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MELHORES PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 
 
RESUMO 

A motivação para este estudo decorre da crescente visibilidade e interesse que nos 

últimos anos a Governança Corporativa vem despertando em empresas, governos e 

países, inclusive no Brasil. Com isso, o objetivo do artigo é identificar se as melhores 

práticas listadas pelo IBGC tem efetivamente aderência às companhias brasileiras 

trazendo benefícios às mesmas. Segundo o estudo pode-se verificar que a adoção das 

políticas de Governança Corporativa descritas formalmente pelo IBGC proporcionam 

melhores avaliações às empresas. Acreditamos, seguindo os conceitos de finanças 

clássicas, que tais situações de valorizações decorrem da diminuição da informação 

assimétrica e o conflito de agência. Este trabalho é uma pesquisa bibliográfica e pode ser 

classificado como uma pesquisa aplicada, pois visa à geração de conhecimentos sobre as 

aplicabilidades do código de melhores práticas de governança corporativa nas empresas 

brasileiras. Quanto à abordagem do problema, ela é de cunho qualitativo, pois não se 

utilizou técnicas estatísticas para a análise dos dados. 
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INTRODUÇÃO 

Conforme cita Álvares, Giacometti e Gusso (2008) há mais de dois séculos, 

Adam Smith sabia que não se pode esperar que os gestores de empresas cuidem do 

dinheiro de outras pessoas da mesma forma como fariam com o seu. Em The Wealth of 

Nations: An Inquiry into the Nature as Causes (1776), Adam Smith lançou as bases à 

governança corporative. 

Os administradores principalmente os financeiros, vem nas últimas décadas 

passando por um constante desafio de atualização quanto às novas diretrizes de um 

mercado crescente em competitividade, aumentada pela globalização e comércio entre as 

nações. As inter-relações entre stakeholders1 devem seguir parâmetros definidos que 

visem mitigar o conflito de agência2, gerando credibilidade e reputação ao sistema de 

forma que os ganhos de troca ocorram fluentemente. 

 De acordo com Andrade e Rosseti (2006) as responsabilidades das 

organizações estão também aumentadas, em meio a uma nova ordem que se mostra 

mais complexa, oscilante e volátil. 

O início da governança corporativa ocorre no início do século XX com as 

primeiras regulamentações até a chegada da mais notável de todas as reações 

regulatórias, a Lei Sarbanes – Oxley, aprovada pelo congresso dos Estados Unidos em 

julho de 2002.   

No Brasil, o processo de governança corporativa teve um marco decisivo 

com a criação do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) no ano de 1995, 

que segundo definição do próprio IBGC, veio para superar o conflito de agência. O 

instrumento formal de divulgação das diretrizes da governança corporativa foi o Código 

das Melhores Práticas de Governança Corporativa.  

A primeira edição, lançada em 1999, era focada somente no Conselho de 

Administração e foi revisada em 2001, passando a incluir recomendações para os demais 

agentes de Governança Corporativa, como sócios, gestores, auditorias e Conselho Fiscal. 

                                            
1 Stakeholder (em português, parte interessada ou interveniente), é um termo usado em diversas áreas como 
administração e arquitetura de software referente às partes interessadas que devem estar de acordo com as práticas de 
governança corporativa executadas pela empresa.O termo foi usado pela primeira vez pelo filósofo Robert Edward 
Freeman. Segundo ele, os stakeholders são elementos essenciais ao planejamento estratégico de negócios. 
FREEMAN, R. E.; REED, D. L. Stockholders and Stakeholders: A new perspective on Corporate Governance. 3 ed. 
[S.l.]: California Management Review, p. 88-106. vol. 25. 1984. 

 
2 Esses conflitos surgem quando um ou mais indivíduos contratam outra pessoa ou organização, denominados agentes 
(ou administradores), para a realização de algum serviço, delegando-lhe a tomada de decisões. Estas, entretanto, 
podem conflitar com os interesses dos acionistas, fazendo com que surja, então, o típico conflito de agência que, por 
sua vez, gerará o custo de agência. ROSS, S. A., WESTERFIELD R. W., JAFFE, J. F. Administração Financeira . 2ª 
ed., São Paulo, Atlas, 2002. 
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O documento foi novamente revisado em 2004, com a atualização do seu conteúdo 

voltada para as demandas do mercado a época no País. 

Diante desta realidade em evolução, o objetivo deste artigo é analisar as 

principais características das publicações que tratam do tema da Governança 

Corporativa. Iniciando em sua essência, passando por sua evolução e chegando a sua 

aplicabilidade, buscaremos verificar os resultados obtidos nas empresas brasileiras com a 

aplicabilidade do tema. Entendendo que o Código das Melhores Práticas de Governança 

Corporativa do IBGC descreve de forma completa as políticas e diretrizes da Governança 

Corporativa, buscaremos verificar os resultados nas empresas brasileiras que adotaram o 

código do IBGC. 

Conhecer essa abordagem é relevante para verificar se os avanços teóricos 

podem trazer benefícios adicionais às organizações que ainda não aderiram as melhores 

práticas de governança corporativa o que pode gerar benefícios para o mercado 

financeiro e para a economia como um todo.  

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Origem governança corporativa 
 

Carlson (2001) explica que, há alguns séculos, os ativos “físicos” definiam a 

riqueza de um indivíduo e que a terra era o mais importante para se mensurar a riqueza. 

Nos dois últimos séculos, em virtude da mudança da base econômica da sociedade, de 

agrícola para industrial, em lugar da posse de terras, a riqueza passou a ser definida pela 

propriedade de entidades legais, pela produção e pela posse de bens e serviços. Para 

criá-los, estabeleceram-se empresas de capital aberto. Ações e títulos foram os meios 

utilizados para financiá-las. 

Os direitos a votos nos séculos XVI e XVII não consideram a 

proporcionalidade na participação do capital, com isso as grandes corporações 

começaram a ter problemas para obter capital. Com a evolução da revolução industrial, os 

investidores começaram a exigir a quantidade de votos de acordo com seus 

investimentos. Até o ponto em que chegamos a normativa de um voto por ação como 

definido em 1926 pelo New York Exchange. 

Com a evolução das organizações, a separação de poder e, propriedade 

tornou-se evidente. Como Means (1932) argumenta, a propriedade da riqueza industrial e 

o controle sobre tal riqueza estavam, cada vez menos, nas mesmas mãos. Dessa forma, 

a corporação passa a ser definida, em parte, por essa separação entre propriedade e 
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controle, e também um controle que está sendo exercido mediante pequena parcela da 

propriedade. 

Nos anos 1970, a questão da governança corporativa ressurge, em virtude 

de alguns eventos ocorridos nos Estados Unidos e Europa. Nos Estados Unidos, a 

insatisfação de acionistas de companhias que haviam falido e buscavam compensação 

junto a diretores, conselheiros e auditores resultou em maior ênfase no controle, no nível 

dos conselhos, e em demandas de participação mais importante dos comitês de auditoria 

e que estes fossem compostos por membros externos. 

Segundo Álvares, Giacometti e Gusso (2008), do ponto de visto teórico, o 

debate evolui em torno do conflito de agência. A necessidade de governança surge dos 

potenciais conflitos de interesses decorrentes entre os diferentes stakeholders. 

A questão da governança corporativa torna-se relevante no fim da década 

de 1980, em virtude de investigações oficiais acerca dos colapsos corporativos e das 

evidências de excessos cometidos pelos conselhos de algumas empresas. Ainda 

segundo Alvares, Giacometti e Gusso (2008), em vários países – Austrália, Japão, 

Estados Unidos e Inglaterra, executivos e empresas tornam-se suspeitos de práticas 

questionáveis de governança, o que resulta, na década seguinte, em uma série de 

códigos que visam prevenir tais problemas. 

Segundo Serafim, Quelhas e Alledi (2010), o termo Governança Corporativa 

ou o movimento pela governança corporativa passa a despontar no cenário mundial a 

partir do início da década de 80 nos Estados Unidos, como consequência dos abusos de 

alguns dirigentes de empresas, despontando na época o caso Texaco, que provocou a 

reação de grandes acionistas institucionais3, notadamente de fundos de pensão. 

O resultado foi uma regulação mais abrangente e severa, exemplificada pela 

lei Sarbanes – Oxley, nos Estados Unidos, e pela profusão de códigos de governança 

corporativa propostos por instituições multilaterais, organizações profissionais e 

instituições do mercado acionário. 

                                            
3
 O caso Texaco, constituiu, segundo Carlsson, R; Owership and value creation: Strategic corporate governance in the 
new economy chip. New York: John Wiley & Sons, 2001, um dos mais importantes vetores de impulsão desse 
movimento. Em 1984, a diretoria e o conselho de administração da Texaco utilizaram uma prerrogativa legal norte-
americana – o American Companies Act – para recomprar ações da companhia a um valor substancialmente acima do 
valor de mercado, de modo a evitar sua aquisição por parte de um acionista minoritário denominado Bass Brothers, 
visto como uma ameaça à posição corporativa de diretores e conselheiros. Segundo o autor, a operação de compra 
custou aos acionistas da Texaco US$ 137 milhões, correspondentes ao ágio pago aos minoritários da Bass Brothers 
pelas ações. A operação citada provocou protestos veementes, inclusive na esfera política, e deflagrou o início de um 
movimento pelo California Public Employes Retirement System – CalPERS-, um dos grandes fundos de pensão dos 
EUA, cujo conselho se posicionou: como investidor de longo prazo, o CalPERS não admitiria comportamento similar ao 
ocorrido na Texaco, em outras companhias do seu portfólio de investimentos, esperando ainda que as mesmas 
adotassem práticas que resguardassem os direitos dos acionistas. 
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Segundo Álvarez, Giacometti e Gusso (2008), os diversos modelos de 

governança corporativa foram sistematizados a partir das diferentes características e 

concepções que definiram os variados sistemas de governança corporativa mundial. O 

modelo americano e inglês é baseado no mercado, enquanto os modelos alemão e 

japonês possuem como estrutura central os bancos. Percebe-se claramente a difusão e o 

fortalecimento do mercado de capitais no primeiro, em detrimento da concentração, e a 

pouca influência do mercado nos outros dois. 

De acordo com Andrade e Rosseti (2006), no modelo americano e inglês, o 

conflito de agência é claramente percebido, tendo em vista as permanentes ações da 

governança para monitorar o trabalhos dos gerentes e “bloquear as práticas de gestão 

que contrariam o interesse dos acionistas”. São características dominantes deste modelo, 

segundo Dunlav (1998), Bertero (2000), Carlsson (2001), Monks e Minow (2001): forte 

orientação para o mercado; curto prazo; fluência do capital; diluição da propriedade; e 

possibilidade de internacionalização dos negócios. 

Segundo Álvarez, Giacometti e Gusso (2008), nos Estados Unidos e na 

Inglaterra, o conselho de administração é do tipo unitário. Até os anos 1980, 

predominantemente, o papel do chairman (diretor não executivo) e do CEO (chief 

executive officer) era executado pela mesma pessoa, que tinha muito poder, dificultando a 

separação do papel estratégico do conselho de governança.  

O modelo japonês surgiu depois da Segunda Guerra Mundial e se 

desenvolveu como estrutura de governança única. De acordo com Monks e Minow (2001), 

entre suas características estão: poder de intervenção governamental, dominado pelo 

ministro das finanças japonês (MOF); modelo de propriedade cruzada pelas companhias 

afiliadas, frequentemente incluindo clientes e fornecedores; comumente, a dominância de 

um acionista, como um “principal” banco ou parceiro; relacionamento fechado entre a 

direção das empresas e os setores do governo, o que tem frequentemente levado a 

corrupção; prioridades corporativas focadas no crescimento e participação de mercado, 

não no retorno para o acionista. 

A governança corporativa na Alemanha tem alguns aspectos semelhantes à 

do Japão, como a presença dos bancos na estrutura de capital das empresas. Segundo 

Carlsson (2001), suas principais características são: forte presença do modelo de 

stakeholder, no qual as companhias não são explicadas somente para os acionistas / 

proprietários; limitado papel do mercado de capitais na provisão total do capital de risco; 

alta concentração da propriedade, principalmente via bancos; mercado muito pouco 
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líquido; e liderança coletiva, principalmente pela participação de empregados e sindicatos 

nas estruturas de governança. 

Segundo Álvarez, Giacometti e Gusso (2008), o modelo latino-americano, 

possui semelhanças com os sistemas alemão e japonês. Apesar disso, é marcado por 

formas distintas de mobilização de capital. Segundo Carlsson (2001), são características 

deste modelo: forte concentração da propriedade nas mãos de poucos acionistas; alta 

concentração de poder nas mãos de um líder ou de uma instituição específica; e 

participação direta do Estado nas empresas, seja como proprietário, seja como regulador 

das atividades produtivas. 

 

2.2 Origem governança corporativa no Brasil 
 

 

Di Miceli (2005) esclarece que o estabelecimento das práticas de 

governança corporativa no Brasil constitui-se em uma somatória de iniciativas 

institucionais e governamentais, as quais devem ser creditadas: 

• ao IBGC, criado em 1995 com o objetivo de fomentar a prática de governança nas 

empresas e que editou o primeiro Código das Melhores Práticas de Governança 

Corporativa do país, documento que depois veio a ser revisado em 2002; 

• à aprovação da Lei nº. 10.303 de 31 de outubro de 2001 (com vigência a partir de 

março de 2002), conhecida como a nova lei das S.A.s; 

• à criação dos níveis 1 e 2 de governança corporativa e do novo mercado pela 

BOVESPA – Bolsa de Valores de São Paulo; 

•  ao estabelecimento de novas regras pela SPC – Secretaria de Previdência 

Complementar para a definição dos limites de aplicação dos recursos dos fundos 

de pensão; 

• à definição, pelo BNDES, da adoção de práticas de boa governança corporativa 

como um dos requisitos preferenciais para a concessão de financiamentos. 

 

Segundo Álvares, Giacometti e Gusso (2008) uma boa governança é 

importante para a retomada do crescimento econômico, principalmente se esse processo 

for encabeçado pelo setor privado. Crescimento econômico e governança corporativa são 

temas correlatos e estão vinculados, por exemplo, à questão financeira. Uma das grandes 
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preocupações das economias emergentes é a disponibilidade de recursos em longo prazo 

para o financiamento de seu crescimento. 

No Brasil, esse problema aprofundou-se nos anos 1980, com a quebra do 

modelo de financiamento baseado no Estado, e foi necessário buscar fontes alternativas 

de recursos. Os bancos, acostumados a altas taxas de juros e a empréstimos de curto 

prazo, não se mostram, ainda, aptos a enfrentar tal desafio. O mercado de capitais 

também apresenta fragilidades. Resta, portanto, às empresas buscar recursos 

estrangeiros ou lançar mão dos lucros retidos, como fontes de financiamento. 

O Estado desempenhou papel central no processo brasileiro de acumulação, 

desde os anos 1930, atuando de forma decisiva na configuração do capitalismo no país. 

O setor industrial esteve recorrentemente sob a proteção do Estado, sendo que vários 

grupos foram originários dessa forte presença na economia brasileiras e adquiriram 

vantagens competitivas a partir desse relacionamento.  

A atuação mais direta do Estado ampliou uma mudança na estrutura 

produtiva. Os incentivos ao setor industrial foram decisivos para que a indústria 

assumisse seu papel dinâmico e de liderança. Pesaram fortemente na definição do novo 

padrão de acumulação: as políticas de proteção tarifária, rebaixando tarifas sobre bens e 

equipamentos industriais e protegendo similares nacionais da competição externa; a 

distribuição de divisas segundo critérios de essencialidade; as políticas de crédito; e a 

abolição de impostos interestaduais, dentre outros. 

Os créditos concedidos pelo governo e a proteção tarifária serviram de base 

para o surgimento dos grandes grupos empresariais brasileiros. Estes cresceram sob a 

política de substituição das importações, que esteve presente até a década de 1970, 

quando o Brasil viu sua estratégia de substituição de importações e de 

internacionalização dos grupos se esvair. Por meio de suas empresas, o Estado tentou 

superar a crise emergente buscando recursos no mercado internacional, mas essa atitude 

o levou a uma forte crise fiscal e abriu questionamentos sobre sua capacidade de 

intervenção na economia. 

Os anos 1980 ainda sob o enfoque de Álvares, Giacometti e Gusso (2008) 

ficaram marcados por uma conjuntura de crise e de transição que pôs em xeque a 

estratégia de industrialização por substituição de importações, assim como o padrão da 

ação estatal, que lhe deu sustentação, impondo simultaneamente a ruptura com o 

passado autoritário e a construção de uma ordem democrática. 
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O país, sob ameaça da hiperinflação, criou mecanismos de proteção à 

moeda, como a indexação. As taxas de juros se elevaram, tornando os investimentos 

produtivos pouco atraentes, assim como os empréstimos. As estratégias das empresas 

passaram a referenciar-se em ajustes patrimoniais, com alta propensão à busca de 

liquidez e de concentração de capital. Estruturas oligopolizadas possuíam maiores 

chances de sobrevivência em um contexto como esse. Tal fato terá significativas 

influências sobre a governança corporativa no país. 

Andrade e Rosseti (2006) citam a evolução do processo de Governança 

Corporativa no Brasil. Desde o segundo pós-guerra até o final dos anos 80, excetuando-

se a abertura industrialista do período 1956-1960, a estratégia do governo brasileiro 

fundamentou-se em princípios nacionalistas, básicos para a doutrina então vigente de 

soberania e segurança, bem como para os propósitos protecionistas, para a imposição de 

reservas de mercado e para a concessão de incentivos subsidiados para a expansão do 

setor produtivo nacional. O modelo estratégico completava-se com a nacionalização das 

cadeias produtivas, independentemente das escalas e dos custos envolvidos. No limite 

buscava-se a auto-suficiência. E o Estado-empresário ocupava os “espaços vazios” na 

estrutura de produção. Existia, pois, um parque produtor estatizado nos segmentos 

considerados estratégicos como refino e prospecção de petróleo, mineração, 

petroquímica, dentre outros. 

Nos anos 90, as mudanças que se observaram no Brasil foram em direção a 

desradicalização, seguindo tendência mundial. Ainda a estrutura político –partidária sofreu 

um processo de desfragmentação, condição ideal às disputas abertas de poder. 

Ainda segundo Andrade e Rosseti (2006) na economia, em sintonia com os 

movimentos mundiais de liberalização, de aumento expressivo das transações 

interfronteiras e de globalização de mercados, desencadeou-se no Brasil um processo de 

mudanças que atingiu os antigos fundamentos estratégicos da economia protegida e em 

grande parte estatizada.  

Os grandes movimentos estratégicos que então se desencadearam foram, 

em síntese: 

• Inserção global; 

• Integração regional; 

• Abertura econômica; 

• Privatizações; 

• Novos marcos regulatórios; 

• Desmonopolização: competição estendida a todos os mercados. 
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Os impactos no âmbito mais específico da governança corporativa 

produziram dois outros conjuntos de mudanças, a reconfiguração do mercado de capitais 

e a mudança nos padrões de governança. 

No mercado de capitais as razões determinantes da mudança foram 

estabilização da economia, ampliação do mercado secundário pelas privatizações e a 

confiança na reorientação estratégica nacional. Ainda empresas brasileiras foram ao 

mercado internacional de capitais, via lançamento de programas de ADRs- American 

Depositary Receipts.  

Em relação às mudanças nos padrões de governança houve a consciência 

de que a aderência às regras da boa governança e aos seus valores fundamentais 

poderiam aumentar o valor das organizações e com isso, uma redução no seu custo de 

capital. 

Com isso, houve a adaptação das demonstrações financeiras aos melhores 

padrões contábeis internacionais. Exigência de Conselhos de Administração e de outros 

órgãos internos de governança mais eficazes, com admissão de insiders com experiência 

e presença internacionais. 

Ainda segundo Andrade e Rosseti (2006) outro importante marco do 

desenvolvimento e da difusão de boas prática de governança corporativa foi a criação do 

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, incialmente instituído como o Instituto 

Brasileiro de Conselheiros de Administração (IBCA). 

 

2.3 O instituto brasileiro de governança corporativa – IBGC 

 

Conforme o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, o 

IBGC é uma organização exclusivamente dedicada a promoção da Governança 

Corporativa no Brasil e o principal fomentador das práticas e discussões sobre o tema no 

País, tendo alcançado reconhecimento nacional e internacional. 

Fundado em 27 de novembro de 1995, o IBGC – sociedade civil de âmbito 

nacional, sem fins lucrativos – tem o propósito de ser referência em Governança 

Corporativa, contribuindo para o desempenho sustentável das organizações e 

influenciando os agentes de nossa sociedade no sentido de maior transparência, justiça e 

responsabilidade. 

Segundo Andrade e Rosseti (2006) os objetivos e princípios básicos da 

governança corporativa ocorrem conforme exposto no quadro 1. Os objetivos e princípios 
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do IBGC são detalhados no Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa 

que basicamente é dividido em seis capítulos: 

• Propriedade (Sócios); 

• Conselho de Administração; 

• Gestão; 

• Auditoria Independente; 

• Conselho Fiscal; 

• Conduta e Conflito de Interesses. 

 

Quadro 1 – Formas de ocorrência dos objetivos e princípios básicos da governança corporativa 
 

Transparência 

• Mais que “a obrigação de informar”, as corporações devem cultivar “o desejo de 
informar”. 

• Resultado esperado da transparência: clima de confiança, tanto interno, quanto 
nas relações com terceiros. 

• Não restrita ao desempenho econômico financeiro: vai além, contemplando outros 
fatores – inclusive intangíveis – que norteiam a ação empresarial e criam valor. 

Equidade 
• Tratamento justo e igualitário de todos os grupos minoritários. 
• Ausência de atitudes ou políticas discriminatórias. 

Prestação de 
Contas 

(Accountability) 

• Os agentes da governança devem prestar contas a quem os elegeu. 
• Os agentes da governança devem responder integralmente pelos atos praticados 
no exercício de seus mandatos. 

Responsabilidade 
Corporativa 

• Zelo pela perenidade da organização. 
• Visão de longo prazo, com foco em princípios de sustentabilidade. 
• Envolvimento com questões sociais e ambientais. 
• Criação de riquezas e empregos. 
• Qualificação e diversidade da força de trabalho. 
• Desenvolvimento científico e tecnológico. 
• Contratação preferencial de recursos das comunidades em que atua. 

Fonte: Andrade e Rosseti (2006) 

 

Segundo o código das melhores práticas do IBGC o capítulo de propriedade 

afirma que o poder político, representado pelo direito de voto, deve estar sempre em 

equilíbrio com o direito econômico. O direito a voto deve ser assegurado a todos os 

sócios. 

O capítulo 2 explica que o conselho de administração deve ser o elo entre a 

propriedade e a gestão para orientar e supervisionar a relação desta última com as 

demais partes interessadas. O conselho recebe poderes dos sócios e presta conta a eles. 

O capítulo 3 sobre a gestão, cita que o diretor-presidente é responsável pela 

gestão da organização e coordenação da Diretoria. É o responsável ainda pela execução 

das diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração e deve prestar contas a este órgão. 

Seu dever de lealdade é para com a organização. 
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O diretor-presidente, em conjunto com os outros diretores e demais áreas da 

companhia, são responsável pela elaboração e implementação de todos os processos 

operacionais e financeiros, após a aprovação do Conselho de Administração. 

O capítulo 4 sobre Auditoria Independe relata que toda organização deve ter 

suas demonstrações financeiras auditadas por auditor externo independente. Sua 

atribuição básica é verificar se as demonstrações financeiras refletem adequadamente a 

realidade da sociedade. Como parte inerente ao trabalho dos auditores independentes, 

inclui-se a revisão e avaliação dos controles internos da organização.  

O Capítulo 5 trata do Conselho Fiscal que é parte integrante do sistema de 

governança das organizações brasileiras. Conforme o estatuto pode ser permanente ou 

não. Sua instalação, no segundo caso, dar-se-á por meio de pedido de algum sócio ou 

grupo de sócios. 

O capítulo 6 cita a conduta e o conflito de interesses onde cita que toda 

organização deve ter um código de conduta que comprometa os administradores e 

funcionários. O documento deve ser elaborado pela Diretoria de acordo com os princípios 

e políticas definidos pelo Conselho de Administração e por este aprovado. Quanto ao 

conflito de interesses, afirma que há conflito de interesses quando alguém não é 

independente em relação à matéria em discussão e pode influenciar ou tomar decisões 

motivadas por interesses distintos daquele da organização. 

Baseando-se em Andrade e Rossetti (2006), uma síntese das melhores 

práticas de governança corporativa recomendadas pelo IBGC são apresentadas no 

quadro 2. 

 
Quadro 2 – Síntese das melhores práticas de governança corporativa recomendadas pelo IBGC 

Propriedade 

• Adoção do conceito “uma ação, um voto”. 
• Acessibilidade de todos os acionistas aos acordos entre os sócios. 
• Assembleia geral como órgão soberano. 
• Transferência de controle a preços transparentes e estendidos a todos os 
acionistas (tag along). 

• Solução de conflitos preferencialmente por meio de arbitragem. 
• Manutenção de alta dispersão (free float) das ações em circulação. 

Conselho de 
Administração 

 

• Recomendável para todas as companhias, independentemente de sua forma 
societária. 

• Normatização por regimento interno, com clara definição de funções. 
• Dois Presidentes: Chairman e CEO não acumulam funções. 
• Criação de comitês especializados, com o destaque para a auditoria. 
• Número de membros entre 5 e 9, em sua maioria independentes, com experiência 
e perfis complementares. 

• Clara definição das qualificações dos conselheiros: base para avaliações 
individuais, com periodicidade anual. 

• Processos formalmente estabelecidos. 
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Gestão 
 

• Escolha e avaliação formal dos gestores pelo Conselho de Administração. 
• O CEO é o responsável pela execução das diretrizes fixadas pelo Conselho de 
Administração. 

• Demais diretores executivos: CEO indica, Conselho de Administração aprova. 
• Relacionamento transparente com todos os stakeholders. 
• Transparência, clareza e objetividade na prestação de contas. 
• Responsabilidade pela geração de relatório anual. 
• Responsabilidade pelo desenvolvimento do código de conduta corporativa. 

Auditoria 
Independente 

 

• Existência Obrigatória. 
• Independência em relação à companhia. 
• Função essencial: verificar se as demonstrações financeiras refletem 
adequadamente a realidade da companhia. 

• Plano de trabalho fixado pelo Conselho de Administração. 

Conselho Fiscal 
 

• Órgão não obrigatório, eleito pelos acionistas. 
• Composição: conhecimento do campo de atuação da companhia e diversidade de 
experiências profissionais, pertinentes às funções deste conselho. 

• Atuação sob o regimento interno. 
• Agenda complementar de cooperação com as das auditorias interna e 
independente. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
 

Quanto ao método, foi realizada uma pesquisa bibliográfica(VERGARA, 

2000). Por sua vez, este trabalho pode ser classificado como uma pesquisa aplicada, pois 

visa à geração de conhecimentos sobre as aplicabilidades do código de melhores práticas 

de governança corporativa nas empresas brasileiras (APPOLINÁRIO, 2006). Quanto à 

abordagem do problema, ela é de cunho qualitativo, pois não se utilizou técnicas 

estatísticas para a análise dos dados. Quanto aos objetivos, a pesquisa se enquadra 

como descritiva, pois visa descrever o conteúdo das publicações analisadas.  

 

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
  

Como explica o IBGC, as políticas de governança corporativa possuem além 

do código de melhores práticas do IBGC outras instituições que buscam sua 

aplicabilidade. Em 2001, foi reformulada a Lei das Sociedades Anônimas e, em 2002, a 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) lançou sua cartilha sobre o tema Governança. 

Documento focado nos administradores, conselheiros, acionistas controladores e 

minoritários e auditores independentes, a Cartilha visa orientar sobre as questões que 

afetam o relacionamento entre os já citados. 

Outra contribuição à aplicabilidade das práticas de Governança partiu da 

Bolsa de Valores de São Paulo, ao criar segmentos especiais de listagem destinados a 

empresas com padrões superiores de Governança Corporativa. Além do mercado 

tradicional, passaram a existir três segmentos diferenciados de Governança: Nível 1, 
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Nível 2 e Novo Mercado. O objetivo foi o de estimular o interesse dos investidores e a 

valorização das empresas listadas além do código de melhores práticas em governança 

corporativa outros meios. 

O artigo buscou as considerações dos autores a seguir conforme seus 

objetivos, os mesmos utilizando como base as políticas de Governança Corporativa 

listadas pelo código de melhores práticas do IBGC. As análises, resultados descrevemos 

a seguir.  

Em síntese, segundo Di Miceli (2002), ao testar as melhores práticas de 

governança corporativa, as adoções do Código do IBGC e da Cartilha de Governança da 

CVM justificam-se por serem os principais documentos sobre o tema no Brasil, tendo sido 

elaborados a partir dos principais códigos de governança internacionais. Além disso, 

como as recomendações desses documentos servem como diretrizes para as empresas 

brasileiras, o teste possui aplicação prática ao checar se as empresas com estas 

características foram melhor avaliadas pelo mercado ou tiveram melhor desempenho nos 

últimos anos. 

Ainda segundo Di Miceli (2002) em ambos os casos, os resultados indicam 

claramente que as empresas que tiveram pessoas distintas ocupando os cargos de diretor 

executivo e presidente do conselho obtiveram, em média, maior valor de mercado, 

corroborando a hipótese de que a adoção das recomendações do IBGC e CVM para 

separação dos cargos é saudável para as empresas. O autor concluí que quanto ao 

tamanho do conselho de forma a corroborar as recomendações do IBGC e CVM de que 

existe uma faixa ótima para o tamanho do conselho. Quanto aos resultados financeiros o 

retorno sobre o ativo utilizando o lucro operacional próprio (RSAPR) foi a variável de 

desempenho que obteve o melhor resultado contra as variáveis de governança em 2000. 

Na regressão contra RSAPR, a variável diretor executivo como presidente do conselho 

(DE) apresentou uma correlação negativa no nível de significância de 10%, indicando que 

as empresas que tiveram pessoas distintas ocupando os cargos de diretor executivo e 

presidente do conselho obtiveram, em média, melhor RSAPR no período. Desta forma, 

corroborou-se a hipótese de que a adoção das recomendações do IBGC e CVM neste 

tema resulta em uma melhor estrutura de governança, que pode levar a um melhor 

resultado financeiro para a companhia. 

Como afirma Malacrida e Yamamoto (2006) conclui-se que os diferentes 

níveis de evidenciação influenciam a volatilidade do retorno das ações e o estudo é capaz 

de revelar que empresas com maior nível de evidenciação, em termos de demonstrações 
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complementares possuem menor volatilidade do retorno das ações, confirmando, assim, a 

esperada importância dada pelo mercado a essas demonstrações. Os resultados 

alcançados devem ser interpretados como um fator importante para as empresas 

aumentar em seu nível de transparência e evidenciação de informações e 

consequentemente atenderem a um dos mais importantes pressupostos da Governança 

Corporativa que é a transparência e a evidenciação, contribuindo para um menor grau de 

risco e um maior grau de confiabilidade. 

O próprio IBGC (2006) realizou estudo com as maiores empresas familiares 

brasileiras, objetivando captar a percepção dos empresários acerca dos benefícios 

auferidos após a implantação da GC. Os benefícios foram classificados em dois grupos: 

internos, assim considerados aqueles relacionados ao aperfeiçoamento do funcionamento 

da alta gestão; e externos, aqueles atrelados à redução de custo de capital da empresa e 

a uma maior percepção dos investidores externos. Segundo o estudo do IBGC (2006), 

destacam-se como benefícios internos: a) maior profissionalização da gestão da empresa; 

b) maior formalização dos processos de trabalho; c) aprimoramento do processo 

decisório; d) separação mais clara entre os papéis dos representantes da propriedade 

(conselheiros) e da gestão (diretor-presidente); e)melhor gestão dos riscos de 

investimentos; f) aprimoramento dos controles internos; g)mudança cultural; h) ingresso 

dos conselheiros independentes e sua participação ativa em comitês, enriquecendo as 

discussões do conselho de administração; i) amadurecimento da gestão, com o 

entendimento do funcionamento do conselho de administração e do conselho fiscal; j) 

melhores critérios para avaliação de desempenho e sistema de remuneração dos 

executivos; e k) desenvolvimento de melhores práticas de contabilidade e instrumentos 

gerenciais. Foram identificados os seguintes benefícios externos: a) maior acessibilidade 

ao capital; b) aumento da capacidade de crédito e diminuição do custo de captação de 

recursos; c) maior liquidez e volume de negócios das ações; d) melhor imagem; e) 

utilização do mercado como parceiro para monitorar negócios; f) maior diversificação 

patrimonial dos acionistas controladores; g) maior visibilidade diferenciada, especialmente 

em relação aos pares do setor; h) maior proteção e garantia dos direitos societários de 

todos os acionistas envolvidos; i) maior precisão no apreçamento das ações; e j) maior 

tranquilidade para os gestores buscarem bons projetos (devido à disponibilidade de novas 

fontes de financiamento). 
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Segundo Aragão et al (2008), em seu estudo de caso na empresa M Dias 

Branco, explica que decorrido um ano e oito meses da data de seu ingresso no Novo 

Mercado, a M. Dias Branco considera-se extremamente recompensada pelo esforço 

empreendido para tornar-se uma companhia usuária das politicas de GC. Esse esforço 

possibilitou uma significativa evolução nos seus processos internos; a modernização do 

seu aparato tecnológico; uma significativa evolução da cultura organizacional; e a 

consolidação de uma equipe profissional de elevado nível, impactando de forma positiva 

no avanço da companhia nas questões de GC. Os benefícios decorrentes da 

implementação dessas ações e da adoção da GC traduzem-se nos resultados alcançados 

pela companhia, destacando-se a conquista de uma excelente imagem institucional, em 

âmbito nacional. Foram percebidos outros benefícios decorrentes da adoção da GC, 

como, por exemplo, uma evolução, do ponto de vista cultural, do modelo de gestão da 

companhia; uma maior diversificação patrimonial dos acionistas controladores; e a 

profissionalização da gestão. Ao se investigar os benefícios auferidos pela M. Dias Branco 

em decorrência da adoção da GC, não foi difícil perceber, pelas declarações dos 

entrevistados, uma satisfação geral em relação à adoção da GC, inclusive superando-se 

as expectativas iniciais. 

Segundo Nobre et al (2006) em seu estudo a Governança Corporativa é 

imprescindível nas saídas via IPO, visto que, quanto mais alto o nível desta, melhor a 

precificação de suas ações. Os entrevistados entendem que os elevados custos na 

implementação da Governança são recompensados pelo retorno na precificação de suas 

ações e afirmaram que buscam direcionar as empresas investidas ao nível mais alto de 

Governança, desde o início de sua participação na empresa. Os resultados obtidos 

sinalizam uma tendência dos fundos de Venture Capital em direcionar as empresas 

investidas ao nível mais alto de Governança Corporativa, o que não ocorre apenas nos 

casos em que a empresa possui impedimentos regulatórios. 

Gamez (2006), mostra que as companhias que aderiram aos níveis 

diferenciados de Governança Corporativa (Nível I, Nível II e Novo Mercado) apresentaram 

um retorno superior ao índice Bovespa. Tanto o IGC (Índice de Ações com Governança 

Corporativa Diferenciada) quanto o ITAG (Índice de Ações com Tag Along Diferenciado) 

apresentaram retorno superior ao índice Bovespa desde que foram criados, em 2001 e 

2002, respectivamente. 
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Figura 1 – Comparação da performance dos índices. 
 

 
Fonte: SITE BOVESPA 

 

Empresas com regras rígidas de Governança são mais procuradas, o que 

ocasiona uma redução do custo de capital e uma subsequente valorização de suas ações, 

de acordo com Gamez (2006) a principal premissa dos pesquisadores é que as empresas 

com boa governança são mais procuradas pelos investidores, o que resulta na 

valorização de suas ações. Ainda segundo o autor, de acordo com a evolução atual da 

Governança Corporativa, será pouco provável que uma empresa consiga abrir capital no 

Brasil e levantar fundos através de um IPO, sem que ingresse no Novo mercado, no nível 

mais exigente de Governança da Bovespa.  

Ainda segundo Nobre et al (2006) em relação ao comparativo de retorno das 

empresas listadas no Novo Mercado, com as empresas listadas nos demais níveis, foi 

unânime a percepção dos entrevistados de que quanto mais alto o nível de Governança 

Corporativa em que a empresa é listada, melhor o seu papel é precificado. De acordo com 

os entrevistados, o mercado paga melhor por papéis de empresas listadas nos níveis 

mais altos de Governança Corporativa e acrescentou que as empresas que não se 

enquadraram nesses níveis foram penalizadas na precificação de seus papéis (processo 

de bookbuilding). Este entrevistado acredita ainda que o IPO é a melhor forma de medir a 

Governança Corporativa das empresas. 
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Segundo Gomes, Neto, Martins (2006), buscaram identificar a importância 

atribuída pelas empresas familiares pesquisadas às práticas de Governança Corporativa 

sugeridas pelo Código do IBGC ao Conselho de Administração, bem como avaliar a 

dificuldade em implementá-las. Com relação à relevância das práticas, pôde-se concluir, a 

partir dos dados coletados, que, com exceção de duas sugestões (orientar a formação e 

composição de comitês e definir a remuneração e benefícios dos conselheiros) ambas 

consideradas irrelevantes por quatro das sete empresas, as demais foram consideradas 

importantes pela maior parte das empresas pesquisadas. As empresas que não deram 

importância à formação de comitês entendem que essa prática não contribui de forma 

relevante para a tomada de decisões da empresa, principalmente se a quantidade de 

membros do Conselho for limitada. As empresas que não consideraram prática importante 

responsabilizar o Conselho de Administração pela definição da remuneração e dos 

benefícios dos Conselheiros julgam inconveniente que os conselheiros definam sua 

própria remuneração, considerando ideal que tal definição seja realizada por órgão 

superior ao Conselho de Administração. 

 
5. CONCLUSÕES 
 

As grandes motivações à Governança Corporativa ocorreram no Brasil a 

contar da década de 80. As exigências de melhores políticas, que possibilitassem a 

mitigação da informação assimétrica, se faziam de suma importância, principalmente após 

a abertura comercial que o país viveu e com o consequente desenvolvimento do mercado 

de capitais. 

Sabemos que os princípios econômicos são ditos e dentre eles, temos que o 

ser humano é racional, que prefere ganhar mais do que a menos e ainda que é insaciável. 

Sendo assim, a informação assimétrica e o conflito de agência são fatores que podem 

ocorrer com frequência. 

O IBGC veio a interferir e contribuir nessa relação introduzindo o código das 

melhores práticas de governança corporativa e o questionamento, dado que o tema é 

atualmente muito discutido, era verificar se tais políticas efetivamente encontravam 

aderência na prática. 

Altamente discutido, pois é importante através da pesquisa mesmo que 

qualitativa mas embasada em pesquisas quantitativas, verificar se tais temas não são 

modismos. Verificamos ao longo do semestre de 2012 por meio de outra pesquisa que 

por exemplo, a adesão de empresas listadas na BOVESPA, ao Índice de Sustentabilidade 
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Empresarial, não gerou valorização às mesmas, sendo o assunto amplamente discutido 

na sociedade em geral. 

Quanto ao código das melhores práticas de Governança Corporativa do 

IBGC nos parece que sua adesão é uma forma de agregação de valor às empresas. Pode 

vir a gerar resultados positivos às empresas, principalmente quanto a criação de 

conselhos, segregação de funções e os demais princípios de equidade. 

Por outro lado nos parece que a adesão das políticas de Governança 

Corporativa nas empresas de menor porte, geralmente familiares, ainda não é uma 

realidade e ainda, não consideram que as políticas, descritas pelo código possa 

realmente lhe agregar valor. 
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