica. Os strategic buckets reservam uma parcela do orçamento de inovação para 



projetos que dêem apoio a uma determinada iniciativa estratégica - como a participação em uma 
nova empresa. Os diagramas de equilíbrio (também chamados de "diagramas de bolha") exibem 
os projetos em uma grade, o que permite aos executivos verificar se conseguiram chegar a um 
equilíbrio adequado entre os aspectos-chave de um projeto, como risco e recompensa.  
 
A ferramenta mais útil para avaliar os estágios iniciais dos projetos é o método de pontuação. Ele 
combina vários dos fatores que são considerados indicadores do sucesso futuro dos projetos, mas 
evita a dependência exagerada de qualquer um deles. Assim, uma estimativa do valor presente 
líquido pode ser um dos fatores, embora os projetos geralmente incluam outras considerações. No 
caso de uma proposta para um novo produto, essas considerações poderiam ser: como o projeto 
se encaixa na estratégia global da empresa; o potencial de crescimento do mercado; o nível de 
atividade dos concorrentes; a singularidade do produto; o nível geral das margens do mercado-
alvo; etc.  
 
Teoricamente, é claro que muitas dessas considerações são simplesmente aspectos do processo 
de estimativa do valor presente líquido. Mas, como é fato conhecido que todas elas são falíveis 
nos estágios iniciais de um projeto, devem ser incluídas separadamente para evitar qualquer tipo 
de predominância. Considerações mais amplas, como o impacto sobre a imagem da marca, 
também podem ser introduzidas nos projetos para tornar o processo semelhante à metodologia 
do Balanced Scorecard. Os fatores adequados variam de empresa para empresa, e a Tabela 1 
demonstra como eles podem ser diversificados.  
 
Cada fator recebe uma nota, geralmente entre um e dez, para atribuir um número geral de mérito 
ao projeto. Em geral, as empresas utilizam cálculos ponderados para enfatizar mais alguns fatores 
do que outros, os quais podem sofrer modificações à medida que o projeto avança. Se feita por 
uma equipe, é importante que a atribuição de notas seja orientada. Por exemplo, que nível de 
aumento de vendas deve ganhar uma nota dez? Isso ajuda a dar coerência a visões diferentes. A 
Britannia Building Society atinge essa coerência pelo uso contínuo do mesmo pequeno grupo de 
gerentes.  
 
Ao avaliar projetos ainda no estágio de concepção, as empresas podem aprender muito com o 
método de trabalho dos investidores de risco. Eles sempre trabalham com um mix de projetos 
(sabendo que o risco de alguns é mais alto, mas que, potencialmente, seu retorno também será 
mais alto), dividem o processo de decisão para financiar projetos em uma série de estágios (com 
metas claramente definidas para cada um deles) e esperam que as estimativas de mercado e 
financeiras se tornem mais confiáveis à medida que os projetos avançam.  
 
Repetir, repetir, repetir  
 
O uso de outras ferramentas e técnicas ajuda a ampliar o cenário de atratividade dos projetos. 
Algumas empresas não tiveram boas experiências com os sistemas de pontuação porque não 
perceberam que os fatores precisam ser reavaliados em cada estágio do desenvolvimento de um 
produto ou serviço. Nos estágios iniciais, a pontuação deve concentrar-se no potencial da idéia e 
não exageradamente, talvez, nos riscos. Mais tarde, as questões de risco, custo e exploração 
devem ser enfatizadas. Quando o projeto se aproxima do estágio de comercialização, as previsões 
financeiras devem tornar-se cada vez mais importantes - e todas as outras tornam-se 
secundárias.  
 
A idéia de que o projeto precisa ser "conduzido pelos números" gera muitos atritos entre as 
diversas áreas da empresa. As equipes de pesquisa e desenvolvimento, conhecendo as incertezas 
que rodeiam as novas tecnologias e os novos produtos ou serviços em desenvolvimento, tentam 
resistir às tentativas de quantificar o valor, enquanto seus colegas da área financeira consideram 
essa atitude uma prova do pensamento confuso. É óbvio que os dois lados têm suas razões. 
Quando um projeto inovador está em seus estágios finais, nenhuma empresa em sã consciência 
procura concluí-lo sem usar cálculos financeiros detalhados. No entanto, quando surge uma nova 



idéia interessante, a decisão de levá-la adiante não pode, e não deve, basear-se apenas em 
cálculos financeiros.  
 
Reconhecer que métodos de avaliação diferentes são necessários durante o ciclo de 
desenvolvimento de um produto ajuda a evitar problemas do tipo que uma das maiores 
montadoras alemãs está enfrentando atualmente. O relacionamento entre as áreas de pesquisa e 
desenvolvimento (P&D) e finanças está se tornando exageradamente tenso. O pessoal de P&D 
acusa o pessoal de finanças de ter aversão ao risco. O pessoal de finanças, por sua vez, diz que o 
pessoal de P&D não está criando valor com a rapidez desejada. No momento, eles estão 
discutindo a taxa de desconto que deve ser aplicada à fórmula do valor presente líquido - e se 
desviam do ponto central da questão.  
 
Gerir a carteira de projetos de inovação  
 
É importante usar ferramentas diferentes e repetir. Entretanto, quando uma empresa se 
concentra exageradamente nesses aspectos, pode esquecer-se de um fator-chave: os aspectos da 
gestão da carteira de projetos de inovação relacionados às pessoas. O que queremos dizer com 
isso? Para que haja uma boa gestão, é importante manter um bom equilíbrio entre os projetos, ou 
seja, que todos sejam atraentes individualmente e que, em conjunto, se encaixem nas metas 
estratégicas e em outras metas da empresa. Mas, geralmente, negligencia-se o fato de que as 
decisões sobre a carteira exercem um profundo impacto sobre os níveis de motivação das 
pessoas. Dois fatores importantes a considerar:  
 
O primeiro é que os funcionários que trabalharam para desenvolver novos conceitos ficarão 
decepcionados se eles não forem escolhidos. As decisões sobre a gestão da carteira de projetos de 
inovação da McPherson´s, fabricante de produtos para cozinha, são absolutamente transparentes. 
As equipes apresentam seus conceitos para novos produtos como se estivessem em uma feira, 
com estandes para exibição de protótipos, sugestões para publicidade e dados de mercado. Os 
diretores visitam os estandes, conversam com as equipes e só depois tomam suas decisões.  
 
Essa abordagem aberta contrasta fortemente com o conhecido método de trabalhar "atrás de 
portas fechadas" de muitas empresas. O mais importante é que a McPerson´s descobriu ser essa 
a melhor maneira de estimular a concorrência saudável entre as equipes que estão se preparando 
para essa troca de idéias e de evitar que aquelas cujos conceitos não sejam selecionados percam 
a motivação.  
 
O segundo é escolher a pessoa com condições reais de liderar a gestão da carteira. Não se pode 
esperar que a equipe gerencial seja objetiva. Afinal, os projetos pessoais e as previsões 
totalmente imprecisas são problemas sérios em muitas empresas. Portanto, para garantir que a 
objetividade comande a definição das ferramentas certas, é necessário que alguém atue como 
"líder da gestão da carteira". O líder precisa tratar do risco e saber que toda inovação implica risco 
de fracasso. E, quanto mais cedo essa questão for enfrentada, mais condições os executivos terão 
de, conscienciosamente, destinar verbas à investigação de novas possibilidades. Trata-se do 
"dinheiro de risco", aquele que, no mínimo, não dará frutos.  
 
A integração entre inovação e finanças na Agilent Technologies  
 
Na Agilent Technologies, empresa que vende tecnologia de ponta para os setores de 
comunicações, biociências e análises químicas, equipamentos automatizados para testes e 
semicondutores, o responsável pela gestão da carteira de inovações é um executivo sênior. Seus 
"sistemas da unidade de negócios de chips" possuem quatro fábricas com departamentos de 
fabricação e de pesquisa e desenvolvimento: Böblingen (Alemanha), Hachioji (Japão) e Loveland e 
Santa Rosa (Estados Unidos).  
 



Nessas fábricas, mais de 650 funcionários desenvolvem e implementam uma série de soluções 
altamente sofisticadas em equipamentos de teste de chip. Seus sistemas custam entre US$ 600 
mil e US$ 4 milhões. Entre os clientes da Agilent estão empresas de testes (equipamentos para 
teste de circuito integrado de alto volume) e muitos dos maiores fabricantes mundiais de produtos 
eletrônicos.  
 
A Agilent trata a gestão financeira com muito carinho. Deliberadamente, Werner Widmann, chefe 
de controladoria da unidade de negócios, espalhou sua equipe pelas quatro fábricas. Assim, ele 
garante a necessária cooperação entre todas as áreas da empresa: pesquisa e desenvolvimento 
de equipamentos e programas, marketing, fabricação e gestão da cadeia de suprimento.  
 
Os fatores-chave do sucesso na área de equipamentos de teste de chip são: tempo de entrada no 
mercado, para lançar produtos de teste que satisfaçam as ondas de novas tecnologias em 
entretenimento digital doméstico, por exemplo, satisfação das especificações técnicas exigidas 
pelos clientes e teste de chips de forma rápida e barata. Além desses fatores, a empresa é 
altamente volátil - no período de um ano, as vendas trimestrais podem flutuar em até 150%. Com 
essa incerteza, é difícil sustentar os gastos com pesquisa e desenvolvimento durante os períodos 
de queda da atividade econômica. Portanto, parte da responsabilidade de Widmann é garantir que 
sua unidade de negócios obtenha um retorno sobre o investimento significativo nos períodos de 
maior atividade econômica e não sofra problemas de caixa durante os períodos de queda.  
 
Para enfrentar os desafios, a equipe de Widman adotou um papel bem mais amplo que o de 
muitos chefes de controladoria. Diz ele: "Por exemplo, minha equipe liderou uma equipe de 
gestores da carteira de inovações para desenvolver ferramentas e processos para apoio aos 
diretores da nossa unidade de negócios".  
 
A medição dos riscos técnicos de um projeto e a previsão das vendas do produto são tarefas 
muito difíceis, e uma única abordagem raramente é suficiente. Por isso, a equipe desenvolveu um 
conjunto de ferramentas para uso em paralelo. Essas ferramentas baseiam-se em problemas de 
avaliação da carteira, na análise da incerteza do mercado e nas matrizes de pontuação dos 
projetos. A comunicação entre as equipes internacionais de gestão da carteira de projetos de 
inovação melhorou significativamente com a adoção do conjunto de ferramentas padronizadas 
que foi criado. E, para incentivar o aprendizado, as estimativas de vendas e riscos calculadas 
pelos gerentes são comparadas aos números reais, e os resultados são informados às equipes.  
 
"A nova estrutura da carteira de inovações da unidade de negócios de chips nos ajudou a 
implantar uma nova forma de apresentar os dados e a dar mais visibilidade às escolhas", explica 
Widmann. "Hoje, a equipe gerencial dispõe das informações necessárias para tomar decisões 
baseadas em fatos sobre quais projetos merecem investimento e quais devem ser interrompidos 
ou adiados. Agora, podemos começar a melhorar muito a nossa compreensão do que seja 
atratividade e risco de mercado."  
 
A experiência da Agilent demonstra que os projetos de inovação exigem abordagens especiais e, 
em termos ideais, um executivo sênior deve assumir a responsabilidade pela gestão da carteira de 
projetos de inovação. Widmann está convencido de que os executivos da área financeira precisam 
adotar uma visão mais ampla das oportunidades e dos riscos. O dinheiro talvez não seja a origem 
de todos os males. Entretanto, o valor presente líquido sozinho pode não ser um guia confiável na 
escolha de projetos inovadores. 
 



 
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14 e 15 jun. 2006, Especial Gestão Financeira, p. 2. 
 
  
 


