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Qualicorp põe dinheiro no bolso do CEO e ação cai 30% na bolsa

Acionistas minoritários já se mobilizam para entrar na Justiça contra a companhia, que aprovou pagamento de R$ 150 milhões a José Seripieri Filho

para que ele não venda suas ações pelos próximos seis anos

Vinícius Pinheiro, Eduardo Campos

1 de outubro de 2018  17:05 - atualizado às 20:03

José Seripieri Filho, presidente da Qualicorp - Imagem: Divulgação/Fiesp

s ações da administradora de planos de saúde coletivos Qualicorp perdem quase 30% do valor hoje na bolsa depois do polêmico

acordo que colocou R$ 150 milhões no bolso de José Seripieri Filho.

Em troca, o presidente e principal acionista se comprometeu a não vender suas ações e a não competir com a companhia pelos

próximos seis anos. O negócio foi aprovado pelo conselho de administração da Qualicorp. Seripieri faz parte do conselho, mas não participou

da reunião que decidiu sobre o acordo.

O contrato fechado entre o conselho e o principal acionista foi bombardeado por todos os lados. Um gestor que possui ações da Qualicorp

a�rmou que os minoritários já se mobilizam para entrar na Justiça contra a companhia. "Consideramos absolutamente inaceitável", ele disse.

Para Mauro Cunha, presidente da Amec, associação que representa os investidores do mercado de capitais, o episódio representa uma perda

de credibilidade não só para a empresa como para todo o mercado brasileiro.

“A mensagem que passa, principalmente para o estrangeiro, é que o Brasil é o país onde o CEO

passa no caixa da empresa e pega R$ 150 milhões”, diz.

O caso é ainda mais grave porque a Qualicorp integra o Novo Mercado, segmento no qual são listadas as companhias com práticas mais

rigorosas de governança corporativa.

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstwXmLk7hPWOVd2Gof04M0OMH0mZioxVylBV_GQ0acQ839K1Q2f5DqWvq9oIr9bbTIoAJYJbEJ6zxEt2Vv9yFmK4zOrUMPwIdQf6P_Myr8rRgh4Fjb0dZYrDo06v9NSYvUKyCUiqIPgKPlN3yRgUCiSHX463YlGXRovBIesKUyVOgpHspSRIV08KZ9w5oJCJ9mtqvScPBB9nkx3GHE0M3i0atOrfVvofPgmigNhyU_LilhCouK78yMXAdouWpquU5-WpRsldJiG_YorTZhUTJv4TRuFp1g&sai=AMfl-YTJCjsGxEzC8DjzTt1omNOY-mFCVkxHR6Xk92yVWzA9Cy092-H_464RiGVVXt23TzU2QgPr3pluQ-6Szv8xvmEi0rSDB8JVih3QJjbaCVhhmHrYTw8-BhJp0vg&sig=Cg0ArKJSzNKfApLFqEA9&adurl=https://pr.inversapub.com/mmk02-acoes-comprar-agora/%3Fxpromo%3DXV-ME-SD-MMK-X-20181008-BNNR-1-PR-X%26utm_source%3DSD%26utm_medium%3DBNNR%26utm_campaign%3DXV-ME-SD-MMK-X-20181008-BNNR-1-PR-X&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
https://www.seudinheiro.com/autor/vinicius-pinheiro/
https://www.seudinheiro.com/autor/eduardo-campos/
https://www.seudinheiro.com/
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsv8s2y22OaU_CNNgXlhCKwj5vLbc0bOPYXorbfQaUCzaZPX--lzhKQ2jNA_s54iIvEPK7jyxANg5a9bF5K-8LDBMsw6mF-Z4j5JqxkSE71v3YuivU0UGLo5iRlTgxuNbKlqOC-5wnFG6scSmuZbpPIOtXEshQl04ESm3OuQzZ4LolGsiap_6rJtH2nis4elly_1xViNOP0k5of7ahQ2FtJfXsEoEEsU7Tm88H_OcUPclCkjhGfge15HqCbU7mnp6W3A0ROHBXaOhbiVEQ20cFg-_HNIVS3euTbGCg&sai=AMfl-YSJL7HwxwQZIZMvewTofvZhV5-xUNP5tVONsMI_KSBINAos-kbjMf3nZjJRn35rMyTWywDAXyrjFNOIzqHn68lyEpHNoi1JS5sSSnGpofk8jLWPEgg35mT4w_s&sig=Cg0ArKJSzCgkLLlRN-l4&adurl=https://lp.empiricus.com.br/investir-imoveis/b/%3Fxpromo%3DXE-MEL-SD-IM1KQ-X-X-BNNR-9-M%26utm_medium%3Dcpc%26utm_source%3Dseudinheiro%26utm_campaign%3Dcons-lg-im1kq&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsv8s2y22OaU_CNNgXlhCKwj5vLbc0bOPYXorbfQaUCzaZPX--lzhKQ2jNA_s54iIvEPK7jyxANg5a9bF5K-8LDBMsw6mF-Z4j5JqxkSE71v3YuivU0UGLo5iRlTgxuNbKlqOC-5wnFG6scSmuZbpPIOtXEshQl04ESm3OuQzZ4LolGsiap_6rJtH2nis4elly_1xViNOP0k5of7ahQ2FtJfXsEoEEsU7Tm88H_OcUPclCkjhGfge15HqCbU7mnp6W3A0ROHBXaOhbiVEQ20cFg-_HNIVS3euTbGCg&sai=AMfl-YSJL7HwxwQZIZMvewTofvZhV5-xUNP5tVONsMI_KSBINAos-kbjMf3nZjJRn35rMyTWywDAXyrjFNOIzqHn68lyEpHNoi1JS5sSSnGpofk8jLWPEgg35mT4w_s&sig=Cg0ArKJSzCgkLLlRN-l4&adurl=https://lp.empiricus.com.br/investir-imoveis/b/%3Fxpromo%3DXE-MEL-SD-IM1KQ-X-X-BNNR-9-M%26utm_medium%3Dcpc%26utm_source%3Dseudinheiro%26utm_campaign%3Dcons-lg-im1kq&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsv8s2y22OaU_CNNgXlhCKwj5vLbc0bOPYXorbfQaUCzaZPX--lzhKQ2jNA_s54iIvEPK7jyxANg5a9bF5K-8LDBMsw6mF-Z4j5JqxkSE71v3YuivU0UGLo5iRlTgxuNbKlqOC-5wnFG6scSmuZbpPIOtXEshQl04ESm3OuQzZ4LolGsiap_6rJtH2nis4elly_1xViNOP0k5of7ahQ2FtJfXsEoEEsU7Tm88H_OcUPclCkjhGfge15HqCbU7mnp6W3A0ROHBXaOhbiVEQ20cFg-_HNIVS3euTbGCg&sai=AMfl-YSJL7HwxwQZIZMvewTofvZhV5-xUNP5tVONsMI_KSBINAos-kbjMf3nZjJRn35rMyTWywDAXyrjFNOIzqHn68lyEpHNoi1JS5sSSnGpofk8jLWPEgg35mT4w_s&sig=Cg0ArKJSzCgkLLlRN-l4&adurl=https://lp.empiricus.com.br/investir-imoveis/b/%3Fxpromo%3DXE-MEL-SD-IM1KQ-X-X-BNNR-9-M%26utm_medium%3Dcpc%26utm_source%3Dseudinheiro%26utm_campaign%3Dcons-lg-im1kq&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsv8s2y22OaU_CNNgXlhCKwj5vLbc0bOPYXorbfQaUCzaZPX--lzhKQ2jNA_s54iIvEPK7jyxANg5a9bF5K-8LDBMsw6mF-Z4j5JqxkSE71v3YuivU0UGLo5iRlTgxuNbKlqOC-5wnFG6scSmuZbpPIOtXEshQl04ESm3OuQzZ4LolGsiap_6rJtH2nis4elly_1xViNOP0k5of7ahQ2FtJfXsEoEEsU7Tm88H_OcUPclCkjhGfge15HqCbU7mnp6W3A0ROHBXaOhbiVEQ20cFg-_HNIVS3euTbGCg&sai=AMfl-YSJL7HwxwQZIZMvewTofvZhV5-xUNP5tVONsMI_KSBINAos-kbjMf3nZjJRn35rMyTWywDAXyrjFNOIzqHn68lyEpHNoi1JS5sSSnGpofk8jLWPEgg35mT4w_s&sig=Cg0ArKJSzCgkLLlRN-l4&adurl=https://lp.empiricus.com.br/investir-imoveis/b/%3Fxpromo%3DXE-MEL-SD-IM1KQ-X-X-BNNR-9-M%26utm_medium%3Dcpc%26utm_source%3Dseudinheiro%26utm_campaign%3Dcons-lg-im1kq&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y


Poucos precedentes

O caso tem poucos precedentes e remete ao que ocorreu com a operadora de telefonia Oi, quando os acionistas controladores receberam R$

600 milhões para não vender suas ações na época do investimento da Portugal Telecom.
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Para um gestor de fundos, o acordo fechado entre o conselho da Qualicorp e Seripieri é um dos mais exóticos de todos os tempos. Há uma

retirada de valor da empresa sem participação dos acionistas minoritários.

Esse especialista lembra que o setor de planos de saúde coletivos por contratos de adesão foi praticamente criado pelo empresário, que usou

“brechas” na regulação quando o custo de planos de saúde individuais se tornou praticamente proibitivo.

Mesmo com a queda acentuada no preço das ações, que poderia ser vista como uma oportunidade de compra do papel, a avaliação é de que

�ca “um caso difícil” de investimento em função dessas questões envolvendo a governança.

Outro gestor avalia que a empresa é bem administrada e relativamente barata, mas que foi feita uma “grosseria” com o papel.
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