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A agenda da temporada de assembleias gerais deste ano será ainda mais
desafiadora para os acionistas. A concentração da publicação dos balanços de 2008
no mês de março, limite do prazo legal, por conta dos trabalhos com a adaptação à
nova lei contábil provocará uma concentração maior dos encontros. Os resultados
completos precisam estar à disposição 30 dias antes do encontro, conforme
determina a Lei das Sociedades por Ações, já que sua aprovação é tema da reunião.
Sem isso, o encontro não pode acontecer.
Para contrabalançar esse cenário de agenda previsivelmente agitada, os investidores
contam com uma melhora no ambiente de realização das assembleias. Diversos
movimentos convergem ao objetivo principal de estimular e facilitar a participação dos
investidores nesses encontros.
Sem eles, o ano seria um marco em confusão, já que a legislação societária obriga a
realização dessas reuniões na sede social da empresa - não interessa se é na Zona
Franca de Manaus, a milhares de quilômetros do centro financeiro do país - e com a
presença física para que o voto tenha validade. Ou seja, se o acionista não vai, um
procurador precisa ir para votar por ele.
Hoje, mais de cem companhias abertas - aproximadamente 25% do mercado
brasileiro - possuem apenas ações ordinárias (com direito a voto), ampliando a
necessidade da participação dos acionistas, inclusive minoritários, na aprovação dos
assuntos. Pouco menos de um terço dessas não tem a figura de um controlador
clássico, com 51% das ações, o que amplia os poderes dos demais.
Com esses dados, fica fácil entender o crescimento do empenho das companhias em
melhorar as informações a respeito da pauta dos encontros, produzindo manuais com
os assuntos detalhados, propostas justificadas e ainda com o modelo da procuração
de voto já pronto.
Até 2007, praticamente só a Lojas Renner oferecia esse material para distribuir aos
acionistas, mas em 2008 a prática ganhou adesões. Itaú e sua holding Itaúsa,
Perdigão, ALL Logística, Embraer, CPFL e Paranapanema estão entre as que fizeram
manuais para participação dos acionistas nas assembleias gerais do ano passado.
A expectativa é que pelo menos as companhias que no ano passado já apresentaram
manuais mais robustos continuem a fazer isso neste ano. Embora a Comissão de
Valores Mobiliários (CVM) já tenha sinalizado claramente que vai tornar esse
procedimento obrigatório, com uma instrução que deve ser emitida em 2009, ainda é
uma incógnita se muitas empresas vão aderir ao movimento.
Além das companhias, diversos agentes de mercado trabalharam com a meta de
simplificar o exercício dos votos. Uma das principais mudanças é a desburocratização
do processo.
A CVM emitiu um parecer, em meados do ano passado, esclarecendo que diversas
burocracias solicitadas para o voto por procuração não são obrigatórias e, portanto,
absolutamente dispensáveis. Ficou claro que não é necessário reconhecimento de
firma em procurações, nem a consularização de documentos, quando se trata de voto
de acionista estrangeiro.
A liberação dos acionistas desse compromisso não precisa ser prevista em estatuto,
basta que a companhia informe publicamente, assim todos seguirão o mesmo
procedimento.
Será a primeira temporada de assembleias com o entendimento da CVM vigente.
Junto com ele, tornou-se possível o uso de procuração eletrônica com assinatura
digital - dispensando a movimentação física do investidor.

Há mais avanços ainda garantidos pelo uso da tecnologia a favor dos encontros de
acionistas. A BM&FBovespa inaugura já para essa temporada um sistema que facilita
a obtenção pelo acionista de seu certificado de propriedade de ações - necessário
para garantir quantos votos possui. Antes, a obtenção desse documento, além do
deslocamento físico, demandava uma espera de aproximadamente 15 dias durante o
auge da agenda de assembleias.
Agora, o certificado pode ser solicitado à corretora, que emite um comprovante digital
em minutos. A adoção desse sistema atende pedido da Associação de Investidores
no Mercado de Capitais (Amec). "Olhamos a temporada passada e pensamos em
coisas simples que poderiam evoluir e melhora a vida do acionista", disse Edison
Garcia, superintendente da associação.
Tecnologia, aliás, é a palavra de ordem quando o assunto é facilidade para os
acionistas. Com o posicionamento da CVM, emitido após consulta feita pela empresa
especializada em serviços de relações com investidores MZ Consult, a companhia
lançou sua plataforma Assembleias Online.
Como o próprio nome já diz, a empresa que contratar esse serviço permitirá que o
acionista consiga, de posse de uma assinatura digital certificada, acessar o manual
do encontro e emitir seu voto num único ambiente. Há serviços opcionais que
poderão ou não estar disponíveis, como transmissão on-line da reunião e ainda um
blog para os investidores discutirem os temas do encontro, antes de sua realização. A
facilidade inclui a contratação dos serviços de procuração, eliminando essa
preocupação do acionista.
Na esteira do lançamento, já aparece a concorrência, ampliando a oferta da
ferramenta. A empresa de serviços financeiros Firb também colocou na praça produto
semelhante. "Mais do que facilitar a vida ao evitar a necessidade presencial,
representa a possibilidade de o acionista votar quando quiser, até às dez horas da
noite, de sua casa, se quiser", disse Arleu Anhalt, presidente da empresa.
Rodolfo Zabisky, fundador da MZ Consult, embora otimista com o Assembleias
Online, acredita que este não será o grande ano de adoção. Espera que entre 15 e 20
empresas adotem sua plataforma. Por enquanto, apenas Bematech e Totvs tomaram
essa decisão.
O presidente da Bematech, Marcel Malczewski, disse que o motivo da adoção da
tecnologia é "bem simples": quer ampliar o quórum de suas assembleias. O grupo de
acionistas fundadores, mais os investidores que entraram antes da abertura de capital
e o BNDES possuem 51% das ações. Na reunião anual do ano passado, os
investidores presentem somaram 57%, o que significa que apenas os minoritários de
mercado que participaram contribuíram apenas com 6% nessa fatia.
No caso da Totvs, segundo José Rogério Luiz, ainda não está certo que a plataforma
estará disponível para a assembleia geral deste ano. A decisão de usar o sistema já
esta tomada, mas algumas dúvidas sobre as formalidades da adesão não garantem
que tudo estará pronto a tempo. "Como temos capital pulverizado, o sistema vai
ajudar a conseguir mais votos."
Para Rodrigo Figueiredo Nascimento, advogado do escritório Mattos Filho, Veiga
Filho, Marrey Jr. e Quiroga, o sistema de assembleias on-line é muito interessante,
mas serão necessários alguns anos para que seja amplamente utilizado no país.
"Nossa história é de assembleias muito formais e presas ao papel. Vai demorar um
tempo para que essa cultura mude."
O teste do voto eletrônico é aguardado no mercado. Pedro Rudge, sócio da gestora
de recursos Leblon Equities, diz que está ansioso para ver quais e como as
companhias vão se organizar nesse sentido. "Se der certo, o voto eletrônico pode
representar uma grande revolução." Já Renato Chaves, ex-diretor da Previ que

desenhou o manual de assembleias do fundo de pensão, é mais cético com relação a
essa estreia. "Neste primeiro ano não acredito que vamos ver muitas empresas
adotando, até agora pelo menos a movimentação não parece forte."
Um palpite dos habitués de assembleias é o de que os quóruns e o ativismo vão
aumentar nessa safra. Surtindo o efeito desejado do aumento de informações
disponíveis e das facilidades criadas. Vale lembrar que a Associação dos Bancos de
Investimento (Anbid) tornou obrigatório, em seu código de autorregulação, que os
fundos de ações tenham políticas de voto estabelecidas, o que estimula sua
participação nos encontros.
Um dos motivos dessa expectativa é o fato de que muitas empresas não entregaram
a performance prevista ou apresentaram problemas inesperados, como elevada
exposição cambial.
"A participação deve aumentar, embora os estrangeiros talvez não participem tanto
por estarem ocupados com as preocupações relacionadas à crise", avalia Pedro
Rudge. "A assembleia é o melhor momento para encontrar todos os administradores,
colocar opiniões e pedir explicações sobre controles de risco e alguns problemas que
surgiram em meio a crise", completa Rudge.
Chaves também acredita que vai aumentar o ativismo, ou seja, diversos investidores
e grupos se comunicando para fazer pleitos ou votações conjuntas. "Tenho visto uma
comunicação maior entre os investidores", diz ele.
Outra tendência que os especialistas vislumbram é o aumento de pedidos de
instalação de conselhos fiscais por parte de acionistas minoritários. (Colaborou
Silvia Fregoni)

