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O QUE PODEMOS APRENDER 
COM OS INVESTIDORES  
ATIVISTAS? 
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O Desafio da Geração de Valor ao Acionista no 
Brasil: Lições dos Últimos Cinco Anos

Nos últimos anos, a economia brasileira tem 
enfrentado um período de grande turbulência e 

expressiva piora macroeconômica. As finanças 
públicas deterioraram-se ao ponto que a dívida 
soberana do Brasil foi rebaixada pelas principais 
agências de classificação, enquanto as dívidas corpo-
rativas e o endividamento das famílias aumentaram 
drasticamente. A representatividade do investimento  
no PIB desabou, assim como a confiança do consumi-
dor. Os preços mundiais de commodities caíram. No 
mesmo período, os salários dos brasileiros cresceram 
mais rápido que a produtividade da mão de obra, 
levando a uma deterioração da competitividade 
global do Brasil.

Como consequência, no período de 2010 a 2015, o 
TSR (Total Shareholder Return) para os investidores da 
Bovespa foi negativo: -3.8% ao ano, em média (Figura 
1). Apesar do foco em crescimento acelerado ter 
contribuído positivamente para o TSR, esta 
contribuição não foi suficiente para compensar outros 
fatores negativos, como a deterioração de margens e a 
forma de financiamento deste crescimento, via 
emissão de ações e dívida (diluição dos acionistas). 
Este desalinhamento - mesmo que parcial - entre foco 
dos gestores e interesse dos acionistas contribuiu para 
um TSR negativo.

Quais as implicações para os próximos anos?

No quadro de hoje, a tendência natural dos gestores 
pode ser de gerenciar para o curto prazo, focando em 
liquidez e “sobrevivência” até o próximo ciclo de 
crescimento. No entanto, a próxima onda de criação 

de valor passará muitas vezes, antes de crescimento, 
por melhoria de retornos, seja através de 
consolidação (buscando realizar efeitos de escala), de 
reestruturação de portfólio (buscando focar em 
negócios / ativos com maior potencial de criação de 
valor) e / ou de melhorias internas (para mais 
informações, consulte o estudo: Gerando valor no 
ambiente de estagnação do Brasil, BCG Perspectives, 
novembro de 2015). 

Muitas vezes, essas estratégias demandarão capital, 
que poderá em parte provir da venda de ativos. 
Porém, para melhorar os retornos e mitigar o risco de 
sofrer aquisições, as empresas brasileiras ainda 
precisarão recorrer nos próximos anos 
frequentemente aos mercados de capitais.

Se, por um lado, o capital está escasso hoje no Brasil e 
os investidores estão receosos em relação aos 
fundamentos de curto e médio prazo, por outro, o 
capital está abundante internacionalmente e 
investidores mostram-se dispostos a apostar no longo 
prazo desde que haja uma clara tese de criação de 
valor.

Como atrair esses investidores? Para responder a essa 
pergunta, propomos um pequeno desvio por um 
fenômeno que tem marcado os mercados de capital 
americano e europeu nos últimos anos, e influenciado 
também os investidores institucionais: o “ativismo”. 

Investidor ativista nos EUA: um fenômeno 
crescente que está alterando a relação entre 
acionistas e a alta gestão

De acordo com um estudo da consultoria FactSet, 
desde 2009 pelo menos 15% das empresas no S&P500 

Em busca de uma gestão ativa da geração de valor ao acionista
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passaram por pelo menos uma campanha promovida 
por um “ativista” – investidores minoritários 
conhecidos por adquirir parcelas em negócios do seu 
interesse e confrontar a alta gestão, defendendo sua 
agenda própria de geração de valor. A base de ativos 
gerenciada por fundos de gestão com caráter ativista 
cresceu de US$ 35 bilhões em 2008 para 
US$ 130 bilhões em 2015 – um crescimento anual 
médio de 21%, segundo a Hedge Fund Research.

Ainda mais notável é a onda recente de campanhas 
ativistas envolvendo grandes empresas, com valor de 
mercado maior que US$ 100 milhões. Enquanto o 
número de campanhas vinha crescendo 11% ao ano 
entre 2005 e 2010, a taxa mais que quadruplicou de 
2010 a 2015, crescendo 35% a.a. (Figura 2).

Investidores ativistas frequentemente são vistos como 
agentes oportunistas da governança corporativa. Essa 
reputação deve-se ao que chamamos de ativistas hit-
and-run. Muitos fundos de hedge encaixam-se nessa 
categoria: eles investem com um horizonte de curto 
prazo (tipicamente 6 meses) e se manifestam publica-
mente através de cartas abertas ou anúncios públicos 
à direção das companhias para conseguir mudanças 
de retorno rápido - como, por exemplo, corte de 

custos ou recompra de ações via emissão de dívida - 
pouco compromissados com a criação de valor no 
médio/longo prazo.

Contudo, existe um outro tipo de investidor ativista 
cada vez mais comum nos mercados de capitais ma-
duros: os ativistas construtivos. Eles geralmente inves-
tem com horizonte de tempo maior (pelo menos 3 
anos), e possuem portfólios relativamente concen-
trados. Em troca desse compromisso, os ativistas 
construtivos demandam da alta gestão das empresas:

 • Maior foco da gestão na geração de valor para 
o acionista no médio/longo prazo: a Cevian 
Capital contrata profissionais altamente capacita-
dos para analisar, nos possíveis alvos de investi-
mento, o potencial de melhorias de longo prazo 
em termos de estratégia corporativa, operações e 
até mesmo estrutura organizacional. Ela investe 
apenas em empresas cuja alta gestão está aberta a 
ter diálogos construtivos, e sua abordagem tem 
dado bons retornos. Em 2015, a Cevian adminis-
trou € 14 bilhões em ativos nos seus dois fundos, 
cerca de quatro vezes mais que há seis anos. Seu 
maior fundo obteve uma taxa anual de retorno 
média de 13% nos últimos três anos, em contraste 

1. O exemplo consiste em empresas listadas na Bolsa de Valores, BM&F Bovespa, cujo valor de mercado é superior a 1 bilhão de reais e cujas 
ações atendem aos critérios mínimos de liquidez.
2. A soma de rendimento de dividendos, mudança no número de ações em circulação e mudança na dívida líquida
Fonte: Economatica; análise BCG

figura 1 | Apesar do forte crescimento de receita, margens fracas cotribuíram para 
um TSR negativo no Brasil
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com 0,79% do MSCI Europe Index no mesmo 
período;

 • Coragem em tomar decisões estratégicas, 
principalmente as mais difíceis: McGraw Hill 
era um conglomerado com atuação em serviços 
financeiros, educação e informação. Um grupo de 
investidores ativistas, liderados pela companhia 
Jana Partners, começou a defender que o ramo de 
educação tinha um desempenho muito inferior 
aos demais, competindo com alternativas mais 
rentáveis por capital e atenção gerencial. Ao 
vender o segmento de educação em 2013, as ações 
da renomeada McGraw Hill Financial, que antes 
estavam estagnadas, iniciaram trajetória de 
crescimento acentuado, quase dobrando de preço; 

 • Senso de urgência: após resultados insatisfatórios 
na divisão de caminhões da Volvo no ano de 2014, 
a Cevian Capital liderou uma campanha ativista 
para que Martin Lundestedt, antigo executivo da 
Scania, assumisse o posto de CEO, comprometen-
do-se a adotar uma agenda com prazo determina-
do focada em reestruturação e melhora de 
resultados. A troca de liderança foi bem recebida 
pelo mercado, gerando impacto positivo nas ações. 

Postura questionadora dos ativistas inspira  
investidores institucionais 

Incentivados por esses resultados positivos, 
investidores institucionais, que antes se mantinham 
distantes deste movimento, hoje falam abertamente 
com os ativistas sobre alvos potenciais em sua 
carteira de investimentos, e como se engajar e 
aumentar a participação na tomada de decisões feita 
pela alta gestão das companhias.

Dois exemplos para ilustrar esse movimento: o 
primeiro foi a criação, no final de 2012, pela 
Dimensional Fund Advisors - na época oitavo maior 
fundo mútuo americano, com US$ 262 bilhões em 
ativos -  de um grupo de governança corporativa para 
dialogar e participar de reuniões frequentes com os 
investidores ativistas. O segundo exemplo ocorreu no 
final de 2013, quando o grande fundo de pensão 
CalSTRS, iniciou sua primeira campanha ativista, 
advogando pela divisão da companhia Timken Co. 
em dois negócios distintos.  

Assim, não apenas os investidores ativistas continuam 
a aumentar sua participação no mercado, como 
também investidores institucionais aprendem novos 
métodos e ferramentas para aumentar a geração de 
valor. Esse fenômeno traz uma profunda alteração na 

1. A amostra foi limitada a empresas com US$ 100 milhões ou mais de valor de mercado no momento da campanha ativista
Fonte: S&P Capital IQ; BCG Value Science Center

Figura 2 | Número de campanhas de ativistas tem crescido rapidamente; fenômeno é 
majoritariamente americano
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dinâmica do relacionamento entre a alta gestão das 
companhias e investidores de longo prazo.

O que esperar dos investidores ativistas no 
Brasil?

O engajamento de investidores minoritários no Brasil 
tem avançado desde 2004, com a criação do Novo 
Mercado pela Bovespa e com a lei das Sociedades por 
Ações, com regras mais rígidas de governança 
corporativa e mais garantias para sócios minoritários. 
Com isso, houve intensificação da relação entre 
investidores e a gestão da companhia, com diferentes 
graus de participação e influência. Exemplos disso 
incluem: BRF, OdontoPrev, Hering, Celesc, Rodobens 
Negócios Imobiliários (RNI) e Portobello.

Entretanto, o modo de atuação dos investidores no 
Brasil ainda difere bastante do contexto norte-
americano. Nos Estados Unidos, possuir entre 3 a 5% 
das ações das empresas já permite a um investidor 
opinar na mudança da estratégia e indicar nomes 
para compor a alta gestão. No Brasil, com o passar do 
tempo, é provável que mudanças ocorrerão nessa 

direção. No entanto, hoje a maioria das empresas 
possui um acionista (ou bloco) que exerce o controle 
(Figura 3), tornando a atuação dos minoritários um 
exercício de convencimento e acordo. 

Assim, o modelo americano de investidor “ativista” 
provavelmente não deverá florescer como tal no 
Brasil, demandando da alta gestão e do Conselho das 
nossas empresas um compromisso real com a criação 
de valor, e um engajamento ainda mais próximo com 
acionistas existentes e potenciais novos investidores 
de longo prazo. 

Quatro imperativos para a alta gestão das 
empresas brasileiras, como aprendizados do 
modelo de engajamento construtivo.

1. Admitir e endereçar prontamente lacunas de 
performance do negócio. Um bom ponto de 
partida é a comparação com benchmarks internos e 
externos em indicadores chave de desempenho. 
Essa comparação é necessária e importante, mas 
não suficiente. No mundo de hoje, os modelos de 
negócio estão transformando-se continuamente, 

Nota: empresas classificadas por nível de governança – baseado em dados de 24/02/2016.
1. 100 ações mais negociadas nos últimos 12 meses a partir de 24/02/2016. Algumas empresas têm tanto ações PN quanto ON nessa 
amostragem, o que justifica um número menor que 100 empresas 2. Controladas por investidores ou instituições estrangeiros.
Fonte: Revisão Annual Revista Capital Aberto 2015; BM&F Bovespa; Bloomberg; Análise BCG

Figura 3 | A maioria das empresas listadas está sob comando de famílias ou blocos  
controladores
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colocando permanentemente os incumbentes sob 
ameaça de serem atacados e eventualmente 
ultrapassados por empresas mais ágeis, enxutas e 
com modelos mais inovadores. Além de bench-
marks, outras lentes úteis incluem: a busca perma-
nente para reduzir burocracia; simplificar proces-
sos e organização; a abordagem/metodologia lean 
de produção; e a busca por inovação em modelos 
de negócios.  
 
É importante que, ao analisar a situação da 
companhia em questão, os gestores façam um 
exercício mental de se colocar na posição de um 
investidor ativista, procurando oportunidades para 
criar valor e as comparando com outras oportuni-
dades de investimento no mercado. A Figura 4 ilus-
tra alguns dos principais critérios utilizados pelos 
investidores ativistas para avaliar oportunidades 
de atuação.  

2. Sempre avaliar as opções estratégicas dis-
poníveis sob a lente da estratégia de TSR. Em 
um ambiente tão incerto e fluido, amplia-se o 
leque de opções estratégicas que podem fazer 
sentido dependendo dos cenários externos. No 
entanto, tão importante quanto reconhecer essa 

riqueza de opções, faz-se necessário uma ferra-
menta para avaliar cada uma delas, comparando 
com expectativas internas e de mercado. Neste 
contexto, a estratégia de TSR, com uma visão 
analítica de seus componentes, torna-se uma 
ferramenta essencial da alta gestão, pois considera: 

 • O crescimento de lucros, incluindo o trade-off 
entre crescimento de receitas versus margens;

 • A gestão do múltiplo de mercado através de 
uma tese de investimento claramente articula-
da entre os acionistas e a gestão, sendo chave 
para reter e atrair investidores; 

 • A contribuição do fluxo de caixa nos retornos, 
através de dividendos ou de recompra de ações 
– fatores críticos em ambientes de altas taxas de 
juros – considerando os tradicionais trade-offs de 
diferentes estruturas de capitais.

A partir dos três componentes do TSR, é possível 
avaliar as principais alavancas acionáveis para 
gerar valor aos acionistas, combinando uma visão 
crítica do TSR e um diagnóstico interno. A Figura 5 
ilustra algumas dessas alavancas, particularmente 

Fonte: Análise BCG

Figura 4 | Scorecard para avaliação holística do negócio inspirada pela metodologia 
de análise dos investidores ativistas
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relevantes em ambientes de crise (Confira mais 
detalhes no Apêndice).

3. Tomar decisões difíceis de maneira diligente, 
sem perder tempo. Em geral, gestores tendem a 
postergar decisões dolorosas. Assim, esperam, 
consciente ou inconscientemente, que outros 
componentes da estratégia sejam suficientes para 
talvez permitir evitá-las de vez. Por outro lado, em 
tempos de crise, a necessidade - o imperativo - de 
transformação profunda torna-se mais aceitável 
para os diferentes agentes e públicos de interesse, 
abrindo assim uma janela para agir. 

4. Apresentar uma tese de investimento clara e 
buscar reforçar a parceria com os acionistas e o 
conselho. Uma vez definida a estratégia de 
geração de valor, ela deve ser comunicada clara-
mente aos investidores. É importante que a gestão 
das companhias, antes frequentemente acostuma-
das a definir o sucesso financeiro através de 
métricas como crescimento de receitas, rentabili-
dade e lucro por ação, considere indicadores que 
remetam à geração de valor para os acionistas, 
como, por exemplo, valor da ação.  
 
Conversas frequentes – de mão dupla – entre 
executivos e os principais acionistas (e seus 

representantes) são o meio para construir e 
aprimorar as decisões estratégicas e operacionais, 
e tomar decisões importantes e/ou difíceis. Esses 
diálogos devem se tornar práticas gerenciais 
rotineiras, durante as quais espera-se receber dos 
acionistas suas expectativas quanto ao crescimen-
to, rentabilidade e outras fontes de valor. Isso 
ajudará, entre outros, a alta gestão tomar decisões 
inteligentes no uso do seu caixa, avaliando melhor 
os compromissos entre reinvestir o caixa para 
promover crescimento rentável ou devolvê-lo aos 
acionistas (através de dividendos, recompra, etc.). 
Gestores que buscam entender as prioridades de 
seus investidores na elaboração dos planos da 
companhia, garantem o apoio dos acionistas à 
agenda estratégica da empresa - além de reduzir a 
chance de se tornar alvo de campanhas ativistas 
hostis.

 
 
 

Fonte: Análise BCG

Figura 5 | Alavancas para aumentar TSR em ambiente de crise
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Boas práticas de governança corporativa para aproximar gestão e acionistas
 
→Estratégia da companhia traduzida em uma tese de investimentos clara e comunicada aos acionistas; 

→Reuniões periódicas para a avalição de desempenho e acompanhamento de iniciativas estratégicas; 

→Gestão com autonomia para convocar reuniões extraordinárias em ocasiões que exijam a atenção dos 
acionistas;

→Criação de comitês específicos para tratar assuntos estratégicos com maior profundidade;

→Preparação prévia dos membros do conselho para discussão de pautas para que eles tragam novas 
ideias e desafiem a gestão com outras visões.

(Para mais informações, consulte: Value-Focused Corporate Governance, BCG Perspectives, dezembro de 2012)

Em suma, no atual ambiente econômico 
extremamente desafiador e dinâmico do Brasil, o 
sucesso das empresas no futuro depende ainda mais 
de ações internas tomadas de forma rápida e objetiva, 
com foco na geração de valor ao acionista. A alta 
gestão pode – e deve – adotar a postura 
questionadora, ágil e diligente dos investidores 
ativistas construtivos como forma de avaliar seus 
portfólios e implantar as mudanças necessárias. Neste 
processo, as companhias que souberem melhor 

articular as necessidades de curto e longo prazo e que 
conseguirem unir alta gestão e conselho em torno de 
uma agenda de geração de valor sustentável 
certamente estarão mais bem posicionadas.
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 • Produtividade: no atual contexto brasileiro com 
perspectivas de baixo crescimento, os ganhos de 
produtividade tornam-se cruciais para o aumento 
da rentabilidade. Existe uma grande oportuni-
dade de ganhos em eficiência operacional, através 
da racionalização das operações, implementação 
de rigorosos controles e metas e implantação de 
iniciativas como: otimização de compras,  
redesenho de processos (ex. lean), otimização da 
cadeia de abastecimento, automação e revisão de 
footprint. 

 • Estratégia de precificação: com tendência de 
redução dos volumes de vendas, é importante que 
a companhia saiba precificar de maneira adequa-
da sua oferta (de acordo com geografias, volumes 
negociados, clientes e condições comerciais) para 
maximizar as receitas neste cenário de estagnação. 
Uma política eficiente de preços aumenta a 
rentabilidade.

 • Variabilização da base de custos: em um 
ambiente com baixa perspectiva de aumento de 
receitas, a redução de custos torna-se crucial para 
assegurar a rentabilidade das companhias. A 
variabilização das bases de custos, através de 
ações como a desmobilização de ativos, a flexibili-
zação de contratos de compra com fornecedores e 
o outsourcing, é um importante passo para assegu-
rar que a estrutura de custos da companhia está 
adequada ao atual cenário.

 • Gestão eficiente do portfólio: é necessário 
reavaliar se o portfólio de negócios faz sentido vis 
a vis o perfil de risco da companhia, as sinergias 
entre negócios e a performance de cada unidade 
de negócios. Momentos de crise encorajam o 
desinvestimento de negócios que não trazem valor 
relevante para as companhias. A reestruturação e 
racionalização do portfólio de negócios melhora a 
percepção de valor das companhias, elevando, 
consequentemente seu múltiplo de valor.   

 • Redução do capital de giro: A redução do capital 
de giro pode aumentar o fôlego financeiro da 
empresa e, inclusive, ocasionar o aumento de 
dividendos, melhorando a participação do fluxo 
de caixa e no múltiplo de valor. Iniciativas 
podem ser tomadas nesse sentido, como negociar 
menores prazos com clientes e maiores prazos 
com fornecedores, bem como melhoria na gestão 
de estoques.

 • Adequação do nível de endividamento: com  
o recente aumento das taxas de juros no país, é 
importante que as companhias reavaliem sua 
estrutura de capital para manter sua capacidade 
de gerar caixa e lucros em nível superior ao  
custo e amortização de suas dívidas. Alterações 
favoráveis na estrutura de capital tendem a  
melhorar as condições de fluxo de caixa e no 
múltiplo de valor. 

 • Reavaliação crítica do portfólio de investimen-
tos: nos momentos em que o custo de capital 
aumenta, urge a necessidade de reavaliar o custo  
e o retorno dos investimentos. Com as empresas 
encontrando menos oportunidades de investimen-
to com alto retorno, em alguns casos devolver 
dinheiro aos acionistas pode ser uma importante 
alavanca de criação de valor, aumentando a 
participação do fluxo de caixa na geração de 
valor. 

Apêndice I – Alavancas de geração de valor em tempos de crise
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