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S 
ancionada no dia 26 de agosto, a Lei 14.195/21, conhecida 
também como Lei da Melhoria do Ambiente de Negócios, 
autoriza as companhias a utilizarem o voto plural (ou 
superON) no Brasil. O instrumento promove uma mudança 

significativa na Lei das S.As e quebra a máxima de que cada ação 
deve dar direito a um único voto, um dos princípios mais básicos — 
e fundamentais — da boa governança.

De acordo com a lei, o voto plural pode conceder, no máximo, 
até dez votos por ação ordinária por um período de sete anos, 
havendo a possibilidade de prorrogação do prazo. Considerando as 
companhias de capital aberto, a regra é válida apenas para aquelas 
que ainda não realizaram oferta pública inicial de ações (IPO). 

Até que ponto a adoção do voto plural será benéfica para o 
mercado de capitais brasileiro? As salvaguardas previstas para 
esse dispositivo serão suficientes para proteger os investidores? 
Quais as repercussões esperadas nas assembleias de acionistas? 
Essas foram algumas questões debatidas no primeiro encontro 
do Canal Governança Corporativa, lançado em 29 de setembro 
na plataforma da Conexão Capital. O evento foi promovido pela 
CAPITAL ABERTO em parceria com o Blanchet Advogados.

A seguir, os melhores momentos do encontro, que contou com a 
participação de Richard Blanchet, sócio do Blanchet Advogados; 
Flavia Mouta, diretora de emissores da B3; e Brunella Isper, 
gerente de investimentos da Aberdeen Asset Management.

Visite outros conteúdos sobre governança corporativa em www.capitalaberto.com.br
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CAPITAL ABERTO: É valido começar esse debate 
fazendo uma distinção entre voto plural e voto múl-
tiplo, pois muitas pessoas confundem os dois meca-
nismos. Quais as principais diferenças entre eles?

Richard Blanchet: O voto múltiplo e o voto plural são 
completamente diferentes, apesar da semelhança do 
nome. O voto múltiplo é um mecanismo utilizado para 
aumentar as chances de os acionistas minoritários 
elegerem um membro no conselho de administração 
das empresas, sejam elas de capital fechado ou aber-
to. Em outras palavras, ele assegura a representati-
vidade dos minoritários no conselho. Esse recurso 
multiplica o número de ações que cada acionista tem 
pelo número total de cadeiras disponíveis no conselho, 
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O storytelling da abertura de capital é muito 
importante, pois é ele quem mede a necessidade 
ou não da utilização de recursos como o voto 
plural. Esse instrumento não é necessariamente 
a melhor opção para todas as empresas.

sendo utilizado somente para a eleição de adminis-
tradores. Nesse caso, não há assimetria entre po-
deres políticos e econômicos, pois todos têm seus 
votos alterados. 
Já o voto plural é aplicável a toda e qualquer matéria 
deliberada em assembleia, com exceção daquelas ve-
dadas pela Lei da Melhora do Ambiente de Negócios, 
e admite até dez votos por ação ordinária. Com ele, 
um acionista minoritário pode controlar a companhia. 

CAPITAL ABERTO: Como começaram as discus-
sões sobre o voto plural no País?

Richard: Por causa do histórico de abusos de acionis-
tas controladores no mercado de capitais brasileiro, 

a Bolsa criou o Novo Mercado, que valoriza o 
princípio de “uma ação, um voto”. Muitos players,  
contudo, não se viam satisfeitos com essa estrutura. 
Recentemente, um grande número de startups e 
empresas ligadas à tecnologia fizeram seus IPOs 
fora do Brasil justamente para poderem utilizar o 
voto plural. Esse foi um dos motivos que levou o 
assunto a progredir no País no último ano, culmi-
nando com a MP do Ambiente de Negócios, depois 
transformada na Lei 14.195/21.
A adoção do voto plural, porém, gera bastante polê-
mica, especialmente quando se fala de governança 
corporativa. O sucesso das diretrizes do Novo  
Mercado e o natural desalinhamento entre poderes 
políticos e econômicos que o mecanismo cria fazem 

com que muitas pessoas do mercado fiquem com o 
pé atrás.

CAPITAL ABERTO: E quais foram as soluções en-
contradas para instituir o instrumento no mercado 
brasileiro?

Richard: A Lei da Melhora do Ambiente de Negócios 
traz consigo uma série de salvaguardas que buscam 
garantir que o voto plural seja utilizado da melhor 
forma possível. Apesar de elas não terem agradado 
inteiramente nem os defensores ferrenhos do me-
canismo nem os que eram absolutamente contra, 
chegou-se a um meio-termo. A primeira salvaguarda 
estabelece que companhias abertas que já tenham 



negociado ações ou valores mobiliários conversíveis 
em ações não poderão adotar o mecanismo. O voto 
plural também precisa ser aprovado por metade das 
ações com direito a voto e estar regulado no estatuto  
social — o documento deve prever, por exemplo,  
número de votos, prazo, posse, término de vigência. 
Os acionistas devem ainda ter direito de retirada e 
direito de recesso.
Outra importante salvaguarda diz respeito ao uso 
do voto plural em assembleias. Ele não pode ser utili-
zado em votações que deliberem sobre a remunera-
ção de administradores e celebração de transações  
com partes relacionadas. A lei também prevê um 
prazo de vigência de sete anos para o voto plural, 
que pode ser prorrogado desde que a maioria dos 
titulares de ações sem direito ao instrumento vote a 
favor de sua manutenção em assembleia. 

CAPITAL ABERTO: Como as empresas que aderi-
rem ao voto plural serão agrupadas dentro da B3? 
Haverá uma categoria de listagem especial para elas?

Flavia Mouta: Desde que começamos a estudar 
o voto plural, já imaginávamos que essa pergunta 
surgiria. Será que as companhias poderão entrar no 
Novo Mercado utilizando o voto plural? E desde o 
início, nos manifestamos afirmando que as empre-
sas que utilizam esse instrumento não se encaixam 
nesse segmento, onde uma ação — seja do minoritá-
rio, seja do controlador — equivale a um único voto. 
Isso, contudo, não significa que as empresas com 
voto plural não tenham espaço na B3.
Não precisamos criar um segmento especial para 
elas: essas companhias podem se encaixar muito 
bem no Nível 1 ou no Nível 2, ou até mesmo no 
segmento básico, por exemplo. Então, não temos 
essa perspectiva por ora — o que não significa que 
não podemos rever essa visão mais adiante. Hoje, 
entendemos que o mercado do jeito que está já 
consegue acomodar as ações com voto plural. 

CAPITAL ABERTO: A Aberdeen investiria em ações 
de uma empresa que utiliza o voto plural?

Brunella Isper: Não há uma regra dentro da Aber-
deen que proíba o investimento em empresas que 
utilizam o instrumento. Contribuímos para as dis-
cussões sobre o tema no Brasil e em outros países 
e, de modo geral, nos posicionamos contra a sua 
implementação, mas sempre buscando participar 
de forma ativa e construtiva para garantir que as 
salvaguardas estivessem presentes caso o voto 
plural passasse a ser adotado.

Então, de forma simples, a resposta é sim, investi-
ríamos em companhias com voto plural. Inclusive  
já aportamos recursos em empresas de outros 
mercados que utilizam o mecanismo. Contudo, 
é necessária muita cautela na hora de se fazer 
esse tipo de investimento. Primeiramente, preci-
samos ter bastante clareza sobre por que a em-
presa decidiu adotar esse instrumento, já que 
existem formas muito mais simples e conhecidas 
de listar ações e garantir proteção aos acionistas  
minoritários. 
Também é primordial uma due diligence ro-
busta para justificar o investimento, que será 
mais arriscado por causa do desequilíbrio entre 
poderes políticos e econômicos. Outro ponto  
importante a ser observado são os aspectos 
de governança. Os acionistas têm que estar 
cientes, por exemplo, de como funciona a estrutura 
de governança da empresa, entender a composição  
do conselho e dos comitês. Tudo isso pode trazer 
mais segurança de que há alinhamento de interesses 
entre minoritários e controladores, a despeito do  
desequilíbrio provocado pelo voto plural.
Se bem utilizado, acredito que esse mecanismo 
pode ajudar no crescimento das companhias 
e proporcionar benefícios para os acionistas.  
Mas deve ser usado com moderação e da forma 
correta.

CAPITAL ABERTO: A implementação do voto 
plural no Brasil se deu em um momento em que  
empresas de tecnologia buscavam bolsas de valores  
internacionais para fazer IPOs. Na visão da B3, 
qual perfil de companhia mais utilizará essa estru-
tura para abrir o capital?

Flavia: A motivação de trazer esse instrumento 
para o Brasil passa, é claro, pelo cenário das novas 
empresas de tecnologia e sua procura pelos merca-
dos estrangeiros. Entretanto, quando olhamos de 
maneira mais fria para a lei, ela vale para todas as 
companhias, independentemente de lidarem com 
tecnologia ou não. Todas as empresas terão que ex-
plicar por A mais B porque o voto plural será essen-
cial para o desenvolvimento do seu negócio. Pode 
ser que essa história faça sentido mesmo numa 
empresa que não lide com inovação.
Por isso, na vida real, teremos que esperar para 
ver se companhias de segmentos mais tradicionais 
também vão aderir à novidade. O importante, para 
a adoção desse instrumento, é que a justificativa 
para usar o supervoto seja boa e faça sentido para 
os investidores.



CAPITAL ABERTO: Empresas que já estão com 
o IPO encaminhado vão conseguir se adequar ao 
voto plural? Ou terão que revisar toda a sua docu-
mentação e reestruturar a operação? 

Richard: Essas companhias já estão na “boca do 
caixa”. Todos os testes de controle já foram feitos, 
tudo está pronto. Pode acontecer de quererem dar 
um passo atrás? Sim, mas não acho que seja a me-
lhor estratégia para alguém que está tão próximo  
de concretizar a abertura de capital. Precisamos 
lembrar que as empresas têm uma história por 
trás de seus IPOs. Será que vale a pena abandonar 
tudo o que foi feito e começar do zero para imple-
mentar o voto plural? Será que esse instrumento 
é realmente ideal para os objetivos da companhia? 
O supervoto tem prazo de validade de sete anos 
somente. Se a empresa quer um controle interno  
maior, talvez essa ferramenta não seja a mais 
adequada. O storytelling da abertura de capital 
é muito importante nesse momento, pois é ele 
quem mede a necessidade ou não da utilização 
de recursos como o voto plural. Esse instrumento 
não é necessariamente a melhor opção para todas 
as empresas e, por isso, muitas vezes sequer vale 
a pena se desdobrar para incluí-lo nos planos de 
IPO da companhia.

CAPITAL ABERTO: O voto plural, da forma que 
ele foi regulamentado no Brasil, pode causar um 
efeito rebote? Vocês temem que empresas já lis-
tadas fechem o capital para depois abri-lo nova-
mente com ações com voto plural?

Richard: Eu não vejo isso acontecendo. Esse não é 
um processo que se faz com movimentos rápidos, 
da noite para o dia. Acho que não existe espaço no 
mercado para isso.

Flavia: Alguns pontos eram muito sensíveis na con-
versão da MP em lei no que tange ao voto plural.  
Construir salvaguardas era uma questão bastante 
importante no âmbito do processo legislativo, bem 
como não abrir a possibilidade para que companhias 
que já estivessem no mercado pudessem mudar a 
regra do jogo no meio do caminho para adotar o voto 
plural. Para isso, não bastava que um artigo na lei pre-
visse que empresas listadas na bolsa, já com ações 
negociadas, não poderiam utilizar o mecanismo.  
Era preciso fechar um flanco enorme de possíveis 
reorganizações societárias com companhias que 
tem o voto plural instituído. E é por isso que a lei ve-
dou operações de incorporação, de incorporação de 
ações e fusão entre companhias que não adotem o 
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Se bem utilizado, 
acredito que o voto 
plural pode ajudar 

no crescimento 
das companhias 
e proporcionar 
benefícios para 

os acionistas. Mas 
deve ser usado com 

moderação e da 
forma correta.



voto plural e empresas que utilizem o instrumento. 
Acredito que será papel do regulador, do autorregu-
lador e do mercado de uma maneira geral evitar que 
sejam encontradas brechas nessas regras. Devemos 
prezar pela essência, pelo que foi pretendido e talvez  
não tanto pelo rigor do que está escrito na letra da 
norma. 

CAPITAL ABERTO: Essas salvaguardas não limi-
tam as possibilidades das empresas, deixando-as 
“ilhadas”, de certa forma?

Flavia: Temos que dar um passo de cada vez.  
Até então, tínhamos a vedação do voto plural no 
mercado brasileiro. Demos um grande passo em 
um tempo bastante curto, considerando a habitual 
lentidão do processo legislativo. Todo o processo 
durou pouco mais de um ano, começando em julho 
de 2020 com as discussões sobre o tema e culmi-
nando na sanção da lei em agosto deste ano. É um 
prazo recorde, principalmente por se tratar de 
um tema tão polêmico, com grandes divergências. 
Mesmo aqueles que são defensores ferrenhos do 
Novo Mercado e da teoria de “uma ação, um voto” 
reconhecem que o voto plural foi instituído de 
forma muito clara no Brasil. Recursos com ideias 
parecidas, como a superpreferencial, por exem-
plo, são muito mais complexos, especialmente na 
visão dos investidores internacionais. A estrutura 
do voto plural é muito mais transparente que qual-
quer outra que emule essa mesma lógica.



Não precisamos criar um segmento 
especial para as empresas com  
voto plural: elas podem se encaixar 
muito bem no Nível 1 ou no Nível 2, ou 
até mesmo no segmento básico, por 
exemplo.
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