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Companhias evitam assumir
contingências

As companhias abertas brasileiras possuem o maior montante de
contingências decorrentes de disputais judiciais e administrativas em todo o
mundo, mas resistem em provisionar recursos nos balanços para enfrentar
esse tipo de risco. As conclusões são de duas pesquisas conduzidas pela
Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas de São
Paulo (FGV -EAESP) e apontam para velhos problemas do ambiente de
negócios do país: a morosidade do sistema judiciário e a cultura de processos
que se desenvolveu no país.

Uma das pesquisas, feita a partir de informações disponibilizadas por 91
empresas, de 14 países, revela que entre as empresas com recibos de ações
listados nos Estados Unidos (ADRs) em 2016, as brasileiras tinham o maior
volume financeiro de contingências, em termos proporcionais. A soma de
contingências provisionadas e não provisionadas representa 32% do total de
ativos das companhias brasileiras, enquanto a média do grupo é de 15%.

Uma vez constatada a relevância das
contingências para as empresas locais,
uma segunda pesquisa da FGV-EAESP
teve como objetivo comparar o
percentual de provisionamento em
relação ao total dos valores em disputa
das 50 maiores empresas brasileiras e
francesas. Segundo as regras contábeis
internacionais IFRS, adotadas no país

desde 2010, quando a chance de perda em um processo é "provável", uma
provisão deve ser feita, com registro da despesa na demonstração de
resultados e um passivo no balanço patrimonial. Se a probabilidade de
derrota for considerada como "possível" pela empresa e seus advogados,
basta que a existência do processo, sua natureza e valor sejam reportados em
nota explicativa.

O segundo estudo, também com dados de 2016, revelou que enquanto na
França cerca de 87% das contingências estão provisionadas nos balanços, o
montante no Brasil é de apenas 21%. Ou seja, 79% das contingências nas
demonstrações financeiras das empresas brasileiras não são reconhecidas no
passivo, sendo divulgadas em notas explicativas.

A pesquisa revela ainda que, do total das contingências, incluindo
provisionadas e não provisionadas, as tributárias representam apenas 9,5%
na França contra 51% no Brasil. Das contingências provisionadas, 5% são
tributárias na França e 28,4% no Brasil. A diferença se mantém significativa
em relação às contingências não provisionadas: nas empresas brasileiras,
57% do total não provisionado se refere a riscos tributários, contra 37% das
empresas francesas.

O levantamento também notou diferenças significativas com relação à
representatividade de questões trabalhistas. No Brasil, 14,4% do total de
contingências são trabalhistas, enquanto que na França as trabalhistas são
praticamente zero (0,6%).

Os estudos não trazem os motivos para as diferenças observadas. Mas a
professora Edilene Santos, coordenadora da linha de finanças e controladoria
do mestrado profissional em Gestão para a Competitividade da FGV-EAESP
e orientadora dos estudos, acredita que a explicação possa estar na estrutura
e na cultura do sistema jurídico brasileiro, altamente complexo e de difícil
previsão de resultados. "Provavelmente tem um pouco de tudo, talvez as
empresas não queiram divulgar também", diz ela. "Mas a soma deles
certamente tem a ver com o sistema jurídico, com os processos demorando
muito, as decisões podem ser erráticas, advogados que não conseguem
estimar se é provável ou possível."

A avaliação é corroborada por dois professores da Faculdade de Direito da
FGV-SP que devem colaborar com a professora em futuras pesquisas
envolvendo os dados. "Admito que fiquei pouco surpresa com o resultado",
diz Vanessa Canado, professora de direito tributário da FGV-SP. Segundo ela,
o sistema judicial brasileiro é muito complexo e permite que a jurisprudência
sobre um determinado tema seja desconsiderado pelos juízes gerando mais
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sobre um determinado tema seja desconsiderado pelos juízes, gerando mais

contenciosos, ao invés de resolvê-los. "O sistema tem um problema de
desenho. Ele foi criado para ter conflito, porque gera inúmeras possibilidades
de interpretação", diz Canado.

Diante do excesso de ações jurídicas e as incertezas quanto aos seus
desfechos, as empresas optam por administrar essas questões,
contingenciando valores apenas quando os valores do processo são muito
elevados e as chances de derrota são praticamente certas, segundo Jorge
Boucinhas, professor de direito trabalhista da FGV-SP. "Como problemas
judiciais são corriqueiros para as empresas, elas não bloqueiam esse capital
produtivo", afirma. "A gestão dos processos é uma realidade da qual as
empresas não tem como fugir."

A consequência deste cenário é o aumento dos custos para as companhias,
não apenas para lidar com o excesso de contingências, mas para atrair
investimentos. "Ele vira custo de fazer negócios, o contencioso vira
pagamento em algum momento", diz Mauro Cunha, presidente da Associação
de Investidores no Mercado de Capitais (Amec). "Quando o investidor faz
projeções, a incerteza é internalizada na projeção de fluxo de caixa e gera um
preço justo mais baixo."
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Suzano 500 341 6,85%
JBS 500 87 7,125%
Suzano 1.000 124 6,125%
Cemig 500 77 9,14%
Unigel 200 68 10,51%
Light 600 60 7,375%
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