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Rodrigo Puga, da
corretora Spinelli, aposta
em programa de
fidelidade para atrair
investidores D2

As s e m b l e i a s

Mudanças na regulação e crescimento de ativismo
devem aumentar o debate. Por Ana Paula Ragazzi, de São Paulo

DANIEL WAINSTEIN/VALOR

Lopez (Sodali), Sandra (Better Governance) e Pediconi (Sodali): empresas devem se aproximar dos acionistas

M udanças nas regras
e o histórico recen-
te de fundos ativis-
tas no país indicam

que as assembleias das compa-
nhias abertas neste ano deverão
ser marcadas cada vez mais pela
mobilização dos acionistas do
que pela ausência característica
nas reuniões dos últimos anos.

Em dezembro, acionistas de
Oi, Bradesco e Cemig deram si-
nais de que o cenário está mu-
dando e solicitaram interrupção
das assembleias das companhias
à reguladora Comissão de Valo-
res Mobiliários (leia mais na pá-
gina D4). E há expectativa de que
as assembleias ordinárias mos-
trem investidores unindo suas
participações para ter mais voz
nas empresas, depois que alguns
fundos tiveram sucesso nessa
empreitada.

Para Helder Soares, sócio da
gestora Claritas, um marco para
o mercado de capitais foi a mu-
dança de interpretação da CVM
em relação a conflito de interes-
ses. Antes, ele só era apurado
após concluída uma operação.

Agora, como a autarquia reco-
mendou que em casos de incor-
poração o controlador não vote,
ou que seja instituído um comitê
de membros independentes pa-
ra a avaliação, a participação dos
minoritários pode aumentar. E,
especialmente, a existência ou
não de conflito é verificada antes
do fechamento da operação.

Também no fim do ano passa-
do, o controlador da Mahle Me -
tal Leve precisou sentar para
conversar com seus minoritários
para concluir uma incorporação
com a futura adesão da empresa
ao Novo Mercado. Os acionistas
tentaram um diálogo antes que
ele divulgasse a proposta e mar-
casse uma assembleia. Não fo-
ram ouvidos e, como a decisão
cabia a eles, informaram que re-
jeitariam a operação. A assem-
bleia teve de ser adiada e só
ocorreu depois de os dois lados
entrarem em acordo.

Existem apostas também de
que as assembleias ordinárias fi-
carão longe da tranquilidade.
Essas reuniões, concentradas em
abril, deverão trazer fundos

unindo posições para conseguir
vagas nos conselhos de adminis-
tração das empresas e, assim, in-
fluenciar mais diretamente a sua
a d m i n i s t r a ç ã o.

No mercado, existe a percep-
ção de que a gestora de recursos
Ta r p o n deverá ampliar a fatia
que possui em ações da Brasil Fo-
ods em busca de um ou mais as-
sentos no conselho. Em carta en-
caminhada aos cotistas neste iní-
cio de ano, a Tarpon afirma que
seus investidores devem esperar
um aumento de sua exposição na
companhia resultante da união
de Pe r d i g ã o e Sadia. Atualmente,
a fatia é de cerca de 6%.

Há um grupo de ativistas, no
entanto, que ressalta que emba-
te em assembleias tende a ocor-
rer apenas em último caso. A in-
tenção é antes conversar com a
empresa sobre pontos com os
quais eventualmente discordem,
ainda mais agora que a quanti-
dade de informações divulgadas
e detalhadas aumentou.

Se não obtiverem resultado,
podem tanto optar por sair da
empresa quanto buscar o debate

mobilizam
a c i o n i st a s

nas assembleias, oportunidade
única em que os acionistas po-
dem entrar em contato direta-
mente com o dono ou o seu re-
presentante nas companhias. No
dia a dia, o contato é com a ges-
tão — ou o presidente ou o dire-
tor de relações com investidores.

Sandra Guerra, diretora da
Better Governance, destaca que
é esperada uma maior interação
entre os acionistas e as empre-
sas e assembleias mais “q u e n-
tes” neste ano. Sandra firmou
parceria com a italiana Sodali
para assessorar as companhias
em governança corporativa. A
harmonização entre a empresa
e seus acionistas será uma das
frentes de atuação.

Nos últimos tempos no merca-
do, foram perceptíveis as movi-
mentações dos acionistas pedin-
do modificações nas empresas.

A proposta dos executivos da
Sodali, conta Sandra, é de auxi-
liar as empresas a construir essas
relações, em particular com os
acionistas internacionais.

“A intenção é ajudar a aprimo-
rar a comunicação com esse in-

vestidor, cujo perfil não é exata-
mente conhecido por aqui e que
está em outro país, com normas
diferentes das nossas, que lhes
são desconhecidas também”, diz.

Melhorando o entendimento
das atividades da empresa e de
suas propostas, é possível con-
vencer os investidores estrangei-
ros a votar as propostas, partici-
pando das assembleias, conta
Giulio Pediconi, diretor-executi-
vo da Sodali. Hoje a participação
dos estrangeiros nos encontros é
pequena. Muitas vezes, diz , esse
investidor tem participações em
diversas empresas e não vê uma
razão especial para participar de
todas as assembleias. A Sodali

também auxilia os acionistas a
votar por meio de procuração,
inclusive nos detalhes para o
preenchimento do documento,
que, se feito de forma errada,
pode anular os votos.

“A ideia é que as empresas en-
tendam o perfil de seus acionis-
tas, saibam quais são as deman-
das e sua estrutura de gestão”,
conta Hernan Lopez, diretor re-
gional da Sodali. “Também tra-
balhamos para assegurar que os
acionistas tenham informações
para tomar decisões antes de vo-
tar. A comunicação clara é im-
p o r t a n t e”, afirma.

Veja também página D4

A maior semana de negócios do Brasil para os setores 
de moda, calçados, confecções e acessórios.

Transfer para
compradores 
ligando os dois 
pavilhões

38ª- Feira Internacional de Calçados, 
Artigos Esportivos e Artefatos de Couro  

17 a 20 de janeiro de 2011
ANHEMBI - SÃO PAULO

2.000 marcas • 85.000 m! de exposição

Feira Internacional de Moda, 
Confecções e Acessórios

18 a 21 de janeiro de 2011
EXPO CENTER NORTE - SÃO PAULO
300 marcas • 15.000 m! de exposição
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