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APÓLICES
Em plena crise, OCS estrutura seguro
garantia de R$ 1,4 bi, diz Kátia Luz

AGRONEGÓCIO
Preço reage à menor oferta
de carne no mercado
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PREGÃO
Bovespa sobe 2,57%
com cenário externo
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Mercado quer transparência para salário
ROMUALDO RIBEIRO/GAZETA MERCANTIL

Entidades sugerem
modelo híbrido; nomes
dos executivos devem
ser preservados

dos de pensão ou de investimento — têm interesse em que haja a
abertura total, por nome e montante recebido, dos administradores. Um dos que agregou essa
sugestão à minuta da 202 foi a
Previ, fundo de pensão patrocinado pelos funcionários do Banco do Brasil, o maior da categoria
na América Latina. “Percebemos
que pode estar começando um
movimento similar de grandes
fundos internacionais nesse sentido”, diz uma fonte que pediu
anonimato à reportagem.
Outros especialistas discutem
a viabilidade de uma mudança
tão rápida nas práticas de divulgação do custos da administração. “A remuneração de cada estrutura já dá uma boa ideia ao investidor de quanto os custos da
companhia estão alinhados a
seus planos de investimentos” ,
afirma Ana Carolina Freire, sócia
da área de mercado de capitais do
escritório TozziniFreire.

LUCIANO FELTRIN
SÃO PAULO

A divulgação da remuneração
de administradores e conselheiros das companhias abertas, um
dos pontos mais polêmicos da revisão da instrução 202, deve ganhar um modelo alternativo no
País. De acordo com o apurado
pela Gazeta Mercantil com entidades do mercado de capitais
que colaboraram em audiência
pública cujo período para sugestões encerrou-se na segunda-feira, é possível que investidores
passem a conhecer quanto recebe cada um de seus principais
executivos sem que, no entanto,
a lista traga os nomes de cada um
deles. A proposta é apoiada por
boa parte dessas entidades, que
sugerem outras formas para que
o mercado identifique eventuais
distorções no pagamento desses
profissionais. “O ideal seria ter a
abertura completa dessas informações”, afirma o superintendente da Associação de Investidores no Mercado de Capitais
(Amec), Edison Garcia. “Mas caso
a proposta vencedora seja a de
não nominar os executivos, achamos que é razoável dar explicações ao mercado quando um
membro do conselho de administração ou da administração da
companhia ganhar um valor
muito maior que outros”, diz.

Michelle Morkoski Landy, do escritório de advocacia Mattos Filho: norma trará grande avanço com formulário de referência
dividuais de administradores e
conselheiros à maior transparência das remunerações é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa ( IBGC). “A mais recente
revisão de nosso manual de boas
práticas recomenda que a abertura seja individualizada. Caso a
empresa não ache o mais adequado, é necessário separar as remunerações por grupos, detalhando
percentuais de ganhos fixos e va-

Opinião similar tem a Associação dos Analistas e Profissionais
de Investimento do Mercado de
Capitais (Apimec). “Caso não vingue a divulgação pura e simples
da abertura individual de nomes
e remuneração, vemos a possibilidade como a mais razoável”, diz
a presidente nacional da entidade, Lucy Sousa.
Outra entidade que condiciona a não abertura dos dados in-

riáveis e caso haja programa de
stock options”, afirma a conselheira do IBGC, Eliane Lustosa.
Para a executiva, as companhias também devem deixar claro quem ganha mais e por que
motivos isso acontece.
A opção de não citar os nomes
de executivos mas dar publicidade às eventuais assimetrias, no
entanto, não satisfaz por completo a Associação Brasileira das

Companhias Abertas (Abrasca).
“A maioria das companhias tem
estruturas enxutas, o que significa que será possível identificar
com facilidade quem são esses
executivos”, diz o presidente da
entidade, Antonio Castro. “Nos
parece mais uma questão de curiosidade do que efetivamente de
necessidade do investidor”, diz.
Entretanto, importantes investidores institucionais — fun-

Formulário de referência
Um avanço que deve ser trazido pela instrução, cuja redação
final deverá estar pronta no segundo semestre, é o que trata de
um formulário de referência, que
substituirá o atual formulário de
informações anuais ( IAN). “Esse
documento passará a ser atualizado periodicamente e aproximará investidores e analistas daquilo o que acontece no dia-a-dia
das empresas. É um grande avanço”, diz Michelle Morkoski Landy, da área mercado de capitais
do escritório Mattos Filho.

Ofertas
CVM avança na regulação do voto por procuração
podem ser
flexibilizadas
MARIA LUÍZA FILGUEIRAS
SÃO PAULO

Nova modalidade
O Ibri sugeriu à CVM que,
além das três categorias sugeridas
pela autarquia para o mercado
nacional — ações, dívida e balcão
— , seja criada também uma que
dê mais agilidade às emissões de
dívidas feitas por empresas que
não têm capital aberto.
L.F.
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As principais entidades do
mercado de capitais brasileiro
querem que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) estude a
possível flexibilização do valor solicitado para que empresas com
histórico na bolsa façam ofertas de
ações quase imediatas. A sugestão
da minuta da instrução era a de
que o valor das ações em circulação do mercado dessas empresas
teria de ser de pelo menos R$ 5 bilhões. Com o agravamento da crise e a drástica queda no valor dos
papéis, porém, apenas 20 companhias teriam, atualmente, condições de realizar as operações. “A
CVM já demonstrou ter interesse
em abrir essa possibilidade para
um número maior de empresas, o
que está na mesma linha de tornar
as ofertas mais rápidas”, afirma
Michelle Morkoski Landy, especialista da área de mercado de capitais do escritório Mattos Filho.
A Associação Brasileira das
Companhias Abertas (Abrasca)
acredita que sugerir um número
menor para possibilitar as ofertas
é precipitado. “O momento de
mercado é complicado, mas no
longo prazo a CVM certamente
irá fazer ajustes”, diz o presidente
da associação, Antonio Castro.
Na avaliação da Associação
dos Analistas e Profissionais de
Investimento do Mercado de Capitais (Apimec), essa flexibilização virá, mas com alguma prudência. “A CVM não deve abrir
demais as portas, para que empresas que se adequem ao recorte
mas não tenham governança façam ofertas”, diz a presidente nacional da entidade, Lucy Sousa.

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) colocou em audiência pública ontem uma minuta de
instrução sobre informações e formas para o exercício do direito de
voto do acionista nas assembléias
de companhias abertas. Segundo a
autarquia reguladora do mercado
de capitais brasileiro, que receberá
sugestões até o dia 1 o- de junho, as
propostas visam contribuir para a
redução de custos associados ao
exercício do direito de voto e facilitar a supervisão dos negócios
sociais pelos investidores.
O principal destaque neste
sentido, na avaliação de agentes
do mercado, é a discussão sobre o
pedido público de procuração —
uma ampliação do chamado proxy voting (voto por procuração)
que é discutida há pelo menos
cinco anos no mercado brasileiro.
“É uma resposta positiva sobre
uma solicitação do mercado para
facilitar a vida das empresas e dos
acionistas”, diz Daniela Fragoso,
advogada do escritório Barbosa,
Müssnich & Aragão.
A minuta da CVM explicita como públicos os pedidos de procuração que utilizem meios de comunicação que não são de acesso privado, ou seja, televisão, rádio,
revistas, jornais e páginas de internet. E-mails, por exemplo, não se
enquadram — são considerados
pedidos privados e não sujeitos à
regulamentação da autarquia.
Fica especificado, na sugestão
da autarquia, que esses pedidos sejam dirigidos a mais de cinco acionistas quando promovidos, direta
ou indiretamente, pela administração ou por acionista controlador;
ou que sejam dirigidos a mais de
50 acionistas quando promovidos
por qualquer outra pessoa. Os pedidos públicos de procuração devem identificar as pessoas que os
promoveram e ser acompanhados
das informações e documentos específicos, sendo que todo o material usado nesse processo deve ser
disponibilizado no site da CVM.
O que era utilizado até agora
eram as procurações individuais,
dadas pelo acionista especialmente
a advogados, a instituições finan-

trole de regulação menor do que
temos no Brasil”, avalia.

Minuta da CVM traz a primeira regulamentação sobre pedido público, afirma Carneiro Queiroz
ceiras ou aos administradores. “É a
primeira vez que surge uma regulamentação sobre pedido público
de procuração, para detalhar a procuração qualificada e quem arca
com os custos desse esforço de representação”, ressalta José Eduardo
Carneiro Queiroz, sócio do Mattos
Filho Advogados.
A sugestão da CVM (e um dos
principais pontos que ela espera ter
retorno do mercado) é que se siga a
prática internacional em relação
aos custos — ou seja, os pedidos
públicos de procuração promovidos pela administração podem ser
custeados pela companhia, já que
supostamente são feitos no interesse de todos os acionistas.
A proposta não é obrigar as
companhias a instituir um sistema eletrônico de procurações pela internet, mas a empresa que

não o fizer fica obrigada a custear
os pedidos públicos de procuração promovidos por acionistas
que representem mais de 0,5% do
capital social — mínimo de participação que considera relevante
para decisões na empresa.
Usado nos Estados Unidos desde a década de 1930, o proxy voting também é usado para as chamadas “proxy fights”, viáveis pela
procuração pública. Neste modelo, um ou mais acionistas minoritários se organizam em busca
de procurações para evitar abusos
da administração ou imposições

de um majoritário. No Brasil, o
caso mais próximo dessa “briga
por procuração” aconteceu só na
tela da TV, exercido por uma personagem de Glória Pires na novela Belíssima, da Rede Globo.
Mas Daniela ressalta que, apesar dos benefícios da procuração
pública, o instrumento tem que
ser usado com discernimento.
“Nos Estados Unidos, acabou se
criando uma indústria da procuração, por conta do número de empresas pulverizadas. Mas a participação por este meio acabava não
sendo tão legitimada por um con-

Esforço de convocação
Estimular e facilitar a participação dos investidores fica especialmente importante num cenário de
crescimento do número de empresas sem controlador. Com capital
pulverizado, reunir acionistas minoritários se torna crucial para dar
andamento à gestão da empresa.
Essa já é uma realidade para a varejista Lojas Renner, apontada como exemplo no posicionamento
“didático” com o acionista para
atrai-lo às assembleias. No dia 19 de
março, a varejista publicou seu manual para participação na reunião,
detalhando procedimentos, prazos
e matérias, também dando modelo
de procuração. Ainda assim, não
obteve quorum em sua assembléia
geral no dia 26 naquele mês.
Outro caso recente é o da Bematech, que foi a primeira empresa a
aderir a um serviço de assembleia
on-line para assegurar a obtenção
de quorum necessário. Fracassou.
Mesmo com a modernidade de poder votar pela internet, a assembleia teve adesão de 47,64% do capital. Na regra brasileira, o quorum
mínimo para instalação de assembleia é de dois terços do capital, e
25% do capital votante em caso de
segunda convocação.
Nesse cenário, o documento da
CVM reforça ainda a necessidade
de detalhamento, pelas empresas
abertas, dos itens da pauta da assembléia, colocando fim definitivo
ao famoso tópico “Assuntos Gerais”. A ideia, defendida também
por acionistas ativistas, como o
fundo de pensão Previ, é que quanto mais informações a companhia
antecipar, mais atrativa e eficaz será a convocação e a reunião. Inclui
pontos tirados de experiências internacionais, como disponibilizar
aos acionistas o currículo dos candidatos à administração antes da
eleição desses membros.

