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RESUMO 
 
 
 
Com o desenvolvimento e a evolução das grandes corporações ocorreram alterações no 
mundo corporativo que levaram à diluição do capital e, consequentemente, a separação entre a 
propriedade e a gestão, desencadeando diversos conflitos denominados problemas de agência. 
A ocorrência de diversos escândalos corporativos motivou discussões por parte de instituições 
e organismos internacionais acerca do tema Governança Corporativa (GC) que culminou com 
a publicação de códigos de práticas de GC em diversos países, a publicação dos Princípios de 
Governança Corporativa da OCDE (Organização para Cooperação do Desenvolvimento 
Econômico) em 1999 e a promulgação da Lei Sarbanes-Oxley (2002) pelo congresso 
americano. No Brasil, o movimento fortaleceu-se com a criação do Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa (IBGC), que elaborou a primeira versão do Código das Melhores 
Práticas de GC em 1999 e pelas iniciativas de órgãos reguladores: a criação dos Níveis 
Diferenciados de GC (NDGC) pela Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) em 2000; a 
elaboração da Cartilha de Recomendações de GC pela Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM) em 2002; as alterações da Lei 6.404/76 e outras, buscando atender às exigências do 
mercado por maior transparência e credibilidade. Estudos (LA PORTA, 1998; SILVEIRA, 
2005; SANTOS, 2000; LEAL; CARVALHAL, 2005) têm constatado que a adoção de 
melhores práticas da GC implica em maior acesso das empresas a instituições financiadoras, 
menores custos de capital, melhor desempenho, riscos mais baixos e tratamento mais 
favorável de todas as partes interessadas nos seus resultados. Frente à importância do tema da 
GC, o estudo investiga os aspectos a serem observados na avaliação das boas práticas de GC 
adotadas pelas empresas, de forma a se verificar o nível de utilização destas. Assim, o 
objetivo geral desta pesquisa é apresentar um modelo de avaliação do nível de utilização das 
boas práticas de governança corporativa das empresas listadas na Bovespa, a partir dos 
aspectos baseados nos princípios, códigos e práticas nacionais e internacionais. A pesquisa é 
de caráter exploratório-descritivo quanto aos objetivos e do tipo qualitativa quanto à 
abordagem do problema. Utilizou-se os métodos de pesquisa bibliográfico e documental e 
como técnica o estudo de campo, tendo como sujeitos da pesquisa as empresas de capital 
aberto com ações negociadas nos NDGC (Níveis 1 e 2), no Novo Mercado e no Mercado 
Tradicional da Bovespa, com aplicação de questionário estruturado, conforme o modelo de 
avaliação de GC definido. Dentre os principais resultados, pode-se destacar que existe 
diferença entre o nível de utilização das práticas de governança corporativa das empresas que 
estão submetidas aos regulamentos dos segmentos diferenciados e do Novo Mercado e o das 
organizações listadas no Mercado Tradicional da Bovespa nas dimensões Propriedade, 
Diretoria Executiva e Fiscalização, com a necessidade de maior adesão das empresas do 
grupo Mercado Tradicional às boas práticas relacionadas, principalmente, à proteção aos 
acionistas, à qualidade da gestão, ao conselho fiscal e também ao estabelecimento de 
mecanismos de resolução de conflitos de interesse. 
 
 
Palavras-chave: Governança Corporativa. Companhias Abertas. Modelo de Avaliação.  
 



 

ABSTRACT 
 
 
 
The development and evolution of large corporations brought alterations into the corporate 
world, leading to the dilution of capital and, therefore, to the separation between ownership 
and management, a fact that triggered several conflicts which came to be called agency 
problems. The occurrence of corporate scandals led to discussions within international 
institutions and bodies about the issue of Corporate Governance (CG), and to the further 
publication of CG practice codes in several countries, the publication of OECD´s 
(Organization of Economic Cooperation and Development) Corporate Governance Principles 
in 1999, and the enactment of the Sarbanes-Oxley Act of 2002 in the United States. In Brazil, 
this trend got strengthened by the creation of the Brazilian Institute of Corporate Governance 
(IBGC), which elaborated the first version of the CG Best Practices Code in 1999, and by the 
initiatives of the regulatory bodies, such as the creation of the Differentiated CG Levels 
(NDGC) in 2000 by the Sao Paulo Stock Exchange (Bovespa); the elaboration of the CG 
Recommendations Chart, published in 2002 by the Securities Commission (CVM); the 
amendments to Act 6404/76, and others. All of them were aimed to meet the market´s demand 
for transparency and credibility. Some studies (La Porta, 1998; Silveira, 2005; Santos, 2000; 
Leal; Carvalhal, 2005) verified that the adoption of the CG Best Practices by the companies 
resulted in a better access to credit, less capital costs, better performance, lower risks and a 
more favorable attitude from every stakeholder. This study investigates, in sight of the 
significance of CG, the aspects to be considered when evaluating the CG practices 
implemented by a company in order to check their level of utilization. The general goal of this 
research was to present an evaluation model of the level of utilization of CG good practices 
by the companies traded in the Bovespa, based on the different categories established by 
domestic and international principles, codes and practices. This is an exploratory and 
descriptive research with regard to its goals, and a qualitative one with regard to the approach 
to the problem. Bibliographic and documentary methods were used, along with a field study 
having as subjects the public companies traded at the NDGC, levels 1 and 2, in the New 
Market and the Traditional Sao Paulo Stock Exchange, through the application of a structured 
questionnaire according to the defined CG evaluation model. One of the main results is that 
there is a gap between the level of use of corporate governance practices between companies 
subject to the regulations of the differentiated segments and of the New Stock Exchange and 
those used by the organizations traded at the Bovespa Traditional Exchange in the following 
parameters: Ownership, Executive Management, and Control. The companies belonging to 
the Traditional Stock Exchange must adhere in a stronger fashion to the good practices related 
mainly to the protection of shareholders, management quality, fiscal committee and to the 
setting of mechanisms for the resolution of conflicts of interest. 
 
 
Key words: Corporate Governance. Public companies. Evaluation model.  
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

As grandes corporações de negócios têm adquirido uma importância significativa 

na história das civilizações, tendo sido veículo de conquistas e avanços materiais, aumentando 

a responsabilidade dessas organizações para o alcance do crescimento econômico dos países. 

Entre os aspectos que geram o crescimento econômico está a criação de um ambiente de 

negócios favorável, resultado de uma harmonização entre os interesses dos diversos agentes 

que interagem com a organização.  

Em fins do século XX, mais especificamente na metade dos anos 80, os 

movimentos concentraram-se na atenção para questões relacionadas aos conflitos de agência 

originados, principalmente, do processo de separação entre a propriedade e a gestão. Isso se 

deu por conta da expansão das empresas e dos problemas na sucessão. Além disso, visando a 

ampliação dos negócios, as empresas antes fechadas passam a abrir seu capital e as 

companhias abertas ampliam sua emissão de capital. Essa dispersão da propriedade, 

inicialmente nos EUA e Reino Unido e depois nos demais países, gera problemas em três 

âmbitos, que são os motivadores da adoção das boas práticas de governança – a relação 

conflituosa entre os acionistas e os proprietários das corporações; a falta de eficácia dos 

conselhos de administração; e os conflitos entre os interesses dos diretores executivos e os 

acionistas controladores e minoritários (ANDRADE; ROSSETTI, 2004, p.41-44). 

Nesse contexto, boas práticas de governança corporativa passaram a ser exigidas 

em diversos países, pelos acionistas organizados e proprietários institucionais de fundos de 

ações e de pensões a fim de sanar os problemas de conduta e conflitos na gestão das 

companhias, estabelecendo o denominado empowerment dos acionistas. O resultado mais 

relevante desse movimento, segundo Andrade e Rossetti (2004), foi a disseminação dos 

primeiros códigos de melhores práticas de governança corporativa. Apesar disso, diversas 

fraudes contábeis ocorridas no final do século XX, levaram a revisões institucionais e, 

recentemente, a uma maior atenção por parte dos órgãos reguladores e das instituições do 

mercado de capitais. As respostas aos escândalos vieram com a lei Sarbanes-Oxley, nos EUA, 

e a cobrança por melhores práticas definidas por organismos internacionais e instituições do 

mercado de ações. 

Dentre os fatores mais importantes que também exigiram melhores práticas estão: 

a globalização dos mercados financeiros e as reestruturações ocorridas nas corporações. Com 
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o grande número de fusões, aquisições e alianças estratégicas, tornou-se cada vez mais 

necessária, nos realinhamentos da estratégia, a adoção de boas práticas de governança, 

buscando a harmonização dos acionistas/investidores e demais partes interessadas.  

Assim, a governança corporativa (GC) foi deixando de ser apenas um sistema que 

permite o acompanhamento da administração da companhia e o controle dos executivos por 

parte dos acionistas majoritários (teoria da agência), para em sentido amplo (teoria dos 

stakeholders), tendo como papel fundamental a administração das relações entre todos os 

agentes que, de forma direta ou indireta, são alcançados pelas ações da organização, gerando 

mecanismos para dirimir os conflitos entre os acionistas, gestores, conselheiros e demais 

interessados (stakeholders).  

As empresas brasileiras não estão fora desse contexto e, assim como as empresas 

dos demais países em desenvolvimento, atentaram para a ampliação dos seus mercados de 

capitais, visando reduzir o risco na busca de recursos financeiros e formar estratégias para 

seus processos de crescimento. A partir dos anos 80, a globalização e diversas mudanças na 

economia brasileira, tais como privatizações, quebra das barreiras às empresas estrangeiras,  

aumento das fusões e aquisições e abertura de mercados, produziram, no que se refere à 

governança corporativa, a reconfiguração do mercado de capitais.  

Entre as iniciativas para suprir as demandas por melhorias nos padrões de 

governança das empresas brasileiras e buscando-se um mercado acionário mais forte, cita-se a 

iniciativa da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) que passou a negociar em um mercado 

de ações específico – segmentos de listagem de Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado –, 

segmentado do seu mercado tradicional, ações de empresas que estivessem comprometidas 

com boas práticas de GC.  

Outras iniciativas importantes para a difusão das melhores práticas no país foram 

a reforma da Lei das S/A em 2001, a edição da cartilha de governança com recomendações da 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 2002, o Novo Código Civil em 2003 e a 

elaboração pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC em 1999, do Código 

de Melhores Práticas de Governança Corporativa, atualizado em 2002 e com última revisão 

em 2004, baseado na publicação International Comparison of Board “Best Practices”, de 

Holly Gregory e Elizabeth Forminard (1998). 
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Pode-se definir Governança Corporativa como um conjunto de princípios e 

práticas que deve ser incorporado ao modelo de gestão das empresas, visando alcançar uma 

maior valorização de suas ações, redução dos custos de agência, maior acesso a 

financiamentos, menor custo de capital, criação de valor para os acionistas e melhor 

desempenho para a empresa, afetando o valor do seu patrimônio no mercado por meio da 

geração e manutenção de intangíveis. 

Para atender a esse fim, entende-se que a empresa deverá adotar políticas que 

equilibrem os interesses dos investidores, gestores e demais partes interessadas, objetivando 

reduzir os conflitos entre os mesmos e atender interesses mais amplos que a maximização da 

riqueza para os investidores/acionistas. Assim, devem considerar, na sua tomada de decisão, 

os interesses dos grupos de clientes e consumidores, fornecedores, colaboradores, credores, 

governo, comunidade e sociedade que são aqui denominados stakeholders. 

Estudos acadêmicos, entre eles os efetuados de forma pioneira por La Porta et al. 

(1999), têm demonstrado que há uma forte correlação entre as práticas adotadas da GC e o 

desenvolvimento econômico das nações, pois transparência gera confiança para atrair capital, 

o qual gera produção, emprego, renda e, consequentemente, desenvolvimento econômico. 

Também Claessens et al (2000) constataram em estudo que: 

as melhores práticas da GC implicam um maior acesso a instituições financiadoras 
de seu desenvolvimento, menores custos de capital, melhor desempenho das 
empresas, riscos mais baixos e tratamento mais favorável de todas as partes 
interessadas nos resultados das corporações. (ANDRADE; ROSSETTI, 2004). 

No Brasil, as pesquisas só vêm confirmar o que se tem verificado em outros 

mercados. Os estudos de Silveira (2005), McKingsey e Korn-Ferry (2002), Lameira (2005 e 

2007) entre outros, comprovam os efeitos da adoção de boas práticas de governança no 

aumento de valor e/ou de desempenho da empresa e no acesso ao capital. 

Por meio desse estudo poder-se-á analisar as boas práticas relacionadas à 

governança corporativa adotadas pelas empresas de capital aberto com ações negociadas nos 

Níveis Diferenciados de Governança Corporativa (Nível 1 e 2), no Novo Mercado e no 

Mercado Tradicional da Bovespa, a partir de aspectos baseados nas diretrizes da governança, 

nos modelos de GC adotados e nas melhores práticas nacionais e internacionais. 
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Nesse contexto, o trabalho visa responder a seguinte questão de pesquisa: Qual o 

nível de utilização das boas práticas de Governança Corporativa em empresas listadas na 

Bovespa? 

Assim, tendo como campo de investigação as empresas listadas na Bovespa, nos 

segmentos diferenciados de GC (Nível 1 e 2), Novo Mercado e no Mercado Tradicional, 

apresenta-se o seguinte pressuposto: Existe diferença entre o nível de utilização das práticas 

de governança corporativa das empresas que estão submetidas aos regulamentos dos 

segmentos diferenciados e do Novo Mercado e o das organizações listadas no Mercado 

Tradicional da Bovespa, considerando um conjunto amplo de boas práticas. 

Dessa forma, considerando o exposto acima e, visando responder a questão 

levantada, a pesquisa tem como objetivo geral avaliar o nível de utilização das boas práticas 

de governança corporativa nas empresas listadas na Bovespa, considerando os princípios, 

códigos e práticas nacionais e internacionais contempladas em um modelo de avaliação 

proposto.  

Destacam-se os seguintes objetivos específicos: 

 Identificar os princípios da Governança Corporativa e, nos códigos e 

práticas nacionais e internacionais, os principais aspectos relacionados aos mecanismos de 

controle da Governança: propriedade, conselho de administração, diretoria executiva, 

auditoria, conselho fiscal e regras de conduta e conflito de interesses; 

 Levantar as dimensões e subdimensões para a elaboração de um modelo de 

avaliação do nível de utilização das práticas de Governança Corporativa, contemplando um 

conjunto de indicadores com base nas diretrizes da GC e práticas nacionais e internacionais; 

 Aplicar o modelo de avaliação nas empresas listadas na Bovespa. 

Quanto à metodologia, de acordo com a abordagem do problema, esta pesquisa se 

classifica como qualitativa, assumindo um caráter exploratório-descritivo quanto aos 

objetivos. Para a sua consecução, utilizou-se como procedimentos de coleta de dados, a 

pesquisa bibliográfica, em fontes secundárias como, livros, artigos, periódicos, teses, 

publicações avulsas e sítios de instituições relacionadas ao tema, e a pesquisa documental, 

principalmente, junto aos sítios da Bovespa, da CVM e das empresas estudadas. 
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Como complemento imprescindível à coleta bibliográfica e documental e para a 

avaliação do nível de utilização das práticas de governança corporativa nas empresas 

estudadas, realizou-se a observação direta extensiva por meio da aplicação de questionário às 

empresas de capital aberto listadas nos Níveis Diferenciados de Governança Corporativa, 

Novo Mercado e Mercado Tradicional da Bovespa. 

Considera-se este trabalho de pesquisa relevante por ser um tema atual e oportuno, 

contribuindo para: 

• as empresas, como uma ferramenta de análise e acompanhamento das suas 

práticas, dando suporte à tomadas de decisões estratégicas, visando à 

competitividade, a geração de valor, aumento do desempenho e perenidade 

dos negócios a partir da harmonização dos interesses – dos acionistas 

minoritários pela eqüidade de tratamento e maior participação na gestão e 

das demais partes interessadas, por maior transparência; 

• a sociedade, pois à medida que esta se faz consciente da influência das 

ações das empresas no ambiente externo à mesma, exige cada vez mais das 

organizações uma visão sustentável de desempenho econômico e 

socioambiental; e 

• a comunidade acadêmica visto que o trabalho será relevante, podendo 

ampliar ainda mais seu objetivo de pesquisa, gerando outros estudos.  

O trabalho está estruturado em sete seções, além das referências e apêndices, 

contendo essa, a introdução, na qual apresenta-se uma visão geral do trabalho, 

contextualizando-se o tema, a partir do qual levantou-se o problema e os objetivos da 

pesquisa, além de especificar os métodos e procedimentos adotados na mesma. 

A segunda seção trata da Governança Corporativa (GC), os conceitos e questões 

relacionadas ao termo e outros conceitos como, conflitos de agência. Também são 

apresentadas a teoria da agência e, com maior foco, a teoria dos stakeholders e os princípios 

da GC, os aspectos legais que fundamentam a presente pesquisa. Nesta seção apresenta-se 

também os códigos e práticas adotadas no Brasil e em diversos países, dando um panorama 

sobre a evolução destas no âmbito nacional e internacional. 
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A terceira seção versa sobre os principais mecanismos de controle e avaliação da 

governança corporativa representados pela estrutura da propriedade e dos órgãos sociais e o 

estabelecimento de regras de conduta e de resolução de conflitos de intresses. Nesta seção são 

apresentadas o que é considerado como as melhores práticas de governança relacionadas a 

propriedade, conselho de administração, diretoria executiva, auditoria, fiscalização, conduta e 

conflitos de interesse, a partir de pesquisas e práticas nacionais e internacionais.  

A quarta seção trata da metodologia adotada quanto à abordagem do problema, 

aos objetivos e aos métodos utilizados na coleta de dados para a realização da pesquisa. 

Também, são apresentados os sujeitos da pesquisa, os procedimentos para elaboração do 

modelo de avaliação proposto, bem como os instrumentos de coleta e as técnicas empregadas 

para a análise e interpretação dos dados. 

A quinta seção versa sobre o modelo de avaliação do nível de utilização das 

práticas de governança corporativa proposto, seus fundamentos e os elementos que o compõe. 

A sexta seção trata da aplicação do modelo de avaliação nas empresas abertas com 

ações negociadas nos segmentos diferenciados de GC, no Novo Mercado e Mercado 

Tradicional da Bovespa, apresentando os resultados da pesquisa. 

Na conclusão, apresenta-se uma síntese do estudo, na qual confronta-se os 

resultados obtidos com o pressuposto levantado. Em seguida, lista-se as referências utilizadas 

na consecução do estudo e os apêndices do mesmo. 
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2 GOVERNANÇA CORPORATIVA 
 
 

Esta seção, trata dos conceitos e questões relacionadas ao termo Governança 

Corporativa (GC), como os problemas e conflitos de agência. Nela são apresentadas as 

teorias, focando, principalmente, na teoria dos stakeholders, os princípios e os aspectos legais 

que fundamentam o sistema de governança corporativa e as boas práticas nacionais e 

internacionais. 

2.1 Conceitos de governança corporativa 

O termo corporate governance, relativamente novo no Brasil, é traduzido como 

Governança Corporativa e tem sido motivo de algumas controvérsias, dentre elas, a própria 

terminologia. 

Os italianos traduzem a expressão como governança societária enquanto os 

franceses a denominam tanto governança societária como empresarial (gouvernement 

d'enterprise ou gouvernement des sociétés). Os portugueses e os espanhóis a denominam 

como governo das sociedades cotadas, leia-se abertas, (em espanhol, gobierno de las 

sociedades cotizadas) ou mesmo governança acionária, utilizando o termo corporação como 

sinônimo de empresa ou sociedade por ações, uso comum também no Brasil. Já os alemães a 

utilizam como gestão empresarial (Unternehmensführung) (LAUTENSCHLEGER JÚNIOR, 

2005, p.29-30). 

A crítica sobre o termo Governança Corporativa recai pela simples tradução da 

expressão, principalmente do ponto de vista jurídico visto que, não existe no país um direito 

corporativo e, sim, societário. Muito embora, não se faça uso do termo governar empresas, 

mas administrá-las, administração é um termo que não abrange o real significado da 

governança corporativa, pois esta envolve questões externas à administração comumente dita 

tais como, os interesses de partes interessadas – credores, trabalhadores, sociedade e etc – no 

âmbito da organização. Entretanto, o termo governança é o que menos afronta o sentido 

etimológico da expressão que vem do latim (gubernatione), pois significa, segundo o 

Dicionário Aurélio (1993), "Ato de governar (-se); governo; governação", incluindo, desta 

forma, tanto a administração propriamente dita como também a questão do controle e da 

influência.  
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Para Wald (2002), o correto seria denominá-la de “governo das empresas”, pois 

não se poderia caracterizar a sociedade anônima como corporação sem distorcer o uso da 

língua nacional, onde o termo é empregado como associação profissional e os adjetivos 

corporativos e corporativistas, segundo o autor, têm sentido pejorativo e imprimem a idéia de 

prevalência dos interesses de um determinado grupo ou classe. Por outro lado, denominá-la 

governança das empresas denotaria a renovação do termo que representa a sociedade, de 

forma a atender os interesses de todos que dela fazem parte ou que com ela colaboram. 

Independente dessa questão relativa à terminologia, a Governança Corporativa, 

segundo Wald (2002, p.55), tem sido entendida pela maioria dos autores como uma forma de 

regulamentação da sociedade anônima nos aspectos que envolvem: (i) a sua estrutura 

administrativa, por meio do estabelecimento dos direitos e deveres dos acionistas; (ii) a 

definição dos seus órgãos com suas respectivas competências e; (iii) a sua própria dinâmica e 

organização dos poderes. Assim, se garante a preponderância do interesse social sobre os 

interesses dos acionistas, sejam controladores, representantes destes ou dos minoritários. 

A governança corporativa tem sido definida por variados enfoques pelos diversos 

autores. A Governança Corporativa pode ser entendida, atualmente, como “um novo nome 

para o sistema de relacionamento entre acionistas, auditores independentes e executivos da 

empresa, liderado pelo Conselho de Administração” (LODI, 2000, p.9), ou mesmo como “o 

conjunto dos mecanismos econômicos e legais que são alterados por processos políticos, 

objetivando melhorar a proteção dos direitos dos acionistas e credores (investidores de uma 

forma geral) em uma sociedade” (LAMEIRA, 2001, p.29). 

Andrade e Rossetti (2004, p.23-26) citam vários conceitos de autores e 

organismos voltados para a Governança e os classificam de acordo com nove expressões-

chave que os mesmos enfatizam, enquadrando-os em quatro conjuntos de conceitos que 

abrangem as principais dimensões da governança: os direitos; as relações; o governo; o poder; 

os valores e as normas. Segundo os autores, Shleifer e Vishny (1997) e Blair (1999) enfatizam 

o aspecto dos direitos e das relações enquanto o Cadbury Committee (1992), Babic (2003) e 

Hitt, Ireland e Hoskisson (2001) ressaltam os sistemas de governo e as estruturas de poder. Já, 

Williamson (1996), Cadbury (1999), Claessens e Fan (1996) destacam o sistema de valores e 

os padrões de comportamento da Governança e as definições de Mathiesen (2002) e Monks e 

Minow (1995) enfocam os sistemas normativos da Governança Corporativa. 
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A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 1999) e 

o IBGC (2004, p.6) dão ênfase aos direitos e sistemas de relações da Governança Corporativa: 

A Governança Corporativa é o sistema segundo o qual as corporações de negócio 
são dirigidas e controladas. A estrutura de governança corporativa especifica a 
distribuição dos direitos e responsabilidades entre os diferentes participantes da 
corporação, tais como o conselho de administração, os diretores executivos, os 
acionistas e outros interessados, além de definir as regras e procedimentos para a 
tomada de decisão em relação a questões corporativas. E oferece também bases 
através das quais os objetivos da empresa são estabelecidos, definindo os meios para 
se alcançarem tais objetivos e os instrumentos para se acompanhar o desempenho.. 
(OECD, 1999) 

 
O sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e monitoradas, envolvendo os 
relacionamentos entre Acionistas/Cotistas, Conselho de Administração, Diretoria, 
Auditoria Independente e Conselho Fiscal. As boas práticas de governança 
corporativa têm a finalidade de aumentar o valor da sociedade, facilitar seu acesso 
ao capital e contribuir para sua perenidade. (IBGC, 2004, p.6) 

 

A governança corporativa pode ser entendida sob dois pontos de vista onde, o 

primeiro visa compreender o comportamento da empresa, se a mesma adota um modelo de 

gestão onde mensura tanto o seu desempenho econômico e estrutura financeira quanto o 

relacionamento com as partes interessadas (shareholders e demais stakeholders). O segundo, 

está mais preocupado com os aspectos normativos da organização, verificando o 

funcionamento das regras e normas estabelecidas e se as mesmas fazem parte de um sistema 

legal, do judiciário, do mercado financeiro e se contribuem para o mercado em questão. 

Em relação a abrangência do modelo de governança, esta pode ser definida como 

a forma que os controladores instituem mecanismos de monitoramento e controle em relação 

aos gestores e fazem com que estes ajam de acordo com o interesse dos mesmos. Nessa visão 

mais ampla (stakeholders), a governança pode ser entendida como um esforço contínuo e 

organizado de acionistas e executivos no sentido de alinhar os seus interesses (SIFFERT 

FILHO, 1998 apud BORGES; SERRÃO, 2005, p.113). 

É nesse aspecto, voltado para múltiplos interesses, que a CVM (2002, p.1) define 

a GC como “um conjunto de práticas que tem por finalidade otimizar o desempenho de uma 

companhia ao proteger todas as partes interessadas, tais como investidores, empregados e 

credores, facilitando o acesso ao capital”, garantindo o sucesso do empreendimento. 
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Para um melhor entendimento da governança corporativa, o item seguinte 

apresenta comentários sobre os demais conceitos e as teorias que embasam o assunto tratado e 

que fundamentam o presente estudo. 

2.2 Governança corporativa e a relação com os stakeholders 

2.2.1 Conflito de agência 

Nos dias atuais, a existência de conflitos permeia a atividade das empresas e estes 

surgem, basicamente, quando os entes ligados à organização possuem interesses divergentes 

desta e passam a colocar seus interesses pessoais em primeiro plano. Assim, torna-se difícil 

julgar se as ações desses agentes foram tomadas de forma que favoreçam os interesses do 

administrador, do controlador, ou de outros em detrimento daquilo que pode ser considerado o 

melhor interesse da companhia. 

Esses problemas, denominados conflitos de agência, se dão devido à separação 

entre a propriedade e o capital originada com a pulverização do capital nas corporações e são 

tratados cientificamente dentro da teoria da agência que, conforme Lameira (2001, p.30), tem 

por sustentáculo a idéia fundamental de que: 

os administradores não têm o espírito de empreender esforços para maximizar o 
retorno do acionista, mas sim em tornar a empresa mais forte e segura, o que nem 
sempre é a melhor solução para os investimentos dos acionistas. Portanto, no intuito 
de alcançar essa finalidade, muitas vezes os administradores cometem excessos que 
podem ferir até os direitos essenciais dos acionistas. 

 

No caso da firma que possui somente um proprietário e este é, para a organização, 

tanto o principal fornecedor de capital quanto seu único administrador – um tipo de empresa 

teórica na qual se desenvolve a teoria da firma – não ocorrem alguns problemas comuns à 

gestão podendo-se citar entre estes, o denominado conflito de agência (LOPES, 2004, p.171).  

Conforme Lopes (2004, p.171), o conflito de agência “surge quando os agentes 

ligados à empresa possuem interesses contrastantes e ao colocar seus interesses pessoais em 

primeiro lugar acabam por prejudicar o andamento da organização”.  

O desalinhamento de interesses entre agente (executivos) e principal 

(acionistas/investidores) na maioria dos escândalos, segundo Lustosa (2004, p.17), envolve  

contratos de remuneração que contemplam cláusulas de stock options que favorecem mais a 



25 

valorização da stock performance que da corporate performance. Essa é uma situação que, 

conforme o autor, pode se encaixar como um dos problemas de agência. 

O estudo da Governança Corporativa (GC) surge a partir dos problemas de 

agência e tratam dos conflitos entre os fornecedores de capital e os administradores. 

Entretanto, podem haver outros tipos de conflitos além daqueles entre administrador (agente) 

e controlador (principal), como os conflitos entre os próprios acionistas controladores e entre 

estes e os minoritários tais como, a manipulação de decisões estratégicas, pela composição 

dos conselhos sem a presença dos minoritários e também pela falta de transparência nas 

informações prestadas. Outros tipos de conflitos que se pode citar são aqueles que envolvem 

os funcionários, administradores e acionistas controladores e estão relacionados à 

remuneração, prêmios e participações nos resultados, composição dos conselhos e etc. Além 

desses, podem existir os conflitos entre os acionistas e credores, que versam sobre os 

contratos de empréstimos e de prestação de serviços financeiros, abrangendo desde a questão 

dos juros e prazos de pagamentos até os procedimentos de cobrança, garantias e informações, 

os conflitos que surgem das relações entre fornecedor e cliente e os conflitos entre a empresa 

e a sociedade (LAMEIRA, 2001, p.46-47; SHLEIFER; VISHNY, 1997, p.737). 

Lopes (2004, p. 174) afirma que é importante destacar que qualquer relação 

estabelecida entre a firma e seus agentes é feita por intermédio de um contrato seja este 

explícito, com uma estrutura formal ou não. Para o autor, “o funcionamento adequado da 

empresa depende do equilíbrio contratual estabelecido”, sendo de fundamental importância 

que os contratos sejam executados da forma mais harmônica possível. 

Entretanto, não há como esses conflitos serem evitados, pois devido as 

transformações intensas ocorridas nas empresas e as diversas contingências decorrentes das 

mesmas, as várias formas de reagir a elas e a crescente freqüência com que contingências 

imprevisíveis podem acontecer, inexistem os contratos perfeitos (KLEIN, 1985 apud 

ANDRADE; ROSSETTI, 2004, p.102).  

Assim, pela impossibilidade de se definir contratos completos e perfeitos, quando 

os acionistas passam aos gestores o direito de controle da organização e a partir do momento 

em que estes utilizam a discricionariedade nas suas tomadas de decisão – resultando assim em 

ações não previsíveis que podem incluir mais seus próprios objetivos e interesses do que os da 
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própria companhia na figura de seus acionistas –, passam a surgir então os conflitos de 

agência (ANDRADE; ROSSETTI, 2004, p.102). 

Uma outra razão para os conflitos de agência, segundo Jensen e Meckling (1994), 

é o fato de que inexiste um agente perfeito, ou seja, os indivíduos pela sua natureza humana, 

normalmente, maximizam os seus próprios objetivos e interesses. 

A inexistência de contratos completos e de agentes perfeitos leva a um 

desalinhamento entre os interesses dos gestores e dos acionistas que, por conseqüência, 

originam dois tipos de custos de agência: os causados pelo oportunismo dos gestores – 

quando resolvem tomar decisões que trazem mais benefícios a si mesmos do que 

propriamente aos acionistas, fazendo uso dos atributos gerenciais que lhes foram outorgados 

por estes últimos – e aqueles cometidos pelos acionistas, relacionados ao controle da gestão.  

Estudos efetuados por La Porta (1998 apud BORGES; SERRÃO, 2005, p.113-

114), demonstram que nas questões de governança abordadas por Berle e Means, em 1932, no 

clássico problema da teoria da agência, o grande problema de agência era o conflito de 

interesses entre gestores e acionistas, estando estes restritos à países como a Inglaterra e os 

EUA, onde as corporações possuem um capital disperso. Na maioria dos países, o modelo 

predominante é aquele em que as ações estão concentradas nas mãos de um indivíduo 

(acionista majoritário/principal) que detém o controle sobre a organização e aponta os seus 

agentes (administradores). Assim, neste último modelo, a boa governança se apresenta como 

um conjunto de medidas de proteção aos minoritários e às demais partes interessadas em 

relação às ações dos controladores. 

Destarte, a governança se coloca como um instrumento de harmonização dos 

interesses entre acionistas e gestores, entre acionistas e também entre estes e as demais partes 

interessadas (stakeholders) e, conseqüentemente a redução dos custos de agência gerados a 

partir dos conflitos de interesses. Dentro desse aspecto, dependendo do foco que é dado, o 

modelo de governança pode estar mais voltado para interesses restritos (dos shareholders) 

com base na teoria da maximização da riqueza dos acionistas ou para interesses mais amplos 

(dos stakeholders) baseado na teoria dos stakeholders. A relação entre essas teorias e o 

modelo de governança a ser adotado pela empresa é discutido a seguir.  
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2.2.2 Teoria dos stakeholders 

Ao adotar um modelo de gestão e um modelo de governança corporativa para a 

organização, os executivos precisam levar em consideração algumas questões como: i) qual o 

objetivo da empresa? ii) quais são os interesses que devem ser priorizados nesse modelo de 

gestão? (SILVEIRA; YOSHINAGA; BORBA, 2005, p.35). 

Segundo os autores citados, duas funções-objetivo da empresa dentro das teorias 

voltadas para a Administração de Empresas respondem a estas questões: a primeira é a teoria 

da maximização da riqueza dos acionistas a qual diz que as decisões devem ser tomadas de 

forma a maximizar o valor da empresa. A segunda é a teoria dos stakeholders que ampara a 

idéia de que os gestores devem, em suas decisões, buscar equilibrar e satisfazer os interesses 

de todos os agentes envolvidos com a organização. 

A construção de um modelo de gestão e de governança dependerá da função-

objetivo escolhida que deverá ser aquela que melhor responda a três dimensões: (i) a 

dimensão sociedade – gerando bem estar social; (ii) a dimensão empresa – tornando a 

empresa mais eficiente e produtiva e; (iii) a dimensão profissional – determinando de forma 

clara como se dá a tomada de decisão pelos gestores e conselheiros e como estes devem ser 

avaliados,  resultando, assim, num maior bem-estar social, numa maior eficiência e numa 

melhor definição dos critérios de avaliação dos gestores da empresa (SILVEIRA;  

YOSHINAGA; BORBA, 2005, p. 35). 

Para Jensen (2001, p. 11-12), um modelo de gestão e governança corporativa 

baseado na teoria dos stakeholders não atenderia da melhor forma as três dimensões citadas, 

mas sim, baseado na teoria da maximização da riqueza. O autor respalda sua afirmação 

dizendo que estudos têm mostrado que o bem-estar social tem sido maximizado quando a 

empresa, em determinada economia e na ausência de externalidades ou de monopólio, 

maximiza o seu valor de mercado.  

Quanto à dimensão empresa, Jensen (2001, p.10-12) afirma que a teoria da 

maximização da riqueza dos acionistas é a que melhor atende esta questão visto que, para o 

autor, a lógica aponta que não há como maximizar em várias direções como a teoria dos 

stakeholders proclama e, portanto, apenas uma função-objetivo deve guiar a empresa em suas 

tomadas de decisão. Para o autor, “multiple objetives is no objective”, ou seja, perseguir 

múltiplos objetivos significa não possuir objetivo algum, pois numa situação em que há 
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múltiplos objetivos os gestores tomariam suas decisões baseados em critérios subjetivos, 

levando-os a uma ineficiência ou por conta de deficiências técnicas ou, do problema de 

agência. Já quando há a adoção de apenas um objetivo, os gestores passam a ter um critério 

lógico para tomar suas decisões e para avaliar seu desempenho.  

Em relação à dimensão profissional, Jensen (2001 p.9) critica a teoria dos 

stakeholders dizendo que a mesma não especifica quais critérios serão utilizados pelos 

administradores nas escolhas (trade-offs) entre os interesses conflitantes de forma que os 

isente de qualquer responsabilidade sobre as suas decisões e não determina, objetivamente, 

como se dará a avaliação de desempenho.  

Muito embora não haja garantias de que a função escolhida venha a ser 

maximizada ou mesmo que a maximização desta traga um melhor desempenho para a 

organização, serão tomadas decisões com essa finalidade, minimizando o surgimento de 

conflitos, fornecendo critérios lógicos para a tomada de decisão e para a avaliação dos 

gestores (SILVEIRA; YOSHINAGA; BORBA, 2005, p.36).  

Nesse contexto, Freeman e Mcvea (2000 apud SILVEIRA; YOSHINAGA; 

BORBA, 2005, p.37) destacam a importâcia da: 

formulação e implementação, pelos administradores, de processos que satisfaçam 
todos os grupos que tenham interesses em jogo na empresa. A principal tarefa nesse 
processo seria gerenciar e integrar os relacionamentos e os interesses dos acionistas, 
funcionários, clientes, fornecedores, comunidades e outros grupos, de modo a 
assegurar o sucesso da empresa a longo prazo. 

 

Segundo Donaldson e Preston (1995 apud SILVEIRA; YOSHINAGA; BORBA, 

2005, p.38), a teoria dos stakeholders pode ser vista sob diversos aspectos, podendo ser 

assinalada como descritiva, instrumental ou normativa dependendo do seu propósito.  

Sob o aspecto descritivo, ela seria utilizada para descrever e explicar 

comportamentos particulares e características da empresa, auxiliando em prognósticos do 

comportamento organizacional. No aspecto instrumental, a teoria seria usada como uma 

forma de identificar as relações entre os gestores e os stakeholders e o desempenho da 

empresa. Entretanto, é sob o aspecto normativo que a teoria se justifica, pois “não se assume 

qualquer hipótese, como no aspecto instrumental, mas sim afirmações categóricas envolvendo 

questões e valores morais” (DONALDSON; RESTON, 1995 apud SILVEIRA; 

YOSHINAGA; BORBA, 2005, p.38). Sob o aspecto normativo “cada grupo de stakeholder 
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teria de ser tratado como um fim em si mesmo e não como um meio para outro fim, como por 

exemplo, a maximização da riqueza dos acionistas”. Assim, garantem os autores, a empresa 

deve equilibrar as reivindicações dos diversos stakeholders como uma forma de salvaguardar 

o bem-estar da empresa (EVAN; FREEMAN, 1988 apud SILVEIRA; YOSHINAGA; 

BORBA, 2005, p.38), alcançar a eficiência e maximização do seu valor, maximizando os 

resultados para a empresa e seus acionistas (WESTON, 1998 apud MELIANI JÚNIOR, 2003, 

p.28). 

Desta forma, a teoria dos stakeholders pode ser tratada numa abordagem em que 

todos que participam da organização e tenham interesses legítimos têm como objetivo a 

obtenção de benefícios e, por isso não há porquê priorizar determinados interesses em 

detrimento de outro, ou seja, o foco legítimo de controle e governança não está somente sob 

os gestores. 

Os conceitos de stakeholder são os mais variados e dependem da abrangência com 

a qual este é visto podendo, esta visão, ser abrangente ou restrita. Dentro do foco abrangente, 

o stakeholder pode ser, conforme Donaldson e Preston (1995 apud SILVEIRA; 

YOSHINAGA; BORBA, 2005, p.37), “qualquer ator (pessoa, grupo, entidade) que tenha uma 

relação ou interesses (diretos ou indiretos) com ou na organização”. De forma restrita, os 

autores classificam os stakeholders como primários e os definem como “atores (ou categorias 

de atores tais como empregados, fornecedores, proprietários/acionistas e clientes), portadores 

de interesses e expectativas em relação à organização sem os quais a organização não seria 

viável”. 

Freeman (2000 apud MACHADO FILHO, 2002, p.92) apresenta a relação dos 

diversos agentes envolvidos direta e indiretamente na atividade da entidade. A partir dela se 

pode relacionar os investimentos e as expectativas de cada um desses no seu relacionamento 

com a organização, a saber: 

 Proprietários – investem capital na empresa e esperam dela um retorno 

financeiro. Inclui-se aqui os investidores em geral que esperam obter o máximo 

retorno no seu investimento; 

 Gestores – pessoas-chave que administram os negócios (alta administração, 

diretoria executiva), representando os proprietários/acionistas na gestão da 
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organização e em troca recebem remuneração e benefícios compatíveis com a 

função; 

 Funcionários – entregam serviços em troca de salários, segurança e outros 

benefícios. Estão incluídos nesse grupo os colaboradores empregados, os 

terceirizados e os estagiários. Também os sindicatos e órgãos de classe 

relacionados as atividades da empresa, no diálogo com os mesmos e 

desenvolvendo parcerias para a melhoria da qualidade de vida no trabalho, da 

saúde e da segurança dos funcionários; 

 Fornecedores – garantem o fornecimento de insumos em condições de preço, 

prazos e espécie que irão determinar a qualidade e o preço final dos produtos e 

serviços da entidade. Pode-se incluir nesse grupo fornecedores de serviços e de 

materiais e as instituições financeiras (financiadoras de capital); 

 Clientes/Consumidores – trocam recursos, essenciais  para a continuidade da 

entidade, por bens e/ou serviços ofertados por esta; 

 Comunidade local e de entorno – recebe benefícios por meio das melhorias 

locais geradas pela conversão de tributos pagos pela entidade; do 

desenvolvimento local, pela geração de emprego e renda; da melhoria na 

qualidade de vida; e do desenvolvimento da sustentabilidade pelo investimento 

em projetos sociais e ambientais (quando a entidade possui um sistema de 

controle e gerenciamento dos resíduos gerados na atividade e destinação 

adequada dos mesmos). Pode-se incluir aqui as entidades sem fins lucrativos 

que também se beneficiam diretamente desta relação quando a entidade possui 

projetos sociais e/ou ambientais em parceria com as mesmas.  

Entre as partes relacionadas que estão estreitamente ligadas a organização também 

se pode citar os concorrentes que esperam ética nos negócios realizados pela entidade e 

podem servir de parâmetro para a sua gestão. Também o governo e a sociedade em geral pela 

conversão dos tributos em bem-estar social, além da empresa ser vista por este como um forte 

aliado nas parcerias para a realização de ações sociais voltadas para a melhoria da qualidade 

de vida das pessoas e para a proteção do meio ambiente ou quando a empresa desenvolve 

projetos socioambientais próprios. 



31 

A OCDE, no seu relatório denominado de ‘Princípios da OCDE para o Governo 

das Sociedades’ (OCDE, 2004), aborda a relação da empresa com os stakeholders 

determinando que: (i) a GC deve assegurar o respeito aos direitos desse grupo; (ii) a 

legislação deve ter mecanismos que assegurem a proteção desses direitos e a reparação caso 

sejam violados e; (iii) estes devem ter garantido o acesso a informações relevantes. 

Embora a preocupação de algumas empresas com os stakeholders esteja 

basicamente relacionada com a forma como a sua imagem é vista no mercado – o que pode ter 

uma relação direta com a sua sobrevivência –, essa influência externa é necessária, pois 

garante o fortalecimento das suas relações para fins de fornecimento, consumo, relações com 

associações, sindicatos, governo e outras partes interessadas. 

No tópico seguinte, são abordados os princípios que norteiam o sistema de 

governança corporativa utilizados como diretrizes para aplicação das boas práticas. 

2.3 Princípios da governança corporativa 

A Governança Corporativa está sustentada por quatro princípios ou sistemas de 

valores: (i) disclosure – transparência das informações, principalmente as de alta relevância, 

que impactam nos negócios e que envolvem riscos, dados acurados, registros contábeis fora 

de dúvida e relatórios entregues nos prazos combinados; (ii) fairness – senso de justiça, 

equidade no tratamento dos acionistas minoritários contra transgressões de majoritários e 

gestores; (iii) accountability – prestação responsável de contas por parte dos que tomam as 

decisões de negócios, fundamentada nas melhores práticas contábeis e de auditoria; e (iv) 

compliance – conformidade legal, cumprimento de normas reguladoras expressas nos 

estatutos sociais, nos regimentos internos e nas instituições legais do país (ANDRADE; 

ROSSETTI, 2004, p.26-27; LODI, 2000, p.19). 

Para a CVM (2002, p.1), os investidores necessitam fazer uma análise das práticas 

de Governança Corporativa para que possam tomar decisões de investimento visto que, a GC 

lhes orientará sobre o nível e a forma como estes poderão atuar na companhia e exercer 

influência sobre o seu desempenho. Para que atinja essa finalidade, ou seja, com sua aplicação 

voltada para o mercado de capitais, a Governança envolve, principalmente, os princípios da 

transparência, da eqüidade de tratamento dos acionistas e da prestação de contas.  
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O IBGC afirma, em seu Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa 

(IBGC, 2004, p.9-10), que este foi inspirado em 4 (quatro) princípios básicos: (i) 

Transparência; (ii) Equidade; (iii) Prestação de contas (accountability); e (iv) 

Responsabilidade Corporativa.  

Além dos aspectos acima, o IBGC inclui a ética como uma das diretrizes para uma 

boa GC. Para o órgão, “ética e Governança Corporativa andam sempre juntas. Uma empresa 

pode ter os melhores princípios de Ética e não ter boa Governança Corporativa”. Contudo, a 

recíproca não é verdadeira pois, adotar boas práticas de GC significa, necessariamente, adotar 

princípios éticos (IBGC, 2004). 

Dentre os temas prioritários apresentados nos 6 (seis) princípios da OCDE para o 

governo das empresas – como é denominado pela OCDE o sistema que aqui cognomina-se 

governança corporativa – estão: a equidade e proteção aos direitos dos acionistas e dos 

stakeholders; a transparência; e a prestação responsável de contas (OCDE, 2004).  

A ética é um ponto que, dentre outros, apesar de não ser colocado como um dos 

princípios relacionados pela OCDE é tratado pelo órgão como de fundamental importância e 

levada em consideração em seu relatório e em trabalhos adicionais. 

Alguns dos outros aspectos relevantes para os processos de decisão das empresas, 
como sejam preocupações ambientais, éticas ou de luta contra a corrupção, são aqui 
tomados em consideração, mas são tratados de forma mais explícita numa série de 
outros instrumentos da OCDE (incluindo os Princípios sobre Empresas 
Multinacionais e a Convenção sobre a Luta contra a Corrupção de Agentes 
Públicos Estrangeiros nas Transacções Comerciais Internacionais) e em 
instrumentos de outras organizações internacionais. (OCDE, 2004, p.12, grifo do 
autor). 

 

Fundada em 1995 por grandes investidores institucionais, a International 

Corporate Governance Network (ICGN), entidade das mais ativas na definição e difusão dos 

princípios de boas práticas de Governança, formada por grandes corporações, investidores 

institucionais, intermediários financeiros, dentre outros, com a finalidade de sua efetiva 

aplicação, endossou os princípios divulgados pela OCDE. A ICGN (1999 apud ANDRADE; 

ROSSETTI, 2004) também, nesta ocasião, formalizou sua Declaração sobre os princípios 

globais de governança corporativa, destacando dez aspectos para efetiva aplicação da 

governança pelas organizações. São eles: Objetivos das corporações; Comunicações ao 

mercado; Direito de voto; Conselho de administração; Políticas de remuneração; Foco 
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estratégico e mudanças societárias; Desempenho operacional; Retorno para os acionistas, 

Cidadania corporativa; e Código de melhores práticas. 

O Quadro 1 apresenta um comparativo entre as diretrizes ou princípios divulgados 

pelo relatório da OCDE (2004), pela Declaração da ICGN (1999), pela Cartilha do IBGC 

(2004), pelas Recomendações da CVM (2002) e propalados por Lodi (2000) e por Andrade e 

Rossetti (2004) como sendo a base para a boa Governança Corporativa, devendo ser aplicados 

nas empresas por meio das práticas adotadas na sua gestão. 

DIRETRIZES OU PRINCÍPIOS DA GOVERNANÇA CORPORATIVA 

OCDE 
(2004) 

ICGN 
(1999) 

IBGC 
(2004) 

CVM 
(2002) 

LODI (2000)/ 
ANDRADE; 

ROSSETTI (2004) 
Garantir a base para um 
sistema eficaz de 
governança corporativa 

Objetivos das 
corporações Eqüidade Eqüidade Fairness 

Direitos dos acionistas e 
principais funções da 
propriedade 

Comunicações 
ao mercado Transparência Transparência Disclosure 

Tratamento eqüitativo dos 
acionistas Direito de voto 

Prestação de 
contas 
(Accountability) 

Prestação de 
contas Accountability 

Papel de outras partes 
interessadas na governança 
corporativa 

Conselhos de 
Administração 

Responsabilidade 
Corporativa  Compliance 

Divulgação e transparência Políticas de 
Remuneração    

Responsabilidades do 
conselho de administração 

Foco estratégico 
e mudanças 
Societárias 

   

 Desempenho 
operacional    

 Retorno para os 
acionistas    

 Cidadania 
Corporativa    

 
Códigos de 
Melhores 
Práticas 

   

ÉTICA 

QUADRO 1 – Diretrizes ou princípios da governança corporativa 
Fonte: Elaborado a partir de OCDE (2004); ICGN (1999); IBGC (2004); CVM (2002); Lodi (2000); e Andrade e 
Rossetti (2004). 

 

No item seguinte são tratados os aspectos legais da governança corporativa, no 

âmbito da legislação internacional, abordando, principalmente, a Lei americana Sarbanes-

Oxley e, no contexto brasileiro, a Lei das Sociedades por Ações (Lei das S.A.) e suas 

alterações, a qual estão submetidas as empresas de capital aberto. 
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2.4 Aspecto legal da governança corporativa 

Uma forma de minimizar os conflitos de agência, segundo Lameira (2001, p.30-

31), é através de um sistema legal que proteja os direitos dos investidores, garantindo dessa 

forma, o ingresso de recursos na economia, principalmente, dos investidores estrangeiros, 

visto que são mais sujeitos à perda de seus direitos e dependem da legislação para suas 

relações com as empresas. 

La Porta et al. (1999 apud LAMEIRA, 2001, p.30) asseguram que o tamanho do 

sistema financeiro, a sua magnitude, complexidade e abrangência, as novas emissões de 

títulos, as estruturas de controle das empresas, a sua política de dividendos e quão eficientes 

estas são nas suas alocações de recursos estão intimamente ligados à proteção dada aos 

investidores estrangeiros através de seu sistema legal. Para os autores, os minoritários 

externos que investem suas poupanças em países estrangeiros são diversas vezes expropriados 

de seus lucros e por isso têm transferido seus recursos para países em que a manutenção do 

seu estado de direitos tem tido certo êxito por parte de outros investidores estrangeiros. 

A Governança tem seus fundamentos sólidos a partir de princípios éticos 

aplicados na condução dos negócios. Entretanto, sua sustentação também se estabelece pelos 

institutos legais e pelos marcos regulatórios que envolvem os processos de gestão e cada vez 

mais estão se aperfeiçoando com base nos valores que regem as boas práticas de GC. 

Nesse sentido, a OCDE (2004, p.29-30) estabelece, como seu primeiro princípio, 

“Assegurar a base para um enquadramento eficaz do governo das sociedades” e este “deve ser 

desenvolvido tendo em vista o respectivo impacto sobre o desempenho econômico em geral, a 

integridade do mercado, os incentivos que cria para os intervenientes no mercado e a 

promoção de mercados transparentes e eficientes”. 

Souza (2005, p.52) confirma a visão do organismo quando declara que “a 

governança corporativa, concebida como método de estruturação societária, constitui um 

instrumento de organização da sociedade e, conseqüentemente, de resolução de conflitos de 

interesses nela enfeixados”. Segundo o autor, tem-se constatado que os agentes reguladores e 

fomentadores do mercado de capitais têm atuado, no Brasil e no exterior, tendo a Governança 

Corporativa como uma ferramenta voltada para o seu desenvolvimento. 
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2.4.1 Legislação internacional 

No âmbito legal, segundo Borgerth (2007, p.27), “a governança corporativa é o 

conjunto de mecanismos que asseguram aos fornecedores de recursos financeiros um justo 

retorno de seu investimento”. É um conjunto de regras com o objetivo de “guiar o 

comportamento dos acionistas controladores, diretores e administradores das companhias, a 

fim de maximizar o valor destas, e que definem as obrigações e responsabilidades daqueles”. 

Assim, vários países têm introduzido mudanças legislativas visando proteger os 

direitos dos minoritários, regular o mercado de capitais e outras medidas que demonstram a 

preocupação com os princípios da Governança Corporativa por meio da adoção de boas 

práticas de Governança Corporativa. 

Na África do Sul foi emitido o King Report pelo King Commitee on Corporate 

Governance, estabelecendo padrões de governança que envolvem em suas práticas aspectos 

financeiros, sociais, ambientais, equidade e ética. 

Na Austrália, o Institute of Internal Control emitiu o Australian Criteria of 

Control (ACC), estabelecendo a responsabilidade da gestão e dos funcionários no 

desenvolvimento e na manutenção dos controles internos. Em 2004, emitiu a Corporate 

Reporting and Disclosure Law (CLERP9) também denominada de Corporate Law Economic 

Reform Program Act 2004, implementada pela Australian Securities and Investments 

Commission (ASIC), órgão equivalente a CVM no Brasil. 

No Canadá, foi instituído o Criteria of Control (CoCo) pelo Criteria of Control 

Committee do Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA), um modelo de 

estruturação dos componentes de controle interno tendo como base os valores 

comportamentais. O modelo tem como foco as pessoas, os valores éticos e a cultura de 

controle, e estabelece, dentre outros, vários processos que resultam no fortalecimento de boas 

práticas de governança corporativa.  

A Inglaterra publicou em 1999 um guia elaborado pelo Committee on Corporate 

Governance entitulado Turnbull Report com o patrocínio da London Stock Exchange e do 

Institute of Chartered Accountants in England & Wales. O guia também tem como foco 

central o contole interno, estabelecendo que as companhias avaliem a sua eficácia e 

identifiquem e gerenciem os riscos relevantes relativos ao mesmo. Em 2000, a International 
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Standardization for Organization (ISO) emitiu, a partir da norma BS 7799 do British 

Standard Institute (BSI), a norma ISO/IEC 17799 com regras sobre a segurança da 

informação, sendo também adotada no Brasil em 2001 pela ABNT como NBR-ISO/IEC 

17799. No entanto, nenhuma tem sido mais discutida que a Sarbanes-Oxley (SOX), lei federal 

americana instituída em 2002, em resposta a diversos escândalos corporativos e fraudes 

contábeis ocorridos nos Estados Unidos. 

A ocorrência de escândalos relacionados à constatação de fraudes em grandes 

empresas americanas como a Tyco Internantional, a WorldCom e a Enron, resultaram num 

declínio da confiança no mercado de capitais. Era preciso recuperar a credibilidade do público 

nas práticas contábeis e na divulgação e evitar a incidência de novas fraudes semelhantes às 

identificadas. Assim, a partir da revisão e aglutinação dos projetos de lei do Senador Paul 

Sarbanes (S 2673) e do Deputado Federal Michael Oxley (HR 3763) por um comitê conjunto 

entre a Câmara e o Senado, foi aprovado pelo congresso americano em julho de 2002, o 

Sarbanes-Oxley Act, também conhecido como Public Company Accounting Reform and 

Investor Protection Act of 2002. 

A SOX, segundo o IBGC (2006, p.75), propõe-se a regulamentar de forma mais 

rígida a gestão corporativa, infligindo uma série de medidas baseadas nos princípios de 

Governança Corporativa a serem aplicadas pelas empresas listadas na SEC, órgão americano 

equivalente à CVM: 

imprimindo nova coerência às regras da governança corporativa e apresentando-se 
como um elemento de renovação das boas práticas de conformidade legal 
(compliance), prestação responsável de contas (accountability), transparência 
(disclosure) e senso de justiça (fairness). 

 

A SOX (2002) é composta por 11 títulos os quais apresentam 66 seções que 

abordam temas específicos. Com seus 1.107 artigos, a Lei Sarbanes-Oxley foi a mais 

abrangente reforma legal referente ao mercado de capitais dos EUA desde a quebra da bolsa 

de Nova York em 1929 e a conseqüente promulgação das leis que regulamentam os valores 

mobiliários. 

O objetivo final da lei, de acordo com Borgerth (2007, p.19), “é o de reestabelecer 

o nível de confiança nas informações geradas pelas empresas e, assim, consolidar a teoria dos 

mercados eficientes, que norteia o funcionamento do mercado de títulos e valores 

mobiliários”. 
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A lei prima pela sintonia com as regras emitidas pelos órgãos reguladores, pelo 

comprometimento com a geração de valor e de riqueza para os acionistas e o respeito aos 

acionistas minoritários. Nesse sentido, a SOX considera como princípios básicos, a 

transparência (disclosure), a conformidade legal (compliance), a prestação responsável de 

contas (accountability) e o senso de justiça (fairness), passando a requerer novas exigências 

das empresas por meio dos seus conselhos e demais órgãos sociais.  

Destacam-se no Quadro 2, as principais exigências da lei, citadas por Andrade e 

Rossetti (2004, p.183-186) de acordo com os princípios da governança corporativa. 

PRINCÍPIOS EXIGÊNCIAS 
 
Conformidade legal (Seção 
IV) 

• Adoção de código de ética para os principais executivos, destacando os 
mecanismos para resolução de conflitos de interesse, política de 
divulgação de informações e de cumprimento da legislação. 

• Explicação das razões, caso a empresa não adote código de ética. 
• Divulgação aberta do código de ética e encaminamento de cópia à SEC. 

 
Prestação responsável de 
contas (Seção II e III) 

• O executivo principal (CEO) e o diretor-financeiro (CFO) devem ser 
responsáveis pelas informações que divulgam, atestando a veracidade de 
seus relatórios financeiros. 

o Tenham sido revisados e não hajam declarações falsas ou omitam 
fatos relevantes. 

o A posição financeira, os resultados e os fluxos de caixa 
apresentam-se de forma adequada nas demonstrações financeiras. 

o Tenham sido divulgadas aos auditores e ao comitê de auditoria 
todas as falhas existentes nos controles internos, quaisquer fraudes 
ou mudanças significativas ocorridas após a sua avaliação. 

o São responsáveis pela implementação, monitoramento e avaliação 
dos controles internos. 

• Na instituição do comitê de auditoria com a função de supervisionar o 
trabalho dos auditores e os relatórios da companhia, tendo como 
requisitos: 

o Todos os membros independentes do conselho, não fazendo parte 
da diretoria, sem remuneração pela participação no comitê. 

o Possuir pelo menos um especialista em finanças. 
o Ser responsável pela aprovação dos serviços de auditoria, 

divulgando periodicamente os resultados dos trabalhos desta. 
 
Transparência (Seção IV) 

• Em caso de mudança na participação acionária, os retentores de 
informações privilegiadas devem seguir a legislação. 

• Informações complementares aos obrigatórios relativos à posição 
financeira e operacional devem ser divulgadas de forma rápida. 

• Devem ser divulgadas quaisquer contingências não incluídas no balanço 
patrimonial. 

• Podem ser expedidas pela SEC, regras com exigência de divulgação em 
tempo real de informações relevantes não contabilizadas pela empresa. 

 
Senso de justiça (Seções IV 
e IX e X) 

• O controle sobre os planos de stock options e sobre a remuneração e 
benefícios auto atribuídos pelos altos executivos, devendo a remuneração 
do executivo principal ser aprovada pelo conselho de administração. 

• Proibição de empréstimos a diretores e de quaisquer formas de anistia a 
empréstimos concedidos anteriormente. 

• Definição de penalidades para fraudes que incluem multas que podem 
chegar a US$ 5 milhões e a prisão por até 20 anos. 

QUADRO 2 – Exigências da Lei Sarbanes-Oxley segundo os princípios da governança 
Fonte: Elaborado a partir de Andrade e Rossetti (2004, p.183-186). 
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Assim sendo, a partir da promulgação da SOX, as práticas de boa GC e gestão 

ética deixam de ser apenas um produto de boas intenções voluntárias por parte das empresas 

para ser uma exigência legal, pois esta passa a influenciar outros órgãos e corporações nos 

EUA e em outros países, por exemplo: a SEC edita, em agosto de 2002, normas que 

regulamentam o tema; e a NYSE e o mercado de ações de empresas de tecnologia 

(NASDAQ) criam requisitos de governança corporativa como condição para a listagem das 

empresas. 

No Brasil, a SOX tem alcance principalmente sobre as empresas subsidiárias de 

norte-americanas e emissoras de ADRs (American Depositary Receipts) e, por isso, devem se 

adequar às exigências da lei. Isso se deve ao enfoque que a Sarbanes-Oxley dá às suas regras 

de GC, visto que seu maior empenho está no alinhamento entre os interesses dos 

administradores e os acionistas pulverizados, dispersos e desorganizados, o que não é a 

realidade brasileira, onde poucos são os gestores que dirigem as organizações sem a 

influência e o monitoramento direto dos seus acionistas controladores.  

Deste modo, o foco principal da legislação aplicada às empresas brasileiras ainda 

deve estar voltado para o controlador quando se trata da regulamentação da governança 

corporativa, considerando-a uma forma de desenvolver o mercado de capitais. 

2.4.2 Legislação brasileira 

O início do processo de industrialização brasileiro no final da metade do século 

XX estimulou um maior comprometimento por parte do legislativo para sistematizar e 

modernizar a legislação anterior pertinente às sociedades anônimas. Isso se deu, 

primeiramente, quando em 1939, por intermédio do Ministro Francisco Campos, Trajano de 

Miranda Valverde elaborou o Anteprojeto que se transformou no Decreto-lei 2.627, de 26 de 

setembro 1940, a Lei das Sociedades por Ações, assentando de forma clara as 

responsabilidades dos gestores, os direitos e as obrigações dos acionistas, entre outras 

questões, vigorando até a promulgação da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 

Até meados dos anos 60, a legislação aplicada às sociedades anônimas esteve 

praticamente inalterada até que, com o desenvolvimento do mercado de valores mobiliários, 

foi editada a Lei 4.728, de 14 de julho de 1965, regulamentando diversos institutos. No início 

dos anos 70, com a aprovação do Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, o governo 

por meio da iniciativa de Mário Henrique Simonsen, interessou-se por fazer um projeto de 
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reforma da legislação societária, culminando na elaboração do anteprojeto que deu origem à 

Lei 6.404/76 por Alfredo Lamy Filho e José Luiz Bulhões Pedreira com a colaboração do 

então senador Tancredo Neves. Nela, dois institutos vinculados atualmente a governança 

corporativa receberam pela primeira vez um tratamento sistemático: o acordo de acionistas e a 

definição do acionista controlador e suas responsabilidades para com as demais partes 

interessadas (stakeholders). Na Lei, foram definidos outros aspectos relacionados à 

propriedade e controle da sociedade e também aplicáveis ao conselho de administração, a 

diretoria executiva, aos comitês de auditoria e fiscal e quanto a conflitos de interesse, os quais 

são apresentados a seguir. 

2.4.2.1 Propriedade 

Na Lei nº 6.404/76 é reconhecida a divisão entre a propriedade das companhias e 

a administração, a quem é depositada a responsabilidade do sucesso do negócio que reúne o 

capital de milhares de acionistas. Sabendo que os gestores muitas vezes são indicados pelo 

acionista controlador, a lei prevê os deveres do acionista controlador e as hipóteses de abuso 

de poder de controle, o que se revelou um avanço importante, pois amplia a responsabilidade 

para além do âmbito da diretoria e do conselho de administração. A primeira Lei das S/A 

brasileira também fixa as competências do Conselho de Administração.  

A Lei nº 9.457, de 05 de maio de 1997, que altera a Lei nº 6.404/76, mantém as 

atribuições do Conselho e aumenta o poder de fiscalização da CVM (LODI, 2000, p.26-29) e, 

além de corrigir erros de redação, introduz várias reformas deixadas de lado por conta da 

discussão sobre a extinção da oferta pública obrigatória no caso de alienação de controle da 

sociedade, o denominado tag-along (devidamente restabelecido na reforma de 2001) e pela 

limitação de retirada da sociedade no caso de cisão, dando uma maior ênfase à boa 

governança.  

A Nova Lei das Sociedades Anônimas, como foi denominada a Lei nº 10.303, de 

31 de outubro de 2001, que reformou a Lei nº 6.404/76, trouxe como alteração de maior 

repercussão, o estabelecimento de limites na emissão de ações preferenciais. Assim, a Nova 

Lei não proibiu a emissão das duas classes de ações – preferenciais (ações sem direito a voto) 

e ordinárias (com direito a voto) – mas, reduziu o limite máximo de emissão de ações 

preferenciais para até 50% do capital votante, contudo, aplicável apenas para as novas 

empresas ou aquelas que vierem a abrir seu capital. 
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Outra alteração importante foi o estabelecimento da obrigatoriedade de assegurar 

aos titulares de ações com direito a voto o preço mínimo igual a 80% do que for pago às ações 

dos controladores, retornando com o tag-along, garantindo um tratamento mais igualitário e 

promovendo uma maior proteção ao patrimônio dos acionistas minoritários e, 

conseqüentemente, estimulando o mercado de ações. 

Os acordos de acionistas, considerados um fundamento legal para proteção dos 

interesses dos proprietários de ações, foram reconhecidos pela Lei nº 6.404/76 com duas 

finalidades: a compra e venda para aquisição de ações dos titulares de acordos ou mesmo a 

sua preferência. A Lei 10.303/01 ampliou o âmbito dos acordos, acrescentando o poder de 

controle dentre as suas finalidades. Dentre os aspectos legais dos acordos de acionistas que 

estão relacionados à governança, segundo Andrade e Rossetti (2004, p.288), estão: a 

indicação por parte dos acionistas acordados de representante que apresentará seus pontos de 

vista, prestará e receberá informações da companhia; ações averbadas em decorrência de 

acordos não poderão ser negociadas na bolsa; reconhecimento da legitimidade legal dos 

acordos de controle; e transparência das cláusulas estabelecidas nos acordos. 

2.4.2.2 Conselho de administração e diretoria executiva 

A Lei nº 6.404/76, em seus artigos 138 ao 159, estabelece os dispositivos que 

regem a GC, abrangendo aspectos ligados, principalmente ao Conselho de Administração e a 

Diretoria, determinando que o Conselho de Administração será obrigatório para as sociedades 

abertas, sendo composto por três membros, no mínimo, eleitos pela Assembléia Geral e 

destituíveis a qualquer tempo pela mesma e que as suas responsabilidades, o número de 

conselheiros, sua nomeação, mandato e substituição, além da escolha do presidente deverá ser 

definido pela companhia em normas estatutárias específicas. Dentre as atribuições e 

competência do CA, determinadas pela lei se pode citar a de determinar as estratégias, eleger 

e destituir diretores e auditores independentes e, fiscalizar a gestão dos diretores.  

Quanto à eleição da diretoria executiva, foi mantido o estabelecido nas 

disposições anteriores: composição de dois ou mais diretores; se não houver CA, cabe a 

assembléia geral elegê-la e; cabe a companhia estabelecer em estatuto o número máximo de 

componentes para a diretoria, a sua forma de substituição, o mandato – que não deve exceder 

três anos, sendo permitida a reeleição –, as suas atribuições e responsabilidades. 
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No exercício de suas atribuições como gestor, o diretor executivo deve ter como 

objetivo principal o atingimento dos objetivos e interesses dos acionistas sem deixar de 

considerar a missão social da organização, gerindo-a com o zelo, cuidado e a atenção que 

daria se os negócios ou os interesses fossem seus. 

2.4.2.3 Comitê de auditoria 

O comitê de auditoria não é um órgão obrigatório para as empresas brasileiras sob 

o aspecto da Lei das S/A, contudo a Cartilha da CVM (2002) recomenda a sua instituição e o 

Conselho Monetário Nacional, por meio da Resolução CMN nº 3.198, de 27 de maio de 2004, 

torna-o obrigatório para as instituições financeiras. 

Segundo a Resolução CMN nº 3.198/04, o comitê de auditoria tem como 

atribuições, dentre outras: a supervisão do auditor independente, recomendando, caso seja 

necessário, a sua substituição; a avaliação efetiva dos auditores independentes e da gestão da 

diretoria; a revisão das demonstrações contábeis semestrais previamente à publicação; e a 

revisão dos controles internos de auditoria e de contabilidade. A Resolução também trata dos 

requisitos básicos para integração como membros do comitê de auditoria, tais como a 

independência e a qualificação técnica. 

2.4.2.4 Fiscalização 

O conselho fiscal é visto como um órgão social que tem como função dar aos 

acionistas minoritários, mesmo que de forma indireta, o direito legítimo de fiscalizar a gestão 

da sociedade visto que, os gestores administram recursos pertencentes aos acionistas.  

A Lei das S/A reconhece o direito do acionista de fiscalizar a gestão da 

companhia. Desta forma, determina que o conselho fiscal poderá ser instituído como um 

órgão permanente na sociedade pela assembléia por meio do pedido dos acionistas que 

representem no mínimo 1/10 das ações ordinárias (com direito a voto) ou 5% das ações sem 

direito a voto. O não atendimento dessa regra constitui infração e sujeita o controlador às 

penalidades previstas pela CVM.  

Após a sua instituição pela assembléia, caso não seja um órgão permanente da 

companhia, se definirá a sua composição – devendo possuir um representante dos acionistas 

preferencialistas sem direito a voto e um dos minoritários com direito a voto desde que 

representem juntos 10% ou mais do universo destes acionistas. A eleição, conforme Art. 161 
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da Lei das S/A, deverá ocorrer em particular, não devendo haver a participação de acionistas 

do bloco controlador, mesmo que seja titular de ações preferenciais para que o órgão não seja 

instituído por simples formalismo e sem um sentido prático. 

A existência de um conselho fiscal eficaz e independente tem sido apontada não 

apenas como um instrumento de defesa dos interesses dos acionistas não controladores contra 

os abusos dos controladores, mas também como favorecedor do aperfeiçoamento da gestão 

das companhias, visto que a empresa é a primeira a se beneficiar com a transparência da 

administração. 

2.4.2.4 Conduta e conflitos de interesse 

A Nova lei (Lei nº 10.303/01) considera a sociedade como um contrato 

plurilateral, caracterizado pela contraposição interna de interesses e identifica o interesse 

social como a união dos interesses dos sócios na preservação dos negócios e na maximização 

dos lucros da empresa propondo a resolução dos conflitos. Assim, a Lei estabelece que a 

companhia poderá instituir em seu estatuto que as divergências decorrentes dos conflitos entre 

os acionistas e a sociedade, ou entre os acionistas controladores e minoritários, poderão ser 

decididas através de arbitragem interna. 

A Lei das S/A não alcança as sociedades de responsabilidade limitada, entretanto 

o Novo Código Civil (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002), que substituiu as regras do 

Código Comercial (Decreto nº 3.708, de 10 de janeiro de 1919), aproximou-as das sociedades 

abertas quando estabeleceu diversas regras, dentre elas, algumas relativas à governança 

corporativa. Andrade e Rossetti (2004, p. 290) citam, dentre as principais, a exigência de uma 

maior proteção dos sócios minoritários, ampliando a responsabilidade dos administradores e 

dos majoritários, além da possibilidade de acordo de cotistas formal assemelhando-se ao 

acordo de acionistas nas sociedades abertas. 

De acordo com Rodriguez (2005, p. 10), atualmente, no Brasil, o arcabouço legal 

no mercado acionário “pode ser considerado avançado em alguns pontos, porém existem 

aspectos cruciais que merecem maior atenção de todos os segmentos envolvidos, sejam as 

autoridades reguladoras (CVM), auto-reguladoras (BOVESPA), companhias abertas”, entre 

outras. A Lei das S/A, mesmo após algumas alterações com a Lei nº 10.303/01, ainda possui 

diversas inconsistências quando em contraposição aos principais mercados internacionais, o 
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que acaba por afastar os investidores externos que não visualizam mecanismos de proteção 

dos seus investimentos no país. 

Entretanto, vale ressaltar os pontos positivos relativos a governança que vieram 

com a reforma da Lei das S/A (Lei nº 10.303/01), tais como: o maior enfoque dado a 

participação do acionista minoritário e daqueles sem direito a voto na administração da 

sociedade e na indicação de membros do conselho de administração. Assim, os fundamentos 

necessários à proteção do acionista minoritário já estão devidamente colocados na nova lei e 

na atual regulamentação da CVM, não sendo mais necessária uma nova reforma, mas sim, o 

aperfeiçoamento desses mecanismos de proteção através de um maior nível de transparência e 

fiscalização por parte da CVM. 

Após sete anos de tramitação, o projeto de lei nº 3.741, de 2000, que trata da 

alteração da lei das S/As, com a finalidade de inserir o Brasil no contexto econômico 

globalizado por meio da modernização e harmonização da lei societária com os princípios e 

padrões contábeis internacionais, foi aprovado e sancionado na forma da Lei nº 11.638, de 28 

de dezembro de 2007. As alterações da Lei das S/As pela Lei nº 11.638/07, em vigor a partir 

de 01 de janeiro de 2008, impacta em todos os aspectos nas empresas de capital aberto e em 

alguns, nas de capital fechado.  

No item seguinte são apresentados os modelos e práticas de governança 

corporativa adotados no Brasil e em outros países. 

2.5 Práticas nacionais e internacionais de governança corporativa 

As últimas ocorrências de fraudes em empresas com ações no mercado de 

capitais, como Enron, WorldCom e outras, abalaram a confiança no mundo corporativo. Para 

que as companhias abertas possam restaurar a confiança dos investidores, é fundamental que 

estas disponibilizem informações de qualidade, formalizem conceitos adequados e úteis de 

uma boa Governança e construam modelos funcionais e eficazes de alta gestão, buscando 

minimizar os conflitos entre os gestores e as demais partes interessadas.  

Nesse aspecto, a Governança Corporativa (GC) passou a ser uma proposta de 

salvaguarda dos interesses não somente dos acionistas minoritários, mas também dos demais 

stakeholders – um dos processos fundamentais para o desenvolvimento seguro das 

companhias e que ganhou grande impulso nos últimos anos. 
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A preocupação com a formalização das práticas de Governança Corporativa 

passou a ser um tema importante visto que, na sociedade atual, do conhecimento, as 

informações se propagam com rapidez, aumentando a competitividade e, conseqüentemente, 

as organizações passam a ser mais exigidas no que tange a transparência na gestão, tanto por 

parte dos investidores minoritários quanto dos demais stakeholders. 

A Governança Corporativa, a partir da década de 90, se consolida por meio dos 

códigos que surgem nos diversos países, sendo elaborados tanto por órgãos de regulação e 

fiscalização das sociedades, como por companhias e organismos especializados, buscando 

dirimir os conflitos advindos da gestão empresarial, visando a redução dos custos de agência e 

o fortalecimento de suas ações no mercado.  

Nesta seção são abordados os códigos e práticas de governança corporativa 

adotados nacional e internacionalmente.  

2.5.1 Panorama internacional da governança corporativa 

Segundo Andrade e Rossetti (2004, p.77), a difusão dos códigos de boa 

governança propagou-se a partir de 1999, muitos provavelmente pela “ampla aceitação dos 

princípios sugeridos pela OCDE, que foi reforçada pela multiplicidade de fatores, internos e 

externos, que passaram a exigir novos modelos corporativos de gestão” e “em muitos países, 

as práticas de governança corporativa estão associadas a programas nacionais de promoção de 

competitividade e a políticas públicas de desenvolvimento”. 

Até o ano de 1998, seis anos após o primeiro trabalho que deu origem ao Cadbury 

Report, considerado por Lodi (2000, p.24), o percussor dos códigos atuais e, por Andrade e 

Rossetti (2004, p.56 e 77), um dos marcos históricos no sentido da moderna governança, 

poucos países haviam proposto código de governança, sendo todos através de organismos 

institucionais. Do ano seguinte até 2003, o número de países que divulga propostas de códigos 

superou os 30. Hoje, cerca de 50 países já adotaram código de GC dentre eles, os EUA, 

Inglaterra, Alemanha, Itália, Holanda, Rússia, África do Sul, Suíça, Japão e Turquia, além de 

organismos supranacionais (OCDE, International Corporate Governance Network – ICGN, 

Commonwealth Association of Corporate Governance – CAGC, European Association of 

Securities Dealers – EASD), institucionais (Domini Social Investment, TIAA-CREF, Calpers, 

Hermes Investment Management, Amnesty International UK Business Group, entre outros).  
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Os códigos sugeridos por diversos países, principalmente, aqueles que foram os 

pioneiros como, os EUA, o Reino Unido e a França, foram objetos de revisões com a 

finalidade de aperfeiçoar as práticas adequando-as às transformações ocorridas no ambiente 

interno e externo das organizações e dos negócios. Os organismos institucionais também 

revisaram suas propostas dentre eles, a OCDE que revisou seus princípios cinco anos após a 

sua publicação. 

O movimento que deu início aos códigos e práticas de governança começou nos 

EUA, por meio de uma maior exigência em termos de informações e transparência das 

companhias, principalmente, por parte de fundos de pensão como o California Public 

Employees Retirement System (Calpers) – maior fundo público de pensão do mundo – que 

elaborou um conjunto de regras de conduta, tratando da defesa dos direitos dos acionistas, da 

independência do conselho de administração e da remuneração dos executivos, entre outras, 

como uma forma de colocar limites nos abusos dos acionistas controladores. Em 1985, o 

Calpers fundou o Conselho dos Investidores Institucionais (Council of Institucional Investors 

- CIL), com o objetivo de alterar a legislação do país e, a partir de então, passou a publicar 

princípios de GC a serem seguidos por companhias que buscassem aumentar a confiança dos 

investidores institucionais (ANDRADE; ROSSETTI, 2004, 148). 

Em 2002, a aprovação da Lei Sarbanes-Oxley foi relevante para consolidar a 

Governança Corporativa como um instrumento que visa garantir os direitos dos acionistas a 

partir do estabelecimento de normas de transparência e de gestão a serem seguidas por 

companhias que almejem negociar suas ações em bolsas americanas. 

Antes da aprovação da SOX pelo congresso americano, outros fundos de pensão 

também exerceram papel fundamental na cobrança de práticas de GC pelas empresas. Entre 

eles, o Califórnia State Teaches Fund – segundo maior fundo público de pensão – e o TIAA-

CREFT – maior fundo privado do mundo –, que elaboraram códigos de Governança para 

serem adotados pelas empresas, colocando como condição para a compra de ações, a adoção 

dos princípios listados nos mesmos. Além disso, diversas companhias americanas passaram a 

elaborar suas próprias diretrizes de Governança. 

A tradição inglesa e sua resistência histórica contra as regulamentações, conforme 

Lodi (2000, p. 28), criou o termo “Código das Melhores Práticas”, mais aceito que “Normas 

para o Conselho” ou mesmo “Manual do Conselho”. 
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Até o final dos anos 80, na Inglaterra, a forma como os conselhos de grandes 

empresas eram formados prejudicavam os acionistas minoritários e outras partes interessadas 

na gestão das companhias, pois o proprietário de uma era membro dos conselhos das 

companhias de amigos e vice-versa, sendo denominados Old boy networks (velhos 

companheiros), também chamado de ‘Clube de Conselheiros’. 

Em decorrência desse comportamento que desvirtuou a missão do conselho de 

administração e originou diversos problemas de má gestão que culminaram em escândalos 

corporativos, em 1991, o Banco da Inglaterra em associação com a Bolsa de Valores Londrina 

e outras entidades convidou Sir Adrian Cadbury – na época, presidente do Comitê de 

Assuntos Financeiros do Conselho de Administração – para elaborar um conjunto de normas 

de Governança Corporativa com o objetivo prevenir os eventos ocorridos e trazer de volta a 

confiança no mercado. O trabalho de Sir Cadbury teve como referência a experiência 

americana, visto que as companhias abertas do Reino Unido possuíam características 

semelhantes às dos EUA. Em 1992, o relatório do Comitê Cadbury foi editado e, conforme 

Lautenschleger Júnior (2005, p. 35-36), além de apontar os principais problemas relacionados 

a governança das companhias listadas na bolsa de valores inglesa, também divulgou o Code of 

Best Pratice (Código de Melhores Práticas), causando ampla ressonância no mercado de 

capitais internacional, passando a ser conhecido como Cadbury Report ou Cadbury Code of 

Best Pratice (Relatório ou Código Cadbury). Nele está contido um rol de considerações 

relativas à função de controle e informações dos órgãos sociais, tendo o Código de Boas 

Práticas como um anexo, onde se encontram as recomendações sobre as funções, a 

organização e o funcionamento do board, a necessidade de gestores independentes, a criação 

de um comitê de auditoria e outros comitês de controle, entre outras. 

Segundo Lodi (2000, p.24), o Relatório Cadbury define a Governança como sendo 

“o sistema pelo qual as companhias são dirigidas e controladas. Ela coloca os conselheiros de 

administração no centro de qualquer discussão sobre GC”. O autor afirma também que apesar 

de ser o percussor dos códigos atuais, o Relatório não fixou regras sobre algumas questões 

importantes para os investidores institucionais, entre elas, a remuneração dos conselheiros e 

dos executivos, e, por isso, em 1995, um novo grupo de trabalho denominado Comitê 

Greenbury foi organizado para estudar o assunto. Para atender as questões apontadas pelos 

agentes de mercado, o relatório foi revisado e complementado, originando o Greenbury 

Report (1995). 
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A necessidade de avançar no aspecto da Governança Corporativa foi sentida pela 

Bolsa de Valores de Londres que, associada ao Institute of Directors e a Confederação das 

Industrias Britânicas, formou um novo grupo de estudos coordenado por Sir Ronald Hampel – 

chairman da Imperial Chemical Industries – com o objetivo de fazer uma revisão no 

Relatório Cadbury e, a partir do Relatório Greenbury, determinar altos padrões de GC. O 

Comitê Hampel discutiu, dentre outros assuntos, a responsabilidade do Conselho de 

administração, definindo-o como órgão responsável pela promoção do aumento da 

prosperidade das organizações em longo prazo, colocando a GC na perspectiva de 

responsabilidade e prosperidade dos negócios da empresa (LODI, 2000). 

O Hampel Report, como ficou conhecido o relatório elaborado pelo Comitê 

Hampel, foi publicado em 1997 e alterado no ano seguinte, após as sugestões da sociedade 

civil, resultando no Combined Code (Código Combinado) ainda aplicado pela Bolsa londrina 

como referência para companhias listadas que, embora não sejam obrigadas a cumprir suas 

regras, precisam divulgar o seu não-cumprimento. 

Outros códigos também foram elaborados e publicados oficialmente na Inglaterra, 

a partir de diversos estudos feitos, dentre eles o Combined Code: Principles of Good 

Governance and Code of Best Practice (2000/2003) que se constituiu no arrolamento dos 

aspectos mais importantes tratados em códigos precedentes. 

Apesar de sofrer forte influência do modelo alemão, a Itália adotou o modelo 

anglo-saxão de gestão como base para as regras de governança do país após o evento da 

compra da Telecom italiana por US$ 40 bilhões pela Olivetti, uma empresa de pequeno porte 

que sobrepujou o poder dos lobbies, mudou a opinião pública e a atitude do governo. Em 

1999, a Bolsa de Valores Italiana publicou o Report & Conduct Code (Relatório e Código de 

Conduta) também denominado The Preda Code. 

Segundo Lodi (2000, p.12), na França, a publicação do Rapport Vienot (Relatório 

Vienot) em 1995 por Marc Vienot, foi considerada como o início do movimento em prol da 

governança das empresas. Nele, são exigidas: a independência dos conselheiros, a 

transparência na remuneração destes e da diretoria, a limitação na acumulação de cargos em 

conselhos, a maximização dos ganhos dos acionistas e a criação de comitês, principalmente, 

de auditoria e de remuneração. Outros códigos de GC seguiram ao Relatório Vienot, entre 

eles, o trabalho da Association Française de la Gestion Financière que resultou nas 
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Recommendations on Corporate Governance (1998) e a atualização do Rapport Vienot, por 

Marc Vienot (1999). 

A Alemanha, desde o início, manteve sua visão de que a governança deve ser 

instituída com um interesse social para atender não somente aos interesses dos acionistas 

controladores (shareholders) ou proteger apenas os acionistas minoritários. A governança 

deve englobar também todas as partes interessadas, direta ou indiretamente, na sociedade 

(stakeholders), atendendo dessa forma aos interesses da sociedade (stricto senso) que se 

sobrepõem aos interesses dos sócios. A rejeição à transparência e ao modelo anglo-saxão pelo 

país foram reduzidos com a criação da nova Bolsa de Frankfurt, que passou a listar as 

empresas no estilo da NASDAQ norte-americana. Hoje, grandes companhias alemãs estão 

listadas na NYSE e, conseqüentemente, estão adotando práticas de boa governança nos 

moldes do modelo anglo-saxão. 

O Japão, apesar das pressões do mercado externo possui um modelo de gestão 

que, por suas peculiaridades, não se enquadra nos moldes anglo-saxão, assemelhando-se mais 

ao modelo Alemão – também denominado modelo Nipo-germânico –, visto que a sua maior 

fonte de financiamento é bancária e por possuir forte tendência a proteger os funcionários 

com salários equivalentes aos dos diretores e programa vitalício de emprego. Apesar disso, a 

pressão externa por melhores práticas de Governança foi ao encontro da necessidade das 

empresas japonesas se manterem competitivas frente ao mercado internacional. Assim, a 

Federação das Organizações Econômicas do Japão, a partir de 1997, passou a publicar um 

relatório com recomendações de mudanças nas práticas de governança denominado Urgent 

Recommendations Concerning Corporate Governance (Recomendações Urgentes) e, em 

1998, foi realizado o Corporate Governance Forum of Japan (Fórum Japonês de Governança 

Corporativa) que resultou no primeiro código de Governança Corporativa para as empresas 

japonesas, sendo denominado Corporate Governance Principles: A Japan View (1998). 

Em 2001, buscando aderir às melhores práticas, foi elaborado um trabalho de 

revisão sobre os princípios que deu origem ao Revised Corporate Governance Principles. 

Neste sentido, o código revisado traz recomendações relevantes como, uma maior 

transparência nas informações prestadas no mercado, redução dos conselhos, adoção de 

padrões internacionais de governança, tais como a inclusão de outsiders no conselho e um 

sistema de direito ao voto baseado no conceito “uma ação, um voto”, dentre outras. 
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Os códigos têm se difundido em todos os continentes e não apenas nos países de 

economia desenvolvida, conforme pode ser observado no Quadro 3, pois também em países 

emergentes se pode encontrar proposições formalizadas de práticas de boa governança. Essa 

rápida disseminação se deve, principalmente, pela rapidez das novas tecnologias de 

comunicação interligando países que até meados do século XX viviam isolados do mundo. 

Dessa forma, à medida que os países desenvolvidos, buscando novos mercados, ampliavam 

seus investimentos para além dos seus limites, passaram a exigir a modernização dos 

mercados de capitais de países emergentes e a adoção de práticas de governança. Também, os 

mercados dos países em desenvolvimento, necessitados de novos investidores de capital de 

médio e longo prazo, se conscientizaram que aderir aos padrões internacionais de GC seria 

uma forma de obter a confiança dos investidores estrangeiros.  

O México, país da América do Norte, por iniciativa do Consejo Coordinador 

Empresarial (CCE) constituiu, em 1999, o Comité de Mejores Prácticas Corporativa e 

elaborou seu primeiro Código de Mejores Prácticas Corporativas, onde estabeleceu 

recomendações para um melhor governo corporativo das sociedades mexicanas. O CCE 

também foi encarregado de revisar e divulgar o código em 2006, adequando-o as necessidades 

e características das sociedades mexicanas de forma a se tornarem competitivas frente ao 

mercado nacional e internacional, tendo como ferramenta as melhores práticas corporativas 

aceitas internacionalmente, visto que segue os princípios da OCDE, organismo do qual o país 

faz parte. Assim, o Código mexicano estabelece que um bom sistema de governo corporativo 

deve levar em consideração dez principios básicos dentre os quais, a igualdade e proteção aos 

direitos de todos os acionistas; o reconhecimento das demais partes interessadas; 

transparência e divulgação responsável das informações; avaliação da administração e da 

responsabilidade do conselho estabelecida nas diretrizes estratégicas; declaração de princípios 

éticos e de responsabilidade social empresarial; prevenção de operações ilícitas e de conflitos 

de interesse; cumprimento das leis as quais a sociedade está sujeita e etc.  

Dentre outros países em desenvolvimento que elaboraram códigos e práticas de 

GC, cita-se: a África do Sul e o Quênia, no continente africano; a Índia e a China, no 

continente asiático; a Rússia, na Europa Oriental; o Peru e o Brasil, na América do Sul, 

conforme pode ser observado no Quadro 3. 
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CONTINENTE PAÍS ANO CÓDIGOS 
1992 The Toronto Report on Governance 

1994 
Where Were The Directors? Guidelines for Improved 
Corporate Governance in Canada (The Toronto 
Report)  Canadá 

2006 Corporate Governance: Guide to Good Disclosure 
(January 2006) 

1978 Trabalhos e conclusões da Business Roundtable 

1992 Principles of Corporate Governance: Analysis & 
Recommendations 

1994 General Motors Board Guidelines 

1996 Report of The National association of Corporate 
Directors – NACD 

1997 Statement on Corporate Governance 
1999 Global Corporate Governance Principles 

Política do Council of Institutional Investors 
2000 TIAA-CREFT Policy Statement on Corporate 

Governance 
2002-
2003 NYSE Report – Corporate Governance Rules 

 Estados Unidos 

2004 Asset Manager Code of Professional Conduct 

América do Norte 

 México 1999 e 
2006 Código de Mejores Prácticas Corporativas 

1994 King I Report 
 África do Sul 2002 King Report on Corporate Governance for South Africa 

(King II Report) 
Principles for Corporate Governance in Kenya África 

 Quênia 2002 Sample Code of Best Practices for Corporate 
Governance 

1999, 
2001 e 
2004 

Código de Melhores Práticas de Governança 
Corporativa do IBGC 

2000 Regulamento para os Níveis Diferenciados de 
Governança Corporativa – BOVESPA  Brasil 

2002 
Cartilha de Recomendações da CVM sobre a 
Governança Corporativa; Diretrizes da Petrobrás; 
Proposta da ANIMEC 

 Peru 2002 Princípios de Buen Gobierno para las Sociedades 
Peruanas 

América Latina 

 
América Latina 
(OCDE) 2003 Latin American Corporate Governance White Paper 

2001 The Code of Corporate Governance for Listed 
Companies in China 

 China 
2004 Provisional Code of Corporate Governance for 

Securities Companies 

 Coréia do Sul 1999 Code of Best Practice for Corporate Governance 

1999 Code of Best Practice 
 Hong Kong 2004 Hong Kong Code on Corporate Governance 

1998 Desirable Corporate Governance in India – A Code 

 Índia 
2000 Report of the Kumar Mangalam Birla Committee on 

Corporate Governance 
1997 Corporate Governance Principles: A Japanese view 
2001 Revised Corporate Governance Principles Japão 
2004 Principles of Corporate Governance for Listed 

Companies 
Code of Corporate Governance (Revised) – King 
Report 

Ásia 

 Paquistão 2002 
Stock Exchange Code of Corporate Governance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51 

CONTINENTE PAÍS ANO CÓDIGOS (Cont.) 
2001 Relatório Baum - Baums Commission Report (Bericht 

der Regierungskommission Corporate Governance) 

 Alemanha 2002, 
2003, 
2005 e 
2006 

The German Corporate Governance Code (The 
Cromme Code) e revisões 

Corporate Governance: Recommendations 
1998 Corporate governance for Belgian listed companies 

(The Cardon Report) 
1999 Guidelines on Corporate Governance Reporting 
2004 Belgian Corporate Governance Code 

 Bélgica 

2005 Code Buysse: Corporate governance for non-listed 
companies 
Informe Olivencia 1998 Código de Buen Gobierno 

2004 IC-A: Principles of Good Corporate Governance  Espanha 

2006 Draft Unified Code of Recommendations for the Good 
Governance 

1995 e 
1999 Rapport Viénot I e II 

1998 
Recomendações da Association Française de la 
Gestion Financière – Recommendations on Corporate 
Governance 

2002 Promoting Better Corporate Governance in Listed 
Companies 

2003 The Corporate Governance of Listed Corporations 

 França 

2004 Recommandations sur lê Gouvernement Déntreprise 

1999 Principles on Corporate Governance in Greece: 
Recommendations for its Competitive Transformation  Grécia 

2001 Principles of Corporate Governance 

1998 Testo Único Sulle Disponsizioni in Materia di 
Intermediazione 

1999 Código da Bolsa de Valores Italiana – Report & Code 
of Conduct (The Preda Code) 

2002 Corporate Governance Code 
2004 Handbook on Corporate Governance Reports 

 Itália 

2006 Corporate Governance Code (Codice di 
Autodisciplina) 

1997 Peters Report & Recommendations on Corporate 
Governance in Netherlands 

 Países Baixos 
2003 The Dutch corporate governance code (the Tabaksblat 

Code) 
1995 Corporate Governance in Europe 

 Pan-Europa 
2002 Euroshareholders Corporate Governance Guidelines 

2000 

1992 The Cadbury Report (The Financial Aspects of 
Corporate Governance) 

1995 The Greenbury Report (Study Group on Directors' 
Remuneration) 

1997 The Hampel Report (Final) 

2000 The Combined Code: Principles of Good Governance 
and Code of Best Practice 

2001 Code of Good Practice 
2003 e 
2006 The Combined Code on Corporate Governance 

2004 Corporate Governance: a Practical Guide  

 Reino Unido 

2005 Good Governance: The Code of Governance for the 
Voluntary and Community Sector 

Europa 

 Rússia 2002 The Russian Code of Corporate Conduct 
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CONTINENTE PAÍS ANO CÓDIGOS (Cont.) 
Bosch Report 

1995 AIMA Guide & Statement of Recommended Practice 
(Corporate Governance Statements by Major ASX 
Listed Companies) 
Corporate Governance - Volume One: in Principle 1997 Corporate Governance - Volume Two: In Practice 

 Austrália 

2003 Principles of Good Corporate Governance and Best 
Practice Recommendations 

2003 Corporate Governance Principles 

Oceania 

 Nova Zelândia 2004 Corporate Governance in New Zealand: Principles and 
Guidelines 

1999 Corporate Governance Principles 
2004 Principles of Corporate Governance Revised OCDE 
2005 OECD Guidelines on Corporate Governance of State-

Owned Enterprises 

 ICGN 1999 e 
2005 

ICGN Statement on Global Corporate Governance 
Principles 

Mundial 

 
CACG 1999 CACG Guidelines: Principles for Corporate 

Governance in the Commonwealth 
QUADRO 3 – Códigos das melhores práticas de GC nacionais e internacionais 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de Lodi (2000); IBGC (2006); Andrade e Rossetti (2004) e Lautenschleger  
Júnior (2005). 

Embora não se possa estabelecer um código único que atenda a todos os 

continentes ou mesmo os países que o formam, neles são observados princípios comuns que 

pautam a governança, tais como o da conformidade legal e o da transparência.  

Aceitas ou não entre os executivos, as mudanças de comportamento e atitudes 

estão sendo exigidas, algumas até mesmo em lei, entre elas: a composição e o comportamento 

dos Conselhos, as estruturas e práticas de remuneração dos executivos e ações de equipes de 

administração voltadas para práticas de ‘boa’ Governança. 

Mahoney (2004, p.16) afirma que, o que é definido como boa Governança varia 

conforme a percepção oferecida pela companhia, investidores, analistas, estudiosos e ativistas, 

porém todos estão de acordo que algumas práticas sofrem influência tanto pelo ciclo de vida 

da empresa quanto pelo setor em que esta está inserida, a extensão da propriedade dos 

insiders, além de outros fatores macros.  

Segundo Lodi (2000, p.33), todos os Códigos de Melhores Práticas divulgados são 

convergentes em alguns pontos, dentre os quais: a separação entre a função do presidente do 

Conselho e a Diretoria; composição do conselho com maioria de conselheiros externos vindos 

do mercado e independentes, evitando conflitos de interesse ou negócios entre o conselheiro e 

a empresa (fornecedor, prestador de serviço, distribuidor) ou mesmo vínculo de amizade com 

a presidência; profissionalização da Diretoria; avaliação anual do Diretor e dos conselheiros; 

participação em conselhos limitada a, no máximo, cinco; atuação dos conselheiros de, no 
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mínimo, dois dias por mês: um dia para o conselho e um, para inteirar-se dos negócios da 

empresa; participação dos conselheiros em comitês do conselho: auditoria, finanças, 

estratégia, etc. 

Os códigos e regulamentos de boas práticas de governança, no Brasil, têm sido 

propostos por instituições variadas, entre eles: o do IBGC, uma sociedade civil, o da Bovespa, 

instituição de mercado de capitais e o da CVM, órgão regulador, além daqueles elaborados 

pelas próprias companhias. 

O item seguinte trata do modelo brasileiro de governança e das práticas de boa 

GC abordadas no Código de Melhores Práticas do IBGC, na Cartilha de Recomendações da 

CVM e no Regulamento de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa Aplicado aos 

Segmentos Diferenciados da Bovespa. No mesmo, as práticas são tratadas dentro dos temas 

da propriedade, conselho de administração, comitês fiscal e de auditoria, da conduta e 

conflitos de interesse e das diretrizes da governança intrínsecas a estes. 

2.5.2 Práticas de boa governança no Brasil 

No Brasil, a Governança Corporativa, conforme Lodi (2000, p.26), já existe há 

mais de 50 anos muito embora, venha sendo assim denominada e tenha sido definida 

conceitualmente apenas a partir dos anos 90. No início dos anos 50, as companhias possuíam 

conselhos inatuantes e a forte presença do sócio controlador, entretanto, o movimento de 

Governança se intensificou na década de 90 e evoluiu para a definição de princípios e 

mecanismos de GC, a regulamentação por órgãos fiscalizadores e a formalização de códigos 

de melhores práticas.  

Lodi (2000, p.26) coloca os principais fatos que ocorreram no Brasil nos últimos 

50 anos que contribuíram para a evolução da Governança Corporativa no país, os quais foram 

atualizados até os dias atuais com os fatos relevantes relativos ao tema de acordo com o IBGC 

(2006), podendo ser observado no Quadro 4. 
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PERÍODO FATOS IMPORTANTES 

Décadas de 1950-1960 

 Presença forte do acionista controlador familiar; 
 Conselheiros – enfeites na árvore de Natal da empresa; 
 Conselhos usados como lobby; 
 “Medalhões” tornam os conselhos inatuantes; 
 Conselheiros não são conhecedores dos negócios do acionista gestor. 

Década de 1970 

 Surgem grandes conselhos em empresas brasileiras (Alpargatas, Docas, 
Monteiro Aranha, Mappin); 

 Primeiros sinais de independência do Conselho; 
 Maiores poderes (Empowerment); 
 Primeira Lei das S.A. (Lei 6.404/76) – fixa competências do Conselho de 

Administração. 

Década de 1980 

 Mercado para controle corporativo; 
 Abertura de capital, fundos de pensão, fundos de investimento, participação 

de bancos (Ex: Bradesco); 
 Valorização do acionista (shareholder enhancement); 
 Fundos tipo Calpers e Fidelty; 
 Mercado de capitais brasileiro bastante reduzido – apenas 80 empresas com 

liquidez. 

Década de 1990 

 Maiores poderes para os Conselhos (Board Empowerment); 
 Grandes escândalos nos pareceres de auditorias externas em bancos ajudam a 

esclarecer o papel dos auditores (Bamerindus, Bandeirantes, Econômico, 
Nacional, Noroeste); 

  Privatizações, globalização, fusões e aquisições. 

1992-1993 
 Nasce a Governança Corporativa – troca de presidentes famosos por pressão 

do Conselho (General Motors, American Express, IBM, Kodak, Sears, Time 
Warner, Compaq). 

1996 
 Fundação do Instituto Brasileiro de Conselheiros de Administração (IBCA) 

por Bengt Halqvist, também primeiro presidente, entidade sem fins lucrativos 
com a finalidade de aperfeiçoar os conselheiros de administração. 

1997  Nova Lei das S.A. (Lei nº 9.457/97) mantém as atribuições do Conselho e 
aumenta o poder da CVM para fiscalizar. 

1998 

 Empresas ou Fundos estrangeiros preferem o tipo jurídico das limitadas com 
Acordo de Acionistas ao se associarem a nacionais; 

 Empresas estrangeiras sem acionistas minoritários nacionais voltam a ser 
sociedades limitadas (IBM, Nestlé, etc); 

 Litígios societários sobre acordos (Lacta, Philip Morris/DB Brinquedos e 
J.P.Morgan); 

 Litígios de minoritários (Mappin, Banco Real, Hering); 
 Conselho obrigatório por lei apenas para as SAs de capital aberto e nas de 

Capital Autorizado. Na sociedade fechada é facultada aos sócios-gerentes ou 
acionista a divulgação de balanços e de informações ao mercado; 

 Falta de disclousure caracteriza alguns Fundos de pensão e sociedades 
limitadas, causando dificuldade em analisar situações de risco ou o mau 
desempenho (Ex: LTCM) 

1999 
 O IBCA passa a denominar-se Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 

(IBGC) e lança o Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa 
com recomendações concentradas no Conselho de Administração. 

2000 
 A Bovespa cria o Novo Mercado e os Níveis Diferenciados de Governança 

Corporativa (Níveis 1 e 2), definindo padrões de GC, regras e normas 
exigidas para as empresas que desejem aderir a um dos segmentos. 

2001 

 Atualização, pelo IBGC, do seu Código de Melhores Práticas de Governança 
Corporativa; 

 Lei nº 10.303/2001 denominada de Nova Lei das Sociedades Anônimas altera 
a Lei nº 6.404/76. 

2002  Lei nº 10.406/2002 denominada de Novo Código Civil substitui as regras do 
Código Comercial (1919). 
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PERÍODO FATOS IMPORTANTES (Cont.) 

2004 

 Lançada a terceira versão do Código de Melhores Práticas do IBGC 
enfocando não mais apenas o conselho de administração, mas também temas 
como: propriedade, gestão, auditoria independente, conselho fiscal e conflitos 
de interesse.  

2007 

 Em fevereiro, chega a 100, o número de empresas listadas no Novo Mercado e 
nos segmentos especiais da Bovespa (Nível 1, Nível 2), sendo que destas, 51 
aderiram ao Novo Mercado; 

 Lei 11.638/2007 altera a Lei das S/As, com destaque para as novas regras para 
a divulgação das Demonstrações Financeiras. 

QUADRO 4 – Evolução da governança corporativa no Brasil 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de Lodi (2000) e IBGC (2006). 

 

2.5.2.1 Modelo brasileiro de governança corporativa 

As empresas brasileiras são caracterizadas por uma estrutura de propriedade onde 

há uma alta concentração do capital e por uma sobreposição com a gestão – ainda possuem na 

sua grande maioria, uma estrutura familiar, com um controlador majoritário ou mesmo um 

grupo de controle que por vezes exerce a função administrativa da empresa – que têm levado, 

comumente, os acionistas controladores a considerarem os seus interesses em detrimento dos 

interesses dos minoritários, sendo de menor expressão os conflitos entre acionistas e gestores.  

Segundo Andrade e Rossetti (2004, p. 266), além da reconfiguração do mercado 

de capitais, as mudanças nos padrões da governança foi também um dos impactos causados 

pelas mudanças na economia brasileira e pelas mudanças globais ocorridas a partir da metade 

da década de 80. Entre essas mudanças nos padrões de Governança nas empresas brasileiras, 

os autores citam: 

 Aderência às regras de boa governança e aos seus valores fundamentais, o que 
pode resultar em aumento do valor da companhia no mercado doméstico, com 
redução dos custos de capital. 
 Adaptação das demonstrações financeiras aos melhores padrões contábeis 

internacionais. 
 Estratégias de negócios mais complexas, pela tendência à global-localização dos 

grandes grupos empresariais e pelo acirramento da competição, resultante da 
abertura dos mercados. 
 Exigência de conselhos mais eficazes, com admissão de insiders com experiência 

e presença internacionais.  

 

Muito embora tenham sido relevantes as mudanças citadas, segundo os autores 

acima, o modelo de governança praticado nas empresas brasileiras tem suas características 

pautadas em um mercado de capitais pouco expressivo, onde das companhias abertas 

registradas, poucas estão listadas na bolsa em níveis diferenciados de governança sendo, 

predominantemente, financiadas por exigíveis de longo prazo e pela própria geração de caixa. 
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Pela concentração do capital acionário, é muito elevado o envolvimento dos acionistas 

controladores com a gestão da companhia e a unificação de funções do conselho e da diretoria 

executiva e, conseqüentemente, fraca a proteção aos direitos dos minoritários visto que, além 

da concentração da propriedade, o sistema legal ainda admite a emissão de duas classes de 

ações (com e sem direito a voto).  

Assim, devido à concentração do capital e pela pouca influência de forças 

externas, o modelo de GC que predomina no país é voltado para os interesses dos acionistas 

(shareholder oriented). Ocorre então o que se denomina de teoria do shareholder ou da 

maximização da riqueza dos acionistas, onde as decisões são tomadas visando maximizar o 

valor da empresa com o objetivo de atender as demandas dos acionistas. Embora muitas 

empresas já emitam balanços com enfoque na sustentabilidade (social e ambiental), as 

características do modelo de governança brasileiro têm origem histórica e cultural dentro da 

estrutura empresarial que é impérvio aos modelos voltados para múltiplos interesses 

(stakeholder oriented) e dificilmente se modificarão em curto espaço de tempo.  

Atualmente, o modelo de GC no país, segundo o IBGC (2006a), ainda é voltado 

para uma empresa controlada por poucos acionistas, que na maioria das vezes as administram, 

onde não há um interesse ou mesmo uma conscientização dos ganhos na sua formalização, 

conforme pode ser visto na Figura 1. 

 
 
 
 
 
 

FIGURA 1 – Modelos de governança corporativa segundo o IBGC 
Fonte: IBGC (2006a). 
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Segundo pesquisa da Mckinsey e Korn-Ferry (2001, p.11), o modelo atual de 

governança corporativa apresentado na maioria das empresas brasileiras pode ser 

caracterizado por cinco dimensões – (i) estrutura de propriedade; (ii) relação entre 

propriedade e gestão executiva; (iii) estrutura do conselh; (iv) processos do conselho; e (v) 

pessoas. Mckinsey e Korn-Ferry (2001, p.28) fazem um comparativo entre as características 

do modelo atual e do emergente, ressaltando os aspectos nos quais as empresas têm 

melhorado, evidenciando que as mesmas têm focado a melhoria da governança nas práticas 

do conselho – estrutura, perfil e atribuições e no processo (qualidade e dinâmica das decisões) 

– e nas pessoas – profissionalização e capacitação dos conselheiros, conforme pode ser 

observado na Figura 2. 

 
FIGURA 2 – Modelo emergente de governança corporativa 
Fonte: Mckinsey e Korn-Ferry (2001, p.28). 
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O modelo emergente de Governança Corporativa segundo o IBGC (2006a), apesar 

de ainda ser um modelo onde as empresas são lideradas por poucos acionistas controladores, 

propõe-se a ampliar e/ou aprimorar: a qualidade na discussão estratégica; a eficiência na 

tomada de decisões; o relacionamento com o mercado de capitais e órgãos reguladores; a 

consideração dos interesses dos acionistas minoritários; e a atenção para os stakeholders e 

para o exercício da cidadania.  

Até poucas décadas, nas empresas de participação pulverizada, os acionistas eram 

totalmente ausentes e as empresas, geralmente, eram controladas e geridas por um grupo 

familiar. Após a profissionalização da gestão e a substituição do acionista pessoa física por 

um representante de pessoa jurídica e sua participação efetiva nas assembléias, as práticas de 

Governança passaram a ser exigidas como um instrumento capaz de assegurar aos sócios 

equidade, transparência, responsabilidade pelos resultados obtidos (accountability) e 

cumprimento das leis vigentes no país (compliance).  

Assim como em outros países, a elaboração de códigos de melhores práticas 

brasileiros vieram como uma resposta aos investidores devido aos diversos conflitos 

ocasionados pela falta de transparência e equidade no tratamento aos acionistas minoritários e 

aos demais stakeholders por parte das organizações. 

No Brasil, destaca-se o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa 

elaborado pelo IBGC, organização sem fins lucrativos que se dedica a desenvolver e 

promover a governança e a fomentar as melhores práticas no Brasil e discutir questões 

relativas ao tema.  Também se enfatiza as práticas relacionadas na Cartilha de 

Recomendações da CVM sobre Governança Corporativa e no Regulamento de Governança 

Corporativa Aplicado aos Segmentos Diferenciados da Bovespa.  

2.5.2.2 Código das melhores práticas de governança corporativa do IBGC 

Fundado em 1996, o Instituto Brasileiro de Conselheiros de Administração 

(IBCA), passando a denominar-se de Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) 

a partir de 1999, é uma entidade brasileira reconhecida internacionalmente e que tem como 

objetivo único a promoção dos conceitos e práticas da governança corporativa e o Código 

elaborado pelo órgão se traduz numa ferramenta didática para orientação e apoio às empresas 

e aos agentes de mercado no que tange à aplicação das boas práticas de governança 

corporativa no Brasil. 
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O Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa elaborado pelo 

IBGC, na sua primeira edição em 1999, define como governança corporativa: 

um sistema que assegura aos sócios proprietários o governo estratégico da empresa e 
a efetiva monitoração da diretoria executiva. A relação entre propriedade e gestão se 
dá através do conselho de administração, a auditoria independente e conselho fiscal, 
instrumentos fundamentais para o exercício do controle. (IBGC, 1999 apud LODI, 
2000, p.24) 

 

Desde a sua primeira edição, o código do IBGC vem sendo aperfeiçoado de forma 

a acompanhar as mudanças ocorridas tanto no âmbito das empresas quanto na legislação e 

regulação quanto às práticas de GC. No início, o documento abordava basicamente questões 

ligadas ao Conselho de Administração. A primeira revisão ocorreu em abril de 2002 e a 

terceira, em março de 2004, quando foram sendo incorporados outros tópicos, à medida que a 

legislação e o conceito de governança corporativa evoluíam no seio da sociedade brasileira. 

Na última versão, a entidade fez um maior detalhamento das práticas de GC, incorporando 

conceitos e fundamentos, de forma a ser um instrumento de consulta e aprendizado. Para isso, 

contou com contribuições valiosas de agentes de mercado que participaram do seu processo 

de revisão (IBGC, 2004). 

Assim, os principais pontos relacionados na Cartilha do IBGC (2004) para o 

exercício da governança corporativa e da responsabilidade social dentro das melhores práticas 

estão agrupados em seis capítulos: (i) Propriedade (Sócios); (ii) Conselho de Administração; 

(iii) Gestão; (iv) Auditoria Independente; (v) Conselho Fiscal; e (vi) Conduta e Conflitos de 

Interesse. 

As boas práticas de Governança exigidas dentro desses aspectos têm como base as 

diretrizes de GC – equidade, transparência, prestação responsável de contas e cumprimento 

das leis – e as principais recomendações de cada um estão destacadas e podem ser observadas, 

resumidamente, no Quadro 5. 

 

 

 

 



60 

ASPECTOS BOAS PRÁTICAS RECOMENDADAS 
Capital social composto apenas por ações ordinárias. 
Ações ordinárias e preferenciais já emitidas devem evoluir para o conceito uma ação 
= um voto, quando possível. 
Manter maior número possível de ações em circulação (free float) e estimular a 
dispersão do capital. 
Considerar a implementação de um Conselho de Família nas sociedades familiares 
cujos objetivos não devem se confundir com o Conselho Administrativo. 
Definir de forma clara no Estatuto/Contrato Social as bases para saída de sócios ou o 
fechamento de capital que não devem ser inferiores ao valor econômico. 
Estender para todos os acionistas as mesmas condições obtidas pelos controladores 
quando da negociação do controle acionário (tag-along). 
Dar direito de voto as ações preferenciais em algumas questões como incorporação, 
fusão, etc. 

Propriedade 

Resolver, preferencialmente por meio de arbitragem, os conflitos entre sócios e entre 
sócios e a sociedade. 
O número de membros deve variar entre 5 (cinco) e 9 (nove) conselheiros. 
Formado, na sua maioria, por conselheiros independentes. 
Mandato preferencialmente de 1(um) ano para todo o Conselho com possibilidade de 
reeleição. 
Remuneração dos conselheiros administrativos nas bases estabelecidas pelos sócios 
devendo ser amplamente divulgada qualquer que seja o tipo. 
Elaborar estratégias, aprovar seu próprio regimento interno e o código de conduta da 
empresa. 
Acompanhar a gestão e supervisionar o relacionamento entre os executivos e demais 
partes interessadas (stakeholders). 
Assegurar-se de que os procedimentos adotados pelos auditores garantam 
independência e objetividade principalmente quando estes prestam outros serviços. 
Constituir comitês especializados: de auditoria, de remuneração, de finanças, de 
governança, etc. 
Avaliar formalmente seu desempenho como órgão e dos seus conselheiros. 

Conselho de 
Administração 

Eleger e destituir o executivo principal, aprovar a escolha ou dispensa de demais 
executivos de acordo com o executivo principal. 
O executivo principal deve criar sistemas de controle internos de forma a organizar e 
monitorar o fluxo de informações corretas, reais, completas e de qualidade.  
O executivo principal deve divulgar imediata e simultaneamente a todos os 
interessados toda informação que possa influenciar decisões de investimento. 
O executivo principal deve fornecer informações que abordem os pontos positivos e 
negativos para facilitar a correta compreensão e avaliação da sociedade. 
O Relatório anual deve envolver todos os aspectos da atividade empresarial num 
exercício completo, comparativamente a exercícios anteriores, ressalvado as questões 
que justifiquem o sigilo. 
Desenvolver o código de conduta aplicável a toda sociedade que deverá ser aprovado 
pelo Conselho de Administração. 

Diretoria Executiva 

A remuneração da diretoria deve estar vinculada a resultados. 
Formado por membros eleitos pelos sócios não podendo ter membros do Conselho de 
Administração. 
Informações elaboradas pelo Conselho Fiscal devem ser divulgadas pela companhia. 
Acompanhar o trabalho da auditoria independente e seu relacionamento com a 
Administração e da auditoria interna, em cooperação com o Comitê de Auditoria. 

Conselho Fiscal 

Os conselheiros fiscais devem ter remuneração adequada de acordo com a 
experiência e a qualificação necessárias à função. 
Os auditores devem ser contratados por período pré-definido, podendo ser 
recontratados após uma avaliação do desempenho. 
A renovação contratual, após o prazo máximo (5 anos), deverá ser submetida ao 
Conselho de Administração. Auditoria 

O Comitê de Auditoria ou o Conselho de Administração deve garantir que os 
auditores não dependam financeiramente da empresa auditada. 
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ASPECTOS BOAS PRÁTICAS (Cont.) 
Ter código de conduta abrangendo o relacionamento entre os conselheiros, sócios, 
funcionários, fornecedores e demais partes interessadas (stakeholders) e que defina as 
responsabilidades socioambientais da companhia. 

Conduta 
e 
Conflitos de 
Interesse Monitorar e administrar, através do Conselho de Administração, os potenciais 

conflitos de interesses de executivos, conselheiros e sócios. 
Divulgar no relatório anual as práticas de GC adotadas ou que serão implementadas 
no curto prazo, a remuneração dos administradores e sua participação no capital.. 
Divulgar informações sobre acordo entre sócios que tratem da compra e venda de 
suas ações, preferência na sua aquisição, exercício do direito a voto ou poder de 
controle. 

Transparência 

Preparar as Demonstrações Financeiras também de acordo com os padrões contábeis 
internacionais geralmente aceitos. 

QUADRO 5 – Boas práticas de governança corporativa segundo o IBGC 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de IBGC (2004). 

O Código faz recomendações relativas a boas práticas de GC com o objetivo 

principal de ser um indicativo para todos os tipos de empresas, sejam estas, sociedades por 

ações, abertas ou fechadas, limitadas, sociedades civis, visando basicamente à melhoria do 

desempenho e facilitar acesso ao capital. Apesar de guardar uma estreita correlação com as 

Recomendações da CVM sobre Governança Corporativa, a sua adoção significa que a 

organização utiliza padrões de conduta acima daqueles exigidos pela legislação ou mesmo 

pela própria regulamentação da CVM (CVM, 2002; IBGC, 2004).  

2.5.2.3 Cartilha de recomendações de governança corporativa da CVM 

Em junho de 2002, a CVM, apesar de ser um órgão regulador e possuir poder de 

fiscalizar e determinar que seja cumprido apenas o que é tratado na Lei das S/A, resolve 

divulgar a sua visão sobre o que considera governança em sua Cartilha de Recomendações 

dirigidas às empresas de capital aberto. As recomendações contidas na Cartilha da CVM 

foram pautadas na experiência do órgão no mercado acionário, nas iniciativas nacionais e 

internacionais no assunto e em relatórios de pesquisas e códigos de governança de vários 

países, feitos os devidos ajustes, adequando-os às particularidades do país. 

A Cartilha (CVM, 2002, p.1), em sua introdução, conceitua a governança 

corporativa como sendo “o conjunto de práticas que tem por finalidade otimizar o 

desempenho de uma companhia ao proteger todas as partes interessadas tais como: 

investidores, empregados e credores, facilitando o acesso ao capital” e determina que na 

avaliação dessas práticas serão considerados, sobretudo: a transparência, a equidade e a 

prestação de contas. 
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Esse diagnóstico sobre as práticas de governança, segundo a CVM, é primordial 

para que os investidores possam tomar decisões de investimento visto que, é a partir das 

informações sobre o nível de governança que estes terão conhecimento do quanto poderão 

influenciar no desempenho da empresa. 

A Cartilha se propõe a auxiliar os investidores na escolha das empresas nas quais 

investir, assegurar o atendimento dos interesses dos stakeholders, facilitar o acesso ao capital, 

aumentar o valor da empresa através da redução do risco e orientar em questões que possam 

influenciar de forma significativa a relação entre gestores, conselheiros, auditores 

independentes, acionistas controladores e minoritários, diminuindo os possíveis conflitos de 

interesse entre estes.  

De forma indireta, a publicação das Recomendações da CVM também têm por 

objetivo estimular o desenvolvimento do mercado de capitais através da divulgação de boas 

práticas de governança (CVM, 2002, p.1). As recomendações contidas na cartilha estão 

estruturadas em cinco tópicos com os respectivos conteúdos (CVM, 2002): 

(i) Transparência: Assembléias, estrutura acionária e grupo de controle – 

forma da convocação e pauta das Assembléias Gerais de Acionistas; prazo de 

convocação de Assembléias Gerais; acordos de acionistas; relação de 

acionistas; e processo de votação. 

(ii) Estrutura e responsabilidade do conselho de administração – função, 

composição e mandato do conselho de administração; funcionamento e 

comitês do conselho de administração; participação de preferencialistas no 

conselho de administração; e presidente do conselho de administração e 

presidente da diretoria (que devem ser pessoas diferentes, para evitar conflitos 

de interesses). 

(iii) Proteção a acionistas minoritários – decisões relevantes; tag-along para 

companhias constituídas antes da entrada em vigor da Lei nº 10.303, de 31 de 

outubro de 2001; tag-along para companhias constituídas após a entrada em 

vigor da Lei nº 10.303/2001; transações entre partes relacionadas e seu reflexo 

nas demonstrações financeiras; direito a voto para ações preferenciais no não-

pagamento de dividendos; arbitragem para questões societárias; e proporção 
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de ações ordinárias e preferenciais (visando estimular a predominância das 

ações com direito a voto no capital). 

(iv) Auditoria e Demonstrações Financeiras – discussão e análise da 

administração; composição e funcionamento do conselho fiscal; 

relacionamento com auditor independente; auditoria; acesso a informações 

(que deve ser assegurado aos membros do conselho fiscal); e informações 

contábeis.  

(v) Recomendações dos auditores. 

A CVM introduz a cartilha dizendo que a mesma “não constitui uma norma cujo 

descumprimento seja passível de punição”, mas que o órgão: 

[...] exigirá brevemente a inclusão nas informações anuais das companhias abertas 
de indicação do nível de adesão às práticas aqui recomendadas, na forma ‘pratique 
ou explique’, ou seja, ao não adotar uma recomendação, a companhia poderá 
explicar suas razões. (CVM, 2002). 

 

Assim, as empresas deverão adotar padrões de governança superiores ao que está 

previsto na legislação ou mesmo nas normas da CVM, por isso as recomendações sobre 

governança elencadas pela Cartilha não divergem daquelas apresentadas no Código das 

Melhores Práticas do IBGC, visto que ambos têm por base as mesmas diretrizes, no que tange 

aos seguintes aspectos: 

(i) Propriedade e transparência – nas decisões de relevância, cada ação 

deve corresponder a um voto; condições iguais para todos os acionistas 

quando da troca de controle (tag-along); estabelecimento em estatuto do uso 

da arbitragem para solução de questões entre acionistas; limitação da 

proporção entre as ações ordinárias e preferenciais; divulgação de acordos de 

acionistas e; divulgação de demonstrações em padrão internacional, com base 

nos padrões contábeis exigidos nos EUA para elaboração das Demonstrações 

Financeiras denominados Generally Accepted Accounting Principles in The 

United States (US-GAAP) ou no International Accounting Standards Board 

(IASB), atualmente, International Accounting Standards Committee (IASC); 

(ii) Conselho de administração – estrutura e função; número de membros, 

independência, mandato, regimento interno; avaliação formal do executivo 
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principal; certificação de que transações entre partes relacionadas foram feitas 

e divulgadas de forma clara e formal; 

(iii) Diretoria executiva – os cargos de executivo principal e presidente do 

conselho de administração deve ser exercido por pessoas diferentes; 

(iv) Fiscalização e auditoria – constituição, composição, função do conselho 

fiscal e sua relação com o comitê de auditoria e com o conselho de 

administração; constituição e responsabilidade do comitê de auditoria; 

demonstrações atestadas por auditoria independente; acesso a todas as 

informações. 

(v) Conduta e conflito de interesses – administração dos conflitos de 

interesses através do conselho de administração. 

Ao elaborar as recomendações sobre governança, o órgão preocupou-se em 

adaptar alguns conceitos utilizados nos códigos e práticas internacionais ao mercado de 

capitais brasileiro, visto que nas empresas brasileiras predomina o controle bem definido. 

2.5.2.3 Regulamento de governança corporativa aplicado aos segmentos diferenciados da 
Bovespa 

Com a criação do Novo Mercado e dos Segmentos Diferenciados (Nível 1 e 2), 

em 2000, a Bovespa adotou padrões de Governança Corporativa uma vez que, ao aderir um 

desses segmentos, é exigida, das companhias listadas, a adoção de práticas e normas 

relacionadas no Regulamento de Governança Corporativa. 

As denominadas “Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa” são, 

segundo a Bovespa (2006), um conjunto de normas de conduta voltadas para empresas, 

administradores e controladores, consideradas relevantes para uma valorização das ações e 

outros ativos emitidos pela companhia.  

Ao aderir a esse conjunto de regras mais rígidas que a legislação pertinente no 

país, as empresas podem passar a negociar suas ações no NM ou nos denominados Níveis 

Diferenciados de Governança Corporativa (NDGC) conforme as práticas de GC adotadas. 

Destarte, dependendo do grau de comprometimento que a empresa assume em relação a essas 

práticas esta é classificada como Nível 1 ou Nível 2 (Quadro 6). 
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ASPECTOS BOAS PRÁTICAS RECOMENDADAS SEGMENTO 
Portadores de ações preferenciais receberão de empresas cujo controle 
seja alienado, 80% do valor recebido pelos detentores de ações 
ordinárias 

Nível 2 

Capital social composto apenas por ações ordinárias NM 
Realizar oferta de compra de todas as ações em circulação, pelo seu 
valor econômico, nas hipóteses de fechamento de capital ou 
cancelamento de registro de negociação no NM ou no Nível 2 
Estender para todos os acionistas detentores de ações ordinárias as 
mesmas condições obtidas pelos controladores quando da negociação do 
controle acionário 
Dar direito de voto as ações preferenciais em algumas questões como 
transformação, cisão, incorporação, etc 
Aderir à Câmara de Arbitragem para resolução de conflitos societários 
Divulgar qualquer acordo de acionista 
Disponibilizar balanço anual de acordo com as regras internacionais (US 
GAAP1 ou IASB) 
A Bovespa ganha direito de decidir pela obrigatoriedade de ofertas 
públicas de aquisição de ações da empresa que deliberarem sair do NM 
ou Nível 2, para empresas que não possuam acionista controlador 
formalmente caracterizado 
Prazos para realizar ofertas públicas de aquisição quando do fechamento 
do capital, saída do NM ou Nível 2, ou tag-along forem retirados 

Comuns ao 
Nível 2 e NM 

Não possuir Partes Beneficiárias 
Manter volume mínimo de 25% de ações em circulação (free float) 
Usar mecanismos de oferta pública que permitam a pulverização do 
capital 

Propriedade 

Prazo adicional para as empresas atingirem o mínimo de 25% de ações 
em circulação quando do aumento de capital, oferta de ações em função 
de tag-along e outras ocasiões especiais 

Comuns aos 
Níveis 1 e 2 e 
NM 

Composição mínima de 5 (cinco) membros 
No mínimo, 20% dos conselheiros independentes na sua formação 

Comuns ao 
Nível 2 e NM Conselho de 

Administração 
Mandato dos conselheiros poderá ser ampliado em até 2 anos 

Comuns aos 
Níveis 1 e 2 
e NM 

Adesão a Câmara de Arbitragem do Mercado, a qual serão submetidos 
todos os conflitos que venham a surgir. Conflitos de 

Interesse Utilização de arbitragem como forma de solucionar divergências entre 
acionistas e a companhia, ou entre os acionistas, se a medida constar em 
estatuto 

Comuns ao 
Nível 2 e NM 

Divulgar informações trimestrais de forma clara e detalhada, sendo 
exigido a consolidação e a revisão especial 
Divulgar informações referente a operações com ativos e derivativos da 
empresa por parte de controladores e administradores 
Disponibilizar calendário anual de eventos corporativos 
Apresentar Demonstração de Fluxo de Caixa 
Divulgar informações sobre contratos com partes relacionadas 

Transparência 
(Disclosure) 

Divulgação mensal pela Bovespa dos negócios com ações da empresa 
pelos controladores, administradores e conselheiros fiscais de forma 
consolidada por grupo e das companhias que sofrerem sanções 

Comuns aos 
Níveis 1 e 2 e 
NM 

QUADRO 6 – Práticas de governança corporativa dos NDGC e do NM da Bovespa 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de Bovespa (2006, 2006a, 2006b, 2007) 

                                                 
1 Princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados Unidos. 
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As práticas requeridas às empresas de Nível 1 estão pautadas basicamente na 

melhoria das informações prestadas ao mercado e na questão da dispersão de suas ações. Já, 

para ser incluída entre as empresas listadas no Nível 2, as empresas devem ampliar seu 

comprometimento, adotando, além das práticas exigidas para o Nível 1, práticas relacionadas 

aos direitos adicionais cedidos aos minoritários. 

Para as empresas listadas no Novo Mercado, os compromissos adicionais aos 

requeridos nos Níveis 1 e 2 são aqueles referentes às informações que venham a facilitar o 

acompanhamento e a fiscalização dos atos dos gestores e dos controladores e à adoção de 

regras que tratam do equilíbrio dos direitos dos acionistas.  

A seção seguinte trata da forma como se dá a GC por meio da estrutura da 

propriedade, dos órgãos sociais e do estabelecimento de instrumentos que deixem claro a 

conduta e a resolução dos conflitos de interesses que surgem no desenvolver das atividades da 

organização – aspectos os quais são considerados no modelo de avaliação das práticas de 

governança corporativa aplicado às empresas em estudo. 
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3 MECANISMOS DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GOVERNANÇA 
CORPORATIVA 

 
 

Nos últimos anos, são diversos os estudos que buscam identificar os fatores 

relevantes para o sucesso da empresa. Alguns desses estudos vem relacionando os resultados 

e desempenhos da entidade ao nível de adoção das práticas de governança corporativa, 

avaliando inclusive alguns aspectos por meio de estudos de casos ou de modelos quantitativos 

aplicados em grupos de empresas selecionadas.  

Entre os diversos estudos empíricos internacionais que vêm atestando a relação 

positiva entre a adoção de boas práticas de governança e o valor e desempenho das empresas 

pode-se citar entre outros os de: La Porta (1998), Lopez-De-Silanes (2000), Shleifer e Vishny 

(2002); Claessens et al. (2002), Gompers et al. (2003), Black et al. (2004) e Klapper e Love 

(2004). 

No Brasil, diversos estudos também buscam avaliar os efeitos da adoção de boas 

práticas de governança no aumento de valor e/ou de desempenho da empresa e no acesso ao 

capital, dentre os quais citam-se as pesquisas de Silveira (2005), Santos (2000), McKinsey e 

Korn-Ferry (2001), Leal e Carvalhal da Silva (2005), IBGC e Allen (2003) e IBGC e Wyatt 

(2005), as quais têm seus resultados utilizados como referência para a análise dos mecanismos 

e consecução de um modelo de avaliação, sendo citados ao longo desta seção. O Quadro 7 

apresenta os objetivos, amostra e período de conclusão dessas pesquisas. 

AUTOR OBJETIVO  AMOSTRA PERÍODO 
Silveira 
(2005) 

Verificar se o valor de mercado e o desempenho 
da companhia aberta brasileira se relacionam de 
forma significativa com a sua estrutura de GC, 
definida pelas características do seu Conselho 
de Administração 

594 companhias abertas 
não financeiras com ações 
negociadas na Bovespa e 
na Sociedade Operadora de 
Mercado de Ativos 
(SOMA) com liquidez 
significativa 

1998, 1999 
e 2000 

Santos (2000) Investigar os aspectos do funcionamento da 
governança corporativa no contexto brasileiro, 
comparando-os com os preceitos profissionais 
recomendados pelas melhores práticas, 
comparando os conselhos e conselheiros de 
sociedades anônimas de capital aberto, por meio 
de 37 questionários válidos e 46 entrevistas 

Com base na publicação 
Maiores e Melhores de 
1998, extraiu uma amostra 
de 120 corporações do 
grupo das 500 corporações 
com expressivo 
faturamento  

1998 

McKinsey e 
Korn-Ferry 
(2001) 

Apreender como ocorre a governança nas 
grandes empresas do Brasil enfocando, na 
pesquisa, os conselheiros das empresas 
brasileiras com faturamento superior a U$ 250 
milhões 

Ao todo, 127 conselheiros 
responderam o 
questionário de pesquisa e 
destes 14 também foram 
entrevistados. 

2001 
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AUTOR OBJETIVO  AMOSTRA PERÍODO 
Leal e 
Carvalhal da 
Silva (2005) 

Mensurar a qualidade das práticas de 
governança pelas empresas. Trabalho realizado 
em parceria com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), a partir do qual 
desenvolveram um índice de governança 
corporativa (IGCBRA) com o objetivo de 
avaliar a qualidade da mesma, consistindo no 
levantamento de 24 questões agrupadas nos 
seguintes temas: transparência (disclosure); 
conselho de administração; conflitos de 
interesse; e direito dos acionistas. 

141 empresas foram 
analisadas durante dez 
anos, desde o lançamento 
do Plano Real (1994) 

1994 a 
2004 

IBGC e Allen 
(2003) 

Trabalho apresentado no 4º Congresso 
Brasileiro de Governança Corporativa com o 
objetivo de levantar o grau de aderência às 
melhores práticas de GC nas empresas 
brasileiras 

Amostra de 285 empresas 
de controle nacional 
pertencentes à relação das 
500 maiores, sendo 
recebidos 110 
questionários de 70 
empresas que atendiam aos 
requisitos e entrevistas 
pessoais com a alta direção 
em 20 empresas 

2003 

IBGC e Wyatt 
(2005) 

Pesquisa sobre a remuneração e a estrutura do 
conselho de administração e fiscal 

Principais executivos das 
áreas de RH (remuneração) 
e secretários e 
representantes dos 
conselhos de 
administração de 17 
empresas brasileiras 

Dezembro 
2004 

QUADRO 7 – Pesquisas sobre a adoção de boas práticas de governança e a relação com o 
desempenho e o valor das empresas 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Em sua pesquisa, Silveira (2005) revela que existe uma influência positiva entre a 

adoção de mecanismos de governança corporativa e valor da empresa, verificando que, uma 

mudança na qualidade da governança do pior para o melhor nível da amostra resultaria um 

incremento de capitalização de mercado – valor da cotação multiplicado pelo número de 

acionistas – de 85% para 100%. 

Leal e Carvalhal da Silva (2005) chegaram a conclusão de que as empresas 

brasileiras que aderem às melhores práticas de GC têm maior valor de mercado e 

desenvolvimento operacional superior. Já a pesquisa do IBGC e Wyatt (2005) revelou que 

boa parte das empresas possuem política de remuneração dos conselheiros, embora ainda em 

fase de maturação. Também constatou o uso de boas práticas na estrutura e processos do CA, 

tais como: tamanho, presença de conselheiros externos e existência de comitês, 

principalmente, de auditoria e de remuneração, entretanto, outras práticas precisam ser 

reforçadas como a presença de conselheiros independentes, a implementação de avaliação 

formal dos conselheiros e o aprimoramento da composição e atuação dos comitês.  
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McKinsey e Korn-Ferry (2001) apresentaram o modelo atual de governança 

corporativa nas empresas, as mudanças no ambiente competitivo e corporativo que dão 

margem ao surgimento de novos modelos e a tendência ao modelo que provavelmente 

prevalecerá no Brasil. 

Desta forma, as pesquisas só vêm confirmar que as boas práticas de governança 

corporativa e o aumento do valor da empresa que tem se verificado em outros mercados se 

repete no Brasil. Os estudos não têm deixado dúvidas em seus resultados e alguns já analisam 

aspectos de governança de forma agrupada e, não, apenas isoladamente como os primeiros 

estudos, mas levando em consideração a influência sinérgica dos mecanismos de GC para o 

aumento do valor da organização.  

O processo de desenvolvimento fortemente suportado pelo capital de terceiros por 

meio de obrigações onerosas ou participações no controle fez as organizações voltarem-se 

para a Gestão do Desempenho como forma de garantir o retorno sobre o investimento. Desta 

forma, seja por pressões dos proprietários quanto dos credores e investidores, a dinâmica 

empresarial passou a se preocupar com o desempenho e a competitividade.  

Surge, então, a necessidade de instituir-se mecanismos que assegurassem que os 

interesses dos gestores não fossem conflitantes com os dos principais stakeholders da 

organização de forma a garantir o retorno do patrimônio investido por meio de uma boa 

performance e resultados positivos. 

A instituição de mecanismos de controle relacionados à estrutura de propriedade, 

a gestão da diretoria, ao conselho de administração, ao comitê de auditoria, ao conselho fiscal 

e às regras de conduta e à resolução dos conflitos de interesse entre os acionistas, os 

executivos e demais partes interessadas (stakeholders) foram essenciais para a observância 

dos princípios nos quais a Governança Corporativa possui seus alicerces – equidade, 

transparência, prestação de contas e conformidade legal.  

Neste estudo, os mecanismos de controle são considerados relevantes na avaliação 

das práticas de governança, contemplando questões fundamentadas nas pesquisas acima 

citadas, nas regras da CVM, nos regulamentos aos quais estão sujeitos as companhias abertas 

com ações negociadas no segmento do Novo Mercado da Bovespa, dentre outras 

recomendações presentes nas práticas de boa governança corporativa nacionais e 
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internacionais. Em todos esses aspectos os princípios da GC, além da ética, são considerados 

de forma transversal, visando minimizar ou mesmo eliminar possíveis conflitos de interesse. 

Os tópicos seguintes desta seção tratam dos mecanismos de controle e avaliação 

da governança – Propriedade, Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Auditoria, 

Fiscalização e Conduta e Conflitos de Interesse – nos quais as questões referentes aos mesmos 

são classificadas em temas e subtemas conforme apresentados no Quadro 8. 

MECANISMOS DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GOVERNANÇA CORPORATIVA 
PROPRIEDADE 
Proteção aos Acionistas Ações 
 Reuniões de sócios 
 Recomendações dos minoritários 
 Tag-along 
Transparência da Propriedade Acordos de acionistas 
 Regras de votação 
 Disponibilidade de informações 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
Estrutura e Composição Presidência do CA e da Diretoria Executiva 
 Composição do conselho 
 Mandato 
 Qualificação 
 Comitês do Conselho 
Regimento Regimento interno 
 Avaliação do conselho e dos conselheiros 
Transparência do Conselho de Administração Remuneração dos conselheiros e diretores 
 Reuniões do conselho 
DIRETORIA EXECUTIVA 
Qualidade da Gestão Nomeação e remuneração 
 Avaliação do desempenho 
 Plano de sucessão 
Transparência da Diretoria Executiva Papéis e responsabilidades 
 Diálogo com as partes interessadas 
AUDITORIA 
Comitê de Auditoria Funcionamento do Comitê de Auditoria 
 Composição do Comitê de Auditoria 
Auditoria interna e externa Auditoria interna 
 Auditoria independente 
Transparência da Auditoria Papéis e responsabilidades do Comitê de Auditoria 
FISCALIZAÇÃO 
Conselho Fiscal Composição do Conselho Fiscal 
 Funcionamento do Conselho Fiscal 
Transparência da Fiscalização Papéis e responsabilidades do Conselho Fiscal 
CONDUTA E CONFLITOS DE INTERESSE 
Conduta Código de conduta 
 Abrangência do código de conduta 
Conflitos de Interesse Empréstimos e operações 
 Arbitragem 

 QUADRO 8 – Mecanismos de controle e avaliação da GC – temas e subtemas 
 Fonte: Elaborado pela autora. 

3.1 Propriedade 

No Brasil, as grandes mudanças econômicas da última década, influenciaram 

significativamente o ambiente corporativo, entretanto, no que se refere à propriedade 
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acionária nas empresas brasileiras, ainda predomina a concentrada. A relação entre a 

propriedade das ações de controle e o total das ações emitidas pelas empresas em geral é 

baixa, ou seja, predomina a concentração do capital. Isto, se deu devido à permissão legal para 

a emissão de duas classes de ações – ordinárias e preferenciais (ANDRADE; ROSSETTI, 

2004, p.315). 

A concentração da propriedade pode ser vista como uma força interna de controle 

de boas práticas de governança, possibilitando um monitoramento mais eficaz dos gestores 

com a redução dos conflitos e custos de agência, aumentando, consequentemente, a relação 

benefício/custos do monitoramento e, em países com baixa proteção aos investidores, traz 

benefícios na condução do processo de governança, equalizando os interesses dos gestores, 

acionistas e demais partes interessadas (ANDRADE; ROSSETTI, 2007, p.230). As 

companhias com maior concentração de propriedade e controle pelos acionistas possuem 

maior valor de mercado, frente aquelas controladas apenas por executivos, devido ao 

monitoramento da gestão e a facilidade de implementação de mudanças e estratégias eficazes 

(SHLEIFER; VISHNY, 1986; BEBCHUCK, 1999; CLAESSENS; DJANKOV; LANG, 2000; 

BECHT; BOLTON; RÖEL, 2002 apud ANDRADE; ROSSETTI, 2007, p. 230-231). 

Entretanto, os benefícios da concentração acionária são questionados quando, em 

mercado de maior liquidez, esse poder não é utilizado para a melhoria da governança por 

meio de um monitoramento eficaz ou eficiência nos processos de geração de riqueza e 

maximização de valor, mas sim para a obtenção de informações privilegiadas para uso em 

negociações, conforme pesquisa de Kahn e Winton (1998 apud ANDRADE; ROSSETTI, 

2007, p.231). 

Pode-se destacar dois grandes subtemas, no tema Propriedade: Proteção aos 

Acionistas e Transparência, por meio das quais as práticas de governança da companhia são 

avaliadas, conforme descritas nos tópicos a seguir. 

3.1.1 Proteção aos Acionistas 

Na organização, o envolvimento dos acionistas controladores, diretores executivos 

ou mesmo os conselheiros com atividades que visem seus próprios objetivos e interesses em 

detrimento dos interesses dos acionistas minoritários pode reduzir a confiança dos 

investidores no que tange à proteção dada ao seu capital por parte destes agentes. 
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A equidade, conforme o IBGC (2004, p.10), “caracteriza-se pelo tratamento justo 

e igualitário de todos os grupos minoritários, sejam do capital ou das demais ‘partes 

interessadas’ (stakeholders) [...]. Atitudes ou políticas discriminatórias sob qualquer pretexto, 

são totalmente inaceitáveis”. 

Segundo a OCDE (2004, p.20): 

O enquadramento do governo das sociedades deve assegurar o tratamento eqüitativo 
de todos os accionistas, incluindo accionistas minoritários e accionistas estrangeiros. 
Todos os accionistas devem ter a oportunidade de obter reparação efectiva por 
violação dos seus direitos. 

 

O modelo de governança adotado pelas companhias latino-americanas 

evidenciado pela OCDE em seu White Paper sobre a governança corporativa na América 

Latina, sintetizado por Lefort (2004 apud ANDRADE; ROSSETTI, 2004, p.166), possui 

dentre os seus elementos determinantes, a questão da composição acionária e do controle. 

Nesse aspecto, dentre as características das empresas nos países latino-americanos, está o 

exercício do controle acionário pelo acionista majoritário que torna ampla a presença de 

grandes conglomerados com estruturas piramidais, práticas de participações cruzadas e 

emissão de ações sem direito a voto. Isso implica numa maior probabilidade de existência de 

conflitos de interesses entre os acionistas controladores e os minoritários ou não 

controladores.  

Com o intuito de reduzir o cenário iníquo e restringir esses conflitos e, 

conseqüentemente, os custos de agência relacionados aos mesmos, a OCDE (2004, p.33-50) 

determina que o governo das sociedades deve dar uma maior proteção e facilitar, aos 

acionistas e demais partes interessadas, o exercício dos seus direitos e a equidade de 

tratamento aos acionistas de mesma categoria. Segundo Lodi (2000, p.19), as penalidades 

aplicadas no período de dezembro de 1976 até outubro de 1998, pela CVM, resultaram em 

276 irregularidades das quais, 30 ocorreram devido ao abuso de poder de acionista 

controlador.  

Um dos mecanismos utilizados pela CVM para garantir a transparência e a 

eqüidade nos negócios efetuados e o cumprimento das exigências estabelecidas na legislação 

pelas companhias, foi o de conferir à Bovespa o poder de regular e a supervisionar as 

empresas listadas, os negócios realizados e as Corretoras Membros. 
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A adoção de boas práticas de GC pelas companhias significa que esta possui 

mecanismos de proteção aos direitos dos acionistas minoritários, tratando-os de forma 

equânime em relação aos acionistas controladores de forma que as irregularidades citadas não 

ocorram e venham a prejudicá-los. 

No subtema Proteção aos Acionistas são observados o percentual de ações 

ordinárias da empresa e o volume destas em poder do acionista controlador, bem como,os 

mecanismos usados pela empresa para resolução de conflitos em reuniões de sócios e para a 

apreciação de recomendações dos acionistas minoritários, além de verificar como se dá a 

concessão de tag-along no caso de transferência do seu controle. 

3.1.1.1 Ações 

Em pesquisa realizada por Okimura (2003 apud ANDRADE; ROSSETTI, 2007, 

p.464), a partir da análise de empresas listadas na Bovespa nos anos de 1998 a 2002, 

constatou-se que o percentual médio das ações ordinárias mantidas pelo acionista controlador 

ou grupo de controle chega a 76,1% em relação ao total de ações com direito a voto emitidas 

no período. Somadas as ações preferenciais pertencentes a integrantes desse grupo de 

controle, a média da relação com a emissão total das ações, ordinárias e preferenciais para o 

período, cai para 53,7%. 

McKinsey e Korn-Ferry (2001, p.10) divulgaram, a partir da análise da GC em 74 

empresas, que o maior acionista participa com 61% do total das ações ordinárias e os três 

maiores com 85%. Silva (2002 apud ANDRADE; ROSSETTI, 2007, p.465) constatou, a 

partir de uma amostra de 225 empresas de capital aberto, que em 2000, 203 delas (90,2%) 

possuíam um acionista majoritário, onde o maior acionista detinha 76% do capital votante, os 

três maiores, 88% e os cinco maiores, 89%. A pesquisa revelou também que, embora as 22 

companhias restantes (apenas 9,8% do total) possuíssem estruturas de capital mais dispersas 

em termos de propriedade, ainda assim predominava a participação do maior acionista, o qual 

detinha 37% do capital votante, os três maiores, 62% e os cinco maiores, 66%. 

Silveira (2005, p.124-125) verificou que nos anos de 1998 a 2000 as ações 

ordinárias dos acionistas controladores detinham, respectivamente, 73,8%, 74,5% e 75,6% do 

total das ações com direito a voto nesses períodos. O autor também constatou que, em 30% 

das companhias abertas o controlador possui mais de 90% do total de ações ordinárias e que, 

em média, 23% das empresas pesquisadas possuem acordos de acionistas.  
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A estrutura de propriedade da organização, segundo Hermalin e Weisbach (2001 

apud SILVEIRA, 2005, p.99) influencia a governança, visto que a composição do conselho e 

as relações de agência quando a estrutura de propriedade da empresa é extremamente 

pulverizada tendem a ser distintas de quando é concentrada.  

A partir desses estudos, pode-se constatar que a alta concentração da propriedade 

nas empresas brasileiras é uma característica que não deve se alterar num período curto de 

tempo e esta tem conferido ao controlador praticamente um poder total sobre as decisões na 

sociedade. Esse poder reflete a sua participação no capital votante da companhia, podendo 

ocasionar, principalmente, uma maior ocorrência de conflitos de agência relacionados a ações 

oportunistas por parte dos majoritários controladores sobre os acionistas minoritários, visto 

que os controladores possuem poder quase absoluto sobre as decisões corporativas. 

A recomendação é que a empresa deve manter em circulação o maior número de 

ações possíveis e estimular a sua disperção (free float), visando aumentar a liquidez dos 

títulos (IBGC, 2004, p.17). Além disso, objetivando favorecer o alinhamento entre os 

interesses de todos os sócios, principalmente os minoritários, o IBGC (2004, p.11) define que 

“cada sócio é um dos proprietários da sociedade” e que “o direito a voto deverá ser 

assegurado a todos os sócios, independentemente da espécie ou classe de suas ações/quotas e 

na proporção destas”, determinando também que as empresas que desejem abrir o seu capital 

deverão contemplar apenas ações ordinárias. 

Assim, para avaliar a estrutura de propriedade das ações considera-se a utilização 

das boas práticas de GC relativas a dispersão das ações em circulação (free float), o 

percentual de ações ordinárias, a proporção pertencente aos acionistas controladores e a 

concessão do direito a voto a ações preferenciais, caso possua, conforme destacadas: 

• A companhia possui, no mínimo, 25% do capital social em circulação (free 

float). 

• Abaixo de 50% das ações ordinárias pertencem aos acionistas 

controladores. 

• A companhia possui 100% de ações ordinárias. 
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• Todas as ações, independente da classe e proporção, dão aos sócios o 

direito de voto (uma ação = um voto).  

• Caso possua ações preferenciais, concede o direito a voto em matérias 

relevantes e estabelece em estatuto o direito pleno,  caso a companhia não 

delibere pelo pagamento dos direitos fixos ou mínimos das ações. 

3.1.1.2 Reuniões de sócios 

O direito de voto se dá por meio da assembléia geral/reunião de sócios que é o 

órgão máximo da sociedade e a sua convocação cabe ao conselho de administração ou, na sua 

falta, à diretoria executiva e, em casos especiais, pode ser convocada pelo conselho fiscal e 

pelos próprios acionistas. Compete privativamente à assembléia, reformar o estatuto social; 

eleger e destituir os gestores a qualquer tempo; suspender os direitos dos acionistas; deliberar 

sobre a dissolução, liquidação, fusão, transformação, incorporação e cisão da sociedade, entre 

outros assuntos que envolvam a tomada de decisão sobre os negócios relacionados ao objeto 

da companhia e outros que julgar necessários. 

Para avaliar o nível de utilização das práticas de governança quanto a presença de 

mecanismos para resolução de conflitos em reuniões de sócios, considera-se as seguintes 

práticas: 

• A empresa prevê em estatuto mecanismos para a resolução de conflitos de 

interesse nas reuniões de sócios. 

• Estabelece que as matérias não expressas na convocação não poderão ser 

votadas sem a presença de todos os sócios, inclusive os preferenciais que 

tenham direito de voto no assunto em questão. 

3.1.1.3 Recomendações de minoritários 

As boas práticas de governança quanto a presença de mecanismos de apreciação 

das recomendações dos minoritários pelo Conselho de Administração, visam a proteção dos 

direitos dos acionistas. Nesse sentido, o estatuto social deve prever que os assuntos não 

incluídos expressamente na convocação dos acionistas somente poderão ser votados caso 

todos estejam presentes, inclusive os proprietários de ações preferenciais com direito a voto 

naquilo que vai ser discutido. Também deverá conter os mecanismos para receber propostas 
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dos acionistas, incluindo nas reuniões assuntos relevantes e oportunos de interesse dos 

mesmos e também procedimentos a serem utilizados para a resolução de conflitos de 

interesses durante as mesmas (IBGC, 2004, p.14).  

Desta forma, as empresas podem ser avaliadas, nesse aspecto, quanto ao nível de 

utilização das boas práticas seguintes: 

• São estabelecidos mecanismos formais para receber, antes das 

assembléias, matérias relevantes e oportunas e propostas sugeridas por 

acionistas minoritários. 

• A empresa possibilita que os sócios solicitem informações à diretoria e/ou 

expressem suas opiniões, inclusive sobre a política de remuneração dos 

membros do conselho e da diretoria executiva. 

3.1.1.4 Tag-along 

Também como forma de proteger e dar tratamento equitativo aos minoritários, a 

companhia deve estabelecer formalmente que, no caso de alienação do bloco de controle, o 

adquirente deverá fazer oferta pública dirigida a todos os sócios nas mesmas condições do 

acionista controlador – tag-along de 100% -, independente da espécie ou classe de ações 

destes (IBGC, 2004, p.15). 

A avaliação do nível de utilização das práticas de governança quanto a presença 

de mecanismos de transparência e equidade de tratamento a todos os sócios em caso de 

alienação de ações representativas de controle da companhia é feita a partir das boas práticas 

relacionadas ao tag-along, conforme segue: 

• A companhia estabelece em estatuto, regras específicas, visando a 

transparência e equidade de tratamento no caso de alienação do controle. 

• Concede tag-along de 100%, independente da espécie ou classe de ações. 

3.1.2 Transparência quanto à Propriedade 

Com relação à transparência da empresa quanto às práticas relacionadas à 

Propriedade, é verificada a existência de acordos de acionistas e a disponibilidade dos 

mesmos a todos os acionistas e das regras de votação, que devem estar explicitadas de forma 
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clara no estatuto da companhia. Além disso, os relatórios da companhia devem ser divulgados 

a todos os seus stakeholders, por meio de uma área de Relação com Investidores ou de seu 

site institucional. 

3.1.2.1 Acordos de acionistas 

Segundo Silveira (2005, p.123), “o acordo de acionistas representa um concenso 

dos acionistas controladores sobre a forma pela qual algumas questões corporativas 

importantes devem ser resolvidas” e a presença deste pode evidenciar a expropriação dos 

acionistas minoritários. Em seu estudo, Silveira (2005) constatou que, no triênio de 1998 a 

2000, o percentual relativo a presença de acordo de acionistas nas companhias abertas 

brasileiras foi de 22%, 24% e 23,7%, respectivamente. 

Com o intuito de evitar a expropriação dos acionistas minoritários, os acordos de 

sócios devem estar disponíveis, juntamente com suas alterações e recisões, aos demais 

acionistas não participantes dos mesmos caso tratem de compra e venda de ações ou quotas, 

preferência na aquisição de ações ou direito de voto e poder para nomear gestores (IBGC, 

2004, p.12; OCDE, 2004). 

A OCDE (2004, p.19) determina que os acordos que concedam a determinados 

acionistas o direito de obter um poder de controle desproporcional à sua participação no 

capital social devem ser divulgados como uma forma de proteger e facilitar os direitos dos 

acionistas. O organismo também orienta que deve ser dado aos acionistas a oportunidade de 

forma ativa e que o respeito ao direito de voto se inicia com a disponibilidade das regras e 

procedimentos de votação.  

Desta forma, destaca-se a importância da existência de divulgação clara dos 

acordos de acionista, das suas finalidades, entre as quais, o estabelecimento de divisão de 

diretorias entre os sócios e a vinculação ou restrição ao direito de voto dos conselheiros, para 

a avaliação da transparência da empresa. Assim, considera-se as boas práticas relativas aos 

acordos de acionistas, conforme relacionadas abaixo: 

• A companhia possui acordos de acionistas ou outros documentos que 

formalizam as relações entre os sócios. 
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• Disponibiliza a todos os sócios os acordos de acionistas que tratam sobre 

assuntos relevantes tais como, regras de votação, direitos de preferência na 

alienação do controle e etc. 

• Arquiva os acordos de acionistas, juntamente com suas alterções, na sede 

social da companhia. 

• Os acordos de acionistas prevêm critérios para a destinação do lucro, para 

o direito de indicar diretores e a tag-along, para o plano sucessório, a saída 

e entrada de sócios etc. 

• Não estão previstos, em acordos de acionistas, a divisão de diretorias entre 

os sócios, a vinculação ou restrição do direito de voto de quaisquer dos 

membros do Conselho de Administração ou a exclusão de minoritários. 

3.1.2.2 Regras de votação 

Complementando as orientações da OCDE (2004), o IBGC (2004, p.14) e a CVM 

(2002, p.3) assentam que as regras de votação devem estar claramente definidas e disponíveis 

na publicação da primeira convocação para a assembléia, além de formalmente estabelecidas 

no estatuto social, inclusive prevendo que os assuntos não incluídos expressamente na 

convocação somente poderão ser votados com a presença de todos os sócios. 

Para avaliar o nível de utilização das práticas de governança quanto a presença de 

regras de votação formalizadas, pode-se considerar as boas práticas abaixo: 

• As regras e procedimentos de votação estão explicitadas no estatuto de 

forma clara, permitindo a compreensão por todos os acionistas. 

• As regras e procedimentos de votação estão disponíveis aos acionistas na 

publicação do primeiro anúncio de convocação para assembléias gerais de 

acionistas. 

• É dada aos acionistas a oportunidade de participar ativamente das 

assembléias. 
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• A companhia possui políticas explícitas que promovem o tratamento 

adequado ao direito de voto e o tratamento justo e equitativo aos sócios, 

monitorando e avaliando os resultados periodicamente. 

3.1.2.3 Disponibilidade de informações 

Além dos acordos de sócios e das regras de votação, também é direito de todos os 

acionistas, o acesso às informações financeiras e não financeiras da organização. Assim, toda 

informação que possa influenciar a tomada de decisão do investidor deve ser divulgada de 

forma simultânea e tempestiva a todos os interessados. Para isso, devem ser usados 

mecanismos como a internet e outras tecnologias que possam agilizar a difusão das mesmas e, 

se possível, a companhia deve disponibilizar no site corporativo, permitindo o acesso pelas 

partes interessadas, se não a todas as informações, pelo menos ao seu Relatório Anual, visto 

que é considerada a informação mais importante e abrangente da organização (OCDE, 2004, 

p.22; IBGC, 2004, p.14). 

Organismos internacionais como a OCDE, o Fundo Monetário Internacional 

(FMI), o Banco Mundial e o G82 vêem na GC uma base sólida para o crescimento econômico, 

para a integração global de mercados e para o controle de riscos das empresas abertas, 

principalmente, os riscos decorrentes dos ambientes competitivos de negócios em que estas 

operam e dos processos de gestão dos ativos físicos financeiros e intangíveis e dos 

relacionados à qualidade das informações que orientam os investidores e são suporte à tomada 

de decisão (ANDRADE; ROSSETTI, 2004, p.20). 

Nos EUA, conforme Hendriksen e Breda (1999, p.517), o Comitê Consultivo de 

Divulgação Societária descreveu que a missão da Securities Exchange Comission (SEC) “no 

sistema de divulgação pelas empresas é assegurar a disponibilidade pública, de uma maneira 

eficiente e razoável, e em bases oportunas, de informação confiável sobre as empresas, 

visando à tomada abalizada de decisões de investimento”. 

 

                                                 
2 Grupo inicialmente denominado G7, pois era formado, na década de 70, pelos ‘sete países mais ricos do 
mundo’, com encontros periódicos visando discutir temas da área econômica. A partir de 1998, com a entrada da 
Rússia, passou ao formato G8. A partir de 2003, líderes de países em desenvolvimento passaram a ser 
convidados a participar de segmentos da cúpula do G8. Em 2005, começou a desenhar-se o formato G8+5 
(África do Sul, Brasil, China, Índia e México) com o objetivo de ampliar o diálogo do Grupo com países em 
desenvolvimento.  
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A partir de 1978, o Financial Accounting Standards Board (FASB), preocupado 

que a empresa fornecesse informações aos investidores e credores que permitissem que estes 

pudessem determinar o valor esperado de seus investimentos, de modo que estes pudessem 

tomar decisões de investimento corretas, começou a expedir os Statements of Financial 

Accounting Concepts (SFAC) tidos como a base dos conceitos e objetivos fundamentais a 

serem observados pelo FASB no desenvolvimento de padrões contábeis e de divulgação.  

Segundo a OCDE (OCDE, 2004, p.22), as informações devem ser preparadas 

conforme os mais altos padrões contábeis e divulgadas após auditoria externa garantindo, 

dessa forma, a qualidade das informações e demonstrações apresentadas. 

Uma das diretrizes da GC é a divulgação de informações que satisfaçam as 

exigências do mercado, ou seja, que estão relacionadas à fiscalização das companhias, para os 

acionistas, de forma que estes possam tomar decisões e exercer corretamente os seus direitos 

e, também para os demais stakeholders. 

Para tanto, as informações divulgadas devem ser regulares, precisas, oportunas e 

comparáveis, englobando informações sobre a posição financeira, o desempenho, a 

participação acionária e dados relativos à administração da empresa entre outras, além de 

todos os fatos relevantes referentes à mesma.  

[...] da boa comunicação interna e externa, particularmente quando espontânea, 
franca e rápida, resulta um clima de confiança, tanto internamente, quanto nas 
relações da empresa com terceiros. A comunicação não deve restringir-se ao 
desempenho econômico-financeiro, mas deve contemplar também os demais fatores 
(inclusive intangíveis) que norteiam a ação empresarial e que conduzem à criação de 
valor (IBGC, 2004, p.9). 

 

Uma divulgação feita de forma que satisfaça os acionistas, credores e demais 

stakeholders pode ser um instrumento de atração do capital e manutenção da confiança do 

mercado, influenciando a proteção dada aos acionistas e investidores, pois possibilita a 

avaliação da gestão da empresa e, conseqüentemente, a tomada de decisão relacionada à 

participação acionária, a valorização e ao exercício do voto. 

De acordo com Lodi (2000, p.19), a CVM divulgou uma tabulação de dados 

relativa a penalidades aplicadas no período de dezembro de 1976 até outubro de 1998, 

classificando as 276 irregularidades ocorridas. Destas ocorrências, segundo o autor, 48 são 
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concernentes a demonstrações financeiras irregulares; 36 referentes ao dever de informar e 23 

por falta de informações periódicas ao órgão regulador. 

Segundo Lodi (2000, p.20-21), são inúmeras as práticas publicadas entre 1992 e 

1998 no relatório de Acórdãos que podem causar danos aos acionistas minoritários e demais 

interessados na empresa e, na sua maioria, estão relacionadas à qualidade das informações. 

Conforme a Bovespa (2008), das 40 notificações feitas às empresas listadas nos 

segmentos especiais de governança e no Novo Mercado, até junho de 2008, 2 se referem a 

atraso na entrega de demonstrações, 2, a não apresentação da Demonstração dos Fluxos de 

Caixa e 33, a não adequação destas ao regulamento de listagem. 

Apesar do exposto acima ser uma realidade quanto à transparência das 

informações divulgadas no país, segundo Mahoney (2004, p.14-16), os executivos têm 

reconhecido o interesse crescente dos investidores sobre as informações referentes às práticas 

de GC como um fator importante nos modelos de investimentos da empresa. 

A companhia pode se utilizar de diversos expedientes para a comunicação com os 

seus investidores: o relatório anual, press releases, informações trimestrais, entrevistas em 

jornais e revistas de negócios e com analistas. Entretanto, afirma Lauretti (2003, p. 4), o mais 

importante deles é o relatório anual, pela sua abrangência, cobrindo os aspectos negociais e 

financeiros mais relevantes no período. O relatório Anual e outras informações geralmente 

são disponibilizadas em site da empresa, contudo o relatório anual divulgado na forma de 

livro, em CD ou memória flash (pen drive) é importante, pois a empresa pode fazer uma 

divulgação racional, através de uma remessa seletiva, buscando alcançar as pessoas e 

entidades reconhecidamente interessadas na mesma, tais como: acionistas, investidores, 

financiadores, principais fornecedores e clientes, órgãos reguladores; diretoria, gerência e etc. 

O relatório anual, segundo o autor (LAURETTI, 2003, p. 4), também: 

o Envolve tanto a diretoria executiva (preparação) quanto o conselho de 

administração (aprovação); 

o É analisado de forma mais profunda que os informativos trimestrais 

pelos auditores independentes externos; 
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o Possui espaço reservado ao presidente do conselho de administação ou 

da diretoria executiva para uma retrospectiva do exercício findo e 

exposição das diretrizes  da administração para o ano que se inicia; 

o Tem sua divulgação exclusivamente obrigatória em jornais de grande 

circulação. 

Segundo Lauretti (2003, p.03-04), as sociedades anônimas fechadas, por sua 

natureza, divulgam o relatório anual em cumprimento de uma ordenação legal e estatutária, 

limitando o processo de comunicação ao mínimo exigido. Já, as companhias abertas usam, ou 

pelo menos deveriam usar, o relatório anual para informar aos seus investidores de forma que 

este seja um instrumento que torne suas ações atraentes como opção de investimento e mais 

valorizadas, frente o mercado. 

Independente do modelo adotado pela companhia, o relatório anual deve cumprir 

o seu objetivo principal que é o de demonstrar ao proprietário ou associado o destino dado aos 

recursos entregues a entidade.  

Com o intuito de atender ao seu objetivo, de acordo com a legislação societária, o 

relatório anual deve compreender um conjunto de documentos, entre eles: o relatório da 

administração, as demonstrações financeiras e os pareceres dos auditores independentes e do 

conselho fiscal. Estes devem ser disponibilizados aos acionistas e publicados em jornal da 

sede da empresa e no Diário Oficial do Estado (Lei 6.404/76, Art.133). 

Assim, o relatório anual funciona como uma prestação de contas e, portanto, um 

mecanismo que a organização utiliza para cumprir dois requisitos básicos da governança 

corporativa: a transparência (disclosure) e o dever de prestar contas (accountability), sendo, 

por isso, um instrumento importante na análise das práticas de governança adotadas pelas 

empresas brasileiras. 

Na avaliação do nível de utilização das práticas de governança quanto a 

disponibilidade de relatórios e informações da empresa, além da publicação obrigatória, são 

considerados as seguintes práticas: 

• Disponibilidade das informações obrigatórias em site na internet. 
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• Divulgação de toda informação que possa influenciar decisões de 

investimento imediata e simultaneamente a todos os interessados. 

• Disponibilidade de outras informações relevantes em área de Relações 

com Investidores. 

• Divulgação de dados para contato no caso de dúvidas com relação aos 

relatórios e seus conteúdos. 

3.2 Conselho de Administração 

O Conselho de administração é o órgão social que tem por missão a proteção do 

patrimônio e a maximização do retorno para o acionista de forma a agregar valor para a 

organização (LAMEIRA, 2001, p.50; LODI, 2000, p.47). Entretanto, para que o CA cumpra a 

sua missão é necessário que esteja estruturado, capacitado e suas ações baseadas nas melhores 

práticas de Governança de forma a minimizar os conflitos de interesse que possam surgir 

dentro da gestão da organização. 

Neste estudo, as práticas de governança relacionadas ao conselho de 

administração são vistas sob três aspectos: estrutura e composição, regimento e transparência, 

conforme delineados a seguir. 

3.2.1 Estrutura e Composição 

O Conselho de administração pode ser uma das forças internas de controle da 

governança, dependendo da sua constituição e seu funcionamento, ou seja, o seu papel, 

tamanho, composição e eficácia podem definir a capacidade deste como redutor dos custos de 

agência e de conflitos de interesse (ANDRADE; ROSSETTI, 2004, p.184). Destaca-se as 

seguintes questões no que se refere a avaliação do CA, neste contexto: a separação entre as 

funções de presidente do CA e executivo principal, o tamanho e independência do conselho, o 

mandato dos conselheiros, a qualificação dos mesmos e a existência de comitês para o auxílio 

das suas funções. 
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3.2.1.1 Presidência do CA e da diretoria executiva 

Dentre as questões relacionadas por Andrade e Rossetti (2004, p. 186) quanto à 

função e responsabilidade do CA, os autores destacam entre as de maior relevância, a 

separação entre as funções do presidente do conselho e as funções do executivo principal.  

Santos (2000, p.103-106) revelou em sua pesquisa que em 66,6% dos casos os 

conselheiros são escolhidos pelos acionistas e pelo presidente do conselho e que 81,1% dos 

entrevistados separam as funções de executivo principal (CEO) e presidente do conselho. Já o 

IBGC e Allen (2003) revelaram que 78% das empresas analisadas possuem pessoas distintas 

na função do presidente do conselho e da diretoria executiva, aderindo às melhores práticas de 

governança. 

Em seu estudo, Silveira (2005, p.155-156) revelou uma significância consistente 

em todos os casos avaliados, demonstrando a existência de forte evidência de que as 

companhias que possuíam pessoas distintas ocupando os cargos de diretor executivo e 

presidente do conselho de administração obtiveram maior valor de mercado. 

A variável diretor executivo como presidente do conselho (DE) foi a variável de 
governança que apresentou os resultados mais importantes da pesquisa [...] uma 
correlação negativa significante estatisticamente no nível de 1%, 15% e 10% (valor 
de probabilidade associado à estatística t) contra ambas as variáveis dependentes de 
valor Q3 e FIRMVSAT4 nos anos de 2000, 1999 e 1998, respectivamente e 
significante a 10% contra a variável de desempenho RSAPR5 em 2000. 

 

Conforme Coombes e Wong (2004 apud ANDRADE; ROSSETTI, 2004, p.186), 

uma forma indispensável para os dias atuais para se manter a independência do CA é a 

separação das duas funções visto que, uma das funções do CA é a de monitorar e avaliar o 

desempenho do executivo principal. Se o executivo principal exercer a função de presidente 

do CA, isso pode tornar difícil para os conselheiros colocarem suas opiniões e avaliarem 

questões de forma independente. Além disso, a administração pode se ver tentada a reter 

informações com o intuito de reduzir a capacidade do conselho de avaliar o desempenho da 

empresa. Outras razões para a separação das funções vão ao encontro das principais 

responsabilidades do conselho: 

                                                 
3 Q de Tobin (Q). 
4 Valor da empresa sobre o ativo total (Firm Value/Ativo Total). 
5 Retorno sobre ativo do lucro operacional próprio (Lucro Operacional Próprio/Ativo Total). 
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 escolher e admitir o executivo principal, fixar a sua remuneração e 

benefícios, avaliar e implementar a sucessão do mesmo; 

 substituir antecipadamente o executivo principal quando este fizer parte dos 

problemas da empresa; 

 atuar em projetos que maximizem, no longo prazo, as possibilidades de 

perenização da empresa, diferentemente do executivo principal que atua 

mais no cumprimento de metas e resultados no curto prazo; 

 administrar os conflitos de agência e reduzir os custos de agência ao mínimo 

através da sua atuação em defesa dos acionistas. 

A separação das duas funções, embora para alguns não garanta a independência e 

a eficiência do conselho, está associada às duas principais razões do desenvolvimento da 

governança – os axiomas de Klein (1985), a inexistência de contrato completo, e de Jensen-

Mecklin (1994), a inexistência de agente perfeito. 

As práticas elaboradas tanto pelo IBGC (2004, p.20) quanto pela CVM (2002, 

p.5), enfatizam o exercício das funções de presidente do CA e da diretoria por pessoas 

diferentes. Caso os cargos sejam exercidos pela mesma pessoa e não seja possível a separação 

das funções, é recomendado que o conselho tenha um outro líder de peso, com renome e 

prestígio junto aos demais conselheiros e a comunidade empresarial para servir de contrapeso 

à concentração de poder do presidente (IBGC, 2004, p.28). Não existe impedimento que o 

executivo principal seja membro do conselho, mas se o for, deverão haver sessões executivas, 

nas quais o executivo principal e os demais diretores não participem (IBGC, 2004, p.20). 

Assim, quanto a estrutura do conselho, para avaliação do nível de utilização das 

práticas de governança no que tange a sobreposição da função do presidente do CA e do 

executivo principal,  devem ser consideradas as boas práticas a seguir: 

• As funções da presidência do conselho de administração e da diretoria 

executiva são exercidas por diferentes indivíduos. 

• Os papéis do presidente do conselho de administração e da diretoria 

executiva são formalmente distintos no estatuto social e/ou regimento 

próprio. 
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• Caso não haja impedimento para que o diretor executivo seja membro do 

conselho, são realizadas sessões executivas onde o mesmo e a diretoria 

executiva não participam. 

3.2.1.2 Composição do conselho 

O número de conselheiros que compõem o CA de forma que este seja eficaz é um 

outro ponto controverso a ser tratado. Os disseminadores da boa governança defendem que 

conselhos com muitos membros podem não ser bom para a empresa. Para Andrade e Rossetti 

(2004, p.184):  

não se recomendam conselhos ‘populosos’: os mais eficazes parecem ser os de 
menor número de conselheiros, com equilíbrio entre insiders (gerentes de alto nível 
que têm assento no conselho), outsiders relacionados (conselheiros que têm alguma 
forma de relação com a corporação) e outsiders (conselheiros independentes). 
(ANDRADE; ROSSETTI, 2004, p.184, grifo dos autores). 

 

No estudo efetuado por Santos (2000, p. 101) foi revelado que em 70,3% da 

amostra os conselhos não são considerados muito grandes e que o número ideal de 

conselheiros, de acordo com os entrevistados, está entre sete e oito com uma tendência a sete 

(35,1%), mas apenas 21,6% atendem a este número ideal (sete), 43,2% possuem menos de 

sete e 3,8%, acima de oito conselheiros. Segundo o autor, como a lei determina um número 

mínimo de três conselheiros, são pouquíssimos os conselhos com mais de nove membros. 

Também foi verificada a preferência por números ímpares para facilitar o desempate em caso 

de votação. 

O tamanho do conselho é considerado uma importante variável de governança 

corporativa e apresentou resultados importantes, revelando através de uma significância 

estatística contra as variáveis de valor e desempenho. A relação quadrática TOT (Tamanho do 

conselho) contra a variável de valor FIRMVSAT (Firm Value/Ativo total) em 2000 indicou 

que um conselho composto de 5 (cinco) a 7 (sete) membros obtiveram, em média, um maior 

valor nesse período e que, contra as variáveis de desempenho RSAPR e EBITSAT em 2000, 

1999 e 1998 indicou que empresas com conselhos formados por 4 (quatro) a 8 (oito) membros 

obtiveram, em média, melhor desempenho. Os resultados sugerem que um conselho com um 

tamanho intermediário implicaria num melhor desempenho para a companhia, refletindo as 

recomendações do IBGC e da CVM da existência de uma faixa ótima para o tamanho do 

conselho (SILVEIRA, 2005, p. 156). Ambos (IBGC, 2004, p.23; CVM, 2002, p.4) 
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recomendam que o CA deve ter de 5 (cinco) a 9 (nove) membros, dependendo do perfil da 

sociedade, podendo se justificar mais de 9 (nove) membros para as companhias com controle 

compartilhado. 

Lorsh (2001, p. 43) coloca como uma das características de um conselho de 

administração fortalecido o fato deste ser suficientemente pequeno de forma que possa atuar 

como um grupo coeso. Nesse aspecto, Andrade e Rossetti (2004, p.198) enumeram como 

sendo as razões para a empresa possuir conselhos reduzidos, as seguintes: 

 Evidência empírica de que o tamanho é inversamente relacionado á 
performance corporativa. 

 Consistência com teorias organizacionais: grupos mais compactos são mais 
produtivos. 

 Aumento da relação custos/benefícios. 
 Menor chance de controle pelo executivo principal. 
 Maior exigência de desempenho construtivo de cada um de seus membros. 
 Maior exposição dos conselheiros: passividade e omissão ficam mais 

evidentes. 

 

Os autores também afirmam que, embora as observações feitas da realidade e as 

pesquisas acadêmicas não sejam suficientes para se definir uma regra única que possa ser 

aplicada de forma universal, o bom-senso prevalece, ou seja, o melhor seria conselhos com 

tamanhos variando em torno de 9 membros, mas sem deixar de combinar o tamanho com a 

proporção adequada de insiders e outsiders e com a diversidade que as características da 

empresa e o portfólio dos negócios requeiram. 

Segundo a OCDE (2004, p.24-25), os conselheiros devem agir com base em 

informações completas, de boa fé, com diligência e cuidado, considerando o melhor interesse 

da empresa e de seus acionistas. Também determina que os órgãos de administração devem 

ponderar sobre a possibilidade de designar um número suficiente de membros não executivos 

do conselho que sejam capazes de exercer um juízo independente para a execução de tarefas 

afetadas por um conflito de interesses. 

Os membros do conselho poderão ser de três classes – independentes (sem 

vínculo com a sociedade), externos (que no momento não têm vínculo com a sociedade, mas 

não se caracterizam como independentes) e internos (diretores ou funcionários da 

organização) – com o maior número possível de conselheiros independentes (IBGC, 2004, 

p.23). 
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São considerados conselheiros independentes, conforme o IBGC (2004, p. 23-24), 

aqueles que foram contratados através de processos formais, com atuação e qualificação 

definidas, sendo caracterizado por: 

 Não possuir vínculo com a sociedade, exceto eventual participação de capital; 
 Não ser acionista controlador, membro do grupo de controle, cônjuge ou parente 

até segundo grau destes, ou ser vinculado a organizações relacionadas ao acionista 
controlador; 
 Não ter sido empregado ou diretor da sociedade ou de alguma de suas 

subsidiárias; 
 Não estar fornecendo ou comprando, direta ou indiretamente, serviços e/ou 

produtos à sociedade; 
 Não ser funcionário ou diretor de entidade que esteja oferecendo serviços e/ou 

produtos à sociedade; 
 Não ser cônjuge ou parente até segundo grau de algum diretor ou gerente da 

sociedade; e 
 Não receber outra remuneração da sociedade além dos honorários de conselheiro 

(dividendos oriundos de eventual participação no capital estão excluídos desta 
restrição). 

 

O estudo realizado pelo IBGC e Allen (2003) revelou que entre as principais 

funções percebidas pelos conselheiros em termos de importância estão, em primeiro lugar, o 

dever de zelar pela perpetuidade da empresa (72%) seguido de perto pelo de representar as 

crenças e propósitos dos acionistas (71%) e por último com 22%, trazer visões externas para a 

empresa. Esse resultado confirma que os interesses dos conselheiros estão concentrados 

principalmente nos resultados e nos interesses dos acionistas. Assim, “o conselho se torna 

‘forúm dos acionistas’, refletindo seus objetivos em primeiro lugar – nem sempre coincidentes 

com os da empresa”. A visão dos conselheiros é justificada pelo baixo grau de independência 

e pela pouca diversidade da sua composição – o conselho das empresas brasileiras 

pesquisadas é formado, principalmente, por conselheiros proprietários (48%), representantes 

dos acionistas (32%) e executivos da empresa (10%). Apenas 8% dos conselheiros são 

considerados independentes, sendo o restante (2%) enquadrados como outros. 

A representação nos conselhos, segundo a pesquisa de Santos (2000, p. 106) se 

apresentou da seguinte forma: acionistas (51,2%), fornecedores (14%), instituições (11,6%), 

sindicatos (7%) e outros grupos de interesse (4,6%). Para a maioria dos pesquisados o 

advogado externo da corporação (70,3%) e o banqueiro comercial/de investimentos (83,8%) 

não participam do conselho. Desta forma, se tornou evidente “o cuidado dos conselhos em 

evitar conflitos de interesses, representação de interesses diversos do objeto social da 

corporação e a eventual predominância de insiders sobre outsiders”. 
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Silveira (2005, p.119-120) identifica em seu estudo sobre a governança das 

empresas de capital aberto brasileiras no período de 1998 a 2000 que o conselho é composto 

em sua maioria por membros externos – em média 82,4%, 81,7% e 83% dos conselheiros não 

desempenham quaisquer funções dentro da companhia, o que segundo o autor não determina 

uma maior independência do conselho, pois devido a forte concentração das ações com direito 

a voto estes conselheiros são indicados pelo acionista controlador, representando seus 

interesses ao invés de serem conselheiros profissionais sem vínculo com a companhia. 

No aspecto da composição do conselho, a avaliação do nível de utilização das 

práticas de governança quanto ao número de membros, contratação e  independência dos 

conselheiros pode considerar as boas práticas relacionadas: 

• O conselho possui entre 5 e 9 membros.  

• Todos os membros do conselho são independentes. 

• Os conselheiros são contratados por meio de processos formais com 

escopo de atuação e qualificação bem definidos. 

3.2.1.3 Mandato 

O mandato dos conselheiros deve ser de um ano, por meio de uma mesma 

Assembléia, sendo permitida a reeleição (IBGC, 2004, p.27; CVM, 2002, p.4). Contudo, a 

reeleição não deve acontecer de forma automática, mas apenas após a avaliação de 

desempenho dos conselheiros, não sendo boa prática a eleição de conselheiros suplentes, 

salvo em caso de impedimento definitivo (IBGC, 2004, p. 27 e 32). 

Para evitar a vitaliciedade dos conselheiros, a companhia deve estabelecer 

formalmente em estatuto, um número máximo de anos de serviço contínuo. 

Desta forma, para avaliação do nível de utilização das práticas de governança 

quanto às questões relativas a existência de prazo de mandato e outras regras para eleição e/ou 

reeleição dos conselheiros, pode-se considerar as seguintes práticas: 

• Todos os membros do conselho de administração são eleitos com mandato 

de um ano em uma mesma assembléia geral. 
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• É permitida a reeleição apenas após a avaliação de desempenho dos 

conselheiros. 

• O estatuto prevê um número máximo de eleição consecutiva dos 

conselheiros. 

• O estatuto prevê a eleição de conselheiro suplente apenas em caso de 

impedimento definitivo do conselheiro. 

3.2.1.4 Qualificação dos conselheiros 

Segundo Gonzalez (2005, p.16), quanto ao aspecto da qualificação e do 

conhecimento dos seus membros, os conselhos de administração no Brasil tiveram, até o 

momento, quatro fases. Na primeira fase, que foi até meados dos anos 90, existiam os 

conselhos do tipo ‘chá das cinco’ nos quais os conselheiros se reuniam, conversavam sobre 

assuntos pessoais e assinavam atas pré-prontas apenas para atender a legislação. Embora 

existissem nessa fase, também, os conselheiros idealistas que lutavam pelos direitos dos 

acionistas não-controladores, o autor (GONZALEZ, 2005, p.16) considerava-a uma fase pré-

histórica para os conselhos de administração, pois nas empresas, tipicamente familiares, o 

presidente e proprietário da empresa e os filhos formavam os conselhos que transformavam a 

reunião num encontro familiar. 

Em 1995, alguns desses conselheiros mais idealistas fundaram o Instituto 

Brasileiro de Administração (IBCA) que, em 1999, passou a denominar-se Instituto Brasileiro 

de Governança Corporativa (IBGC), lançando neste mesmo ano o primeiro Código de 

Melhores Práticas de Governança Corporativa com uma abordagem no conselho de 

administração, visto que sua estrutura e funcionamento eram considerados os pilares básicos 

da governança. 

Na segunda fase, denominada por Gonzalez (2005, p.16) como ‘dos notáveis’, a 

listagem das empresas brasileiras na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE, sigla em inglês) 

trouxe uma maior preocupação dos controladores em adotar boas práticas de gestão e, para 

demonstrar isso aos investidores estrangeiros, passaram a convidar para fazer parte do CA, 

pessoas de renome, ex-ministros, entre outros, que além de contribuírem para o conselho com 

seu conhecimento técnico, seus nomes também traziam credibilidade à empresa.  
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Com os escândalos sucessivos nas empresas americanas, iniciou-se a fase dos 

conselhos dos ‘especialistas em finanças’ que, com conhecimento amplo na área de finanças, 

transmitiam maior segurança aos investidores e acionistas não-controladores. A partir daí 

profissionalizou-se o CA com a maioria dos conselheiros decorrentes do mercado financeiro 

que, embora certas vezes indicados pelos controladores da empresa, “o mercado se 

tranqüilizou e estes conselheiros passaram a ser uma boa opção de representação para os 

acionistas não-controladores” (GONZALEZ, 2005, p.16). 

A Lei Sarbanes-Oxley (2002) marca a fase seguinte, pois a exigência sobre os 

conhecimentos dos conselheiros é ampliada com a instituição dos Comitês de Auditoria, de 

Divulgação, de Nomeação e Remuneração e de Ética – passa a ser imprescindível na sua 

formação, a presença de profissionais com conhecimento em auditoria, em requisitos legais 

para divulgação de informações relevantes e públicas, em gestão de pessoas e em conceitos de 

ética empresarial (GONZALEZ, 2005, p. 16-17). 

Para Nadler (2004 apud HBR, 2004, p.12) a determinação da Sarbanes-Oxley para 

um conselho com maioria independente pode não ser a solução ideal, pois, para o autor, “a 

verdadeira questão não é a independência: é a competência” e enfatiza que “num conselho, 

membros de alta qualidade são de uma escassez alarmante”. A afirmação feita pelo autor tem 

como base a sua participação em uma pesquisa de sondagem com mais de 300 conselheiros, 

na maioria independentes, de mais de 200 empresas de grande porte. Nela, 81% dos 

entrevistados disseram estar mais difícil recrutar conselheiros qualificados e 

aproximadamente 40%, que falta um processo eficaz para selecionar novos membros para o 

conselho. Avaliando a composição dos conselhos, mais de 90% disseram ter capacidade 

coletiva para ser um conselho eficaz, entretanto, quando avaliados individualmente, foi 

revelado que apenas 73% disseram que os colegas têm conhecimento detalhado do setor; 

69%, que os colegas têm know-how em questões contábeis e de informação ao mercado; 61%, 

que os colegas entendem as principais tecnologias e práticas de negócios da empresa; 60%, 

que os colegas possuem know-how em questões de negócios globais; e 58%, que estes contam 

com contatos externos potencialmente valiosos (NADLER, 2004 apud HBR, 2004, p.12). 

Dentre os critérios essenciais para participação no CA, em termos de qualificação 

do conselheiro, estão: a integridade pessoal, a capacidade de leitura e entendimento de 

relatórios financeiros, a ausência de conflitos de interesse, a disponibilidade de tempo, a 

motivação e a independência. Além disso, os autores enumeram a necessidade de se formar 
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um conselho com diversidade tanto de experiências como participante de conselhos de 

administração e em diretoria executiva, como conhecimentos nas áreas de finanças, contábeis, 

mercado internacional e relacionados ao setor de atuação da empresa, visão estratégica, entre 

outros (LODI, 2000, p.49; LAMEIRA, 2001, 51-52).  

Em pesquisa do IBGC e Allen (2003), entre as características mais valorizadas 

nos conselheiros, 88% elegeu como mais importante a integridade pessoal, 52%, a 

independência, 40%, o conhecimento das melhores práticas de GC, 15%, a experiência como 

alto executivo e apenas 2%, a disponibilidade de tempo. 

Outras características essenciais para os conselheiros são destacadas no estudo 

comparativo das práticas mundiais feito por Millstein, Gregory e Lowitt (Comparison of 

Materials on Board Guidelines, 1998 apud LODI, 2000, p.42-43), a saber: liderança, 

responsabilidade (accountability), idade, experiência internacional, confiança madura etc. 

Gonzalez (2005, p.16) aborda a importância da multidisciplinaridade no conselho 

de administração para a gestão dos negócios e expõe que: 

Se o CA é formado somente por profissionais da área de finanças, por exemplo, 
pode ocorrer que as decisões fiquem restritas aos números. Um CA formado por 
profissionais da área de humanas pode comprometer a sustentabilidade da empresa. 
Um grupo de profissionais com conhecimento em finanças, ética empresarial, 
sustentabilidade, marketing... a probabilidade da empresa cometer erros gravíssimos 
diminui, afinal a troca de idéias com pessoas com pensamentos diferentes, contribui 
para empresa chegar mais perto de uma decisão equilibrada e sensata. 

O treinamento dos conselheiros ainda é visto como baixa importância para a 

melhoria da efetividade da governança, segundo o IBGC e Allen (2003). Das empresas 

pesquisadas, 11% acredita que é importante não adotar um treinamento para os conselheiros, 

53% acha menos importante o treinamento para os conselheiros, 32% acha importante adotar 

e apenas 4% acha mais importante adotar o treinamento. 

Dentro do aspecto da avaliação da qualificação, conhecimento e perfil dos 

membros do conselho, pode-se considerar o nível de utilização das práticas de governança 

destacadas a seguir: 

• Para a eleição do membro do conselho de administração, a companhia 

considera a diversidade de conhecimentos (de finanças, contábeis, dos 

negócios da sociedade, do mercado nacional e internacional e contatos de 

interesse da sociedade) e de experiências (participação em outros 
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conselhos, como executivo principal, em administar crises e identificar 

riscos entre outras). 

• A companhia também considera outros aspectos, tais como ausência de 

conflito de interesses, alinhamento com os valores da sociedade, 

conhecimento das melhores práticas de governança corporativa, 

integridade pessoal, disponibilidade de tempo, motivação, capacidade para 

o trabalho e visão estratégica. 

• A companhia possui programas de treinamento contínuo, visando a 

atualização e reciclagem dos conselheiros eleitos. 

3.2.1.5 Comitês do conselho 

Devido à necessidade de análises mais profundas em determinadas atividades do 

conselho de administração e estas também demandarem mais tempo, deverão ser criados, 

segundo o IBGC (2004, p.21), diferentes comitês com alguns membros do conselho. O 

regimento interno deve orientar a formação, a composição e a coordenação destes por 

conselheiros independentes. Dentre os comitês a serem formados cita-se o de nomeação, de 

auditoria, de remuneração, de finanças, de governança etc. 

Em seu estudo, Santos (2000, p.94-96) constatou que nas empresas pesquisadas, 

dentre os comitês que possuem roteiro formal de atividades, estão: o comitê de auditoria 

(13,5%), de remuneração (18,9%) e financeiros (16,2%). 

Salmon (2004 apud HBR, 2004, p.34) afirma que para a criação de um conselho 

eficaz é preciso mudar a forma de operação dos comitês. O autor garante que as empresas 

devem agregar mais responsabilidades a pauta tradicional de comitês como o de auditoria e de 

remuneração. O primeiro poderia contribuir mais para a organização, fazendo análises 

periódicas de áreas de alta exposição – atividades mais pressionadas por mudanças no 

ambiente externo, e o segundo poderia estruturar incentivos, enfatizando o desempenho de 

longo prazo em detrimento do de curto prazo, normalmente utilizado. 

O autor também enfatiza que “atribuir ao comitê de nomeação a responsabilidade 

de buscar novos conselheiros é outra saudável transferência de autoridade. Mas isso raramente 

ocorre na vida real”. Salmon (2004 apud HBR, 2004, p.35) se baseia na pesquisa de Korn-

Ferry (2001) que constatou que, embora metade das empresas registradas na Bolsa de Nova 
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York possua um comitê de nomeação, 89% das pesquisadas ainda dependem da indicação do 

presidente do conselho e em muitos casos, do próprio diretor executivo, para a escolha de 

novos conselheiros, quando o poder de indicá-los deveria pertencer ao comitê e, jamais ser 

delegado ao presidente do executivo. Cabe ao comitê a escolha de conselheiros externos 

isentos, devendo desqualificar quaisquer candidatos prestadores de serviços especializados, 

fornecedores ou representantes de clientes e, no mínimo, formular critérios de recrutamento 

que incluam, a qualificação profissional, disponibilidade, idade e, se for o caso, sexo, raça e 

nacionalidade. 

A instituição formal de comitês do conselho e composição dos mesmos deve 

considerar as boas práticas de governança seguintes: 

• Com o objetivo de analisar determinadas matérias específicas, auxiliando 

as atividades do conselho de administração, a companhia institui 

formalmente, além do Comitê de Auditoria, outros comitês, tais como: de 

Finanças, de Nomeação, de Governança Corporativa, de Remuneração etc. 

• A companhia possui, além da sua coordenação, outros membros 

independentes na formação dos comitês do conselho. 

• A companhia utiliza a assessoria de especialistas externos para auxiliar o 

conselho em questões relevantes. 

3.2.2 Regimento 

O bom funcionamento do CA começa, conforme Andrade e Rossetti (2004, p. 

196), pela “normatização formalizada de sua constituição e de suas atividades, com clareza 

quanto às funções e responsabilidades definidas, ajustadas às necessidades da corporação”. 

Desta forma, a existência e formalização do conselho, por meio de regimento 

próprio, definindo a missão, as funções e responsabilidades do conselho e os mecanismos de 

avaliação do mesmo são tratados nos subtemas Regimento interno e Avaliação do conselho e 

conselheiros. 
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3.2.2.1 Regimento interno 

Compete ao conselho de administração, a fixação e aprovação de políticas e 

objetivos da organização e a vigília quanto ao cumprimento das mesmas. Portanto, para Lodi 

(2000, p.32, 77), deve ser visto como um órgão permanente que tem por função a disciplina e 

a avaliação da diretoria, buscando no desenvolvimento das atividades da organização, “zelar 

pela observância dos valores, crenças e propósitos dos acionistas” e “assegurar 

comportamento legal e ético”. 

Andrade e Rossetti (2004, p. 218) fazem um levantamento das responsabilidades 

do conselho de administração e da direção executiva e as distinções e complementaridades 

que existem entre as mesmas, conforme Quadro 9. 

RESPONSABILIDADES DO CONSELHO 
DE ADMINISTRAÇÃO 

RESPONSABILIDADES DA DIREÇÃO 
EXECUTIVA 

 Análise e homologação a estratégia além da 
promoção dos ajustes necessários.  Proposição da estratégia. 

 Avaliação do desempenho da gestão.  Envolvimento na gestão e apuração confiável dos 
resultados. 

 Aprovação dos planos, observando os seus 
desdobramentos e a monitoração do equilíbrio 
entre os resultados de curto e longo prazo. 

 Definição e implementação dos planos 
operacionais alinhados à estratégia. 

 Exame atento das causas dos desvios, respaldo 
sobre as correções e reforço na atenção à gestão. 

 Antecipação das medidas corretivas em caso de 
desvios substanciais em relação às metas. 

 Recomendação de como enfrentar os riscos e 
monitoração das tendências relacionadas.  Exposição dos riscos corporativos. 

 Pode ser liderado por um presidente ou um lead 
directors, mas se fortalece na diversidade de 
visões, na complementaridade de conhecimentos 
e experiências e na independência do seu 
julgamento. 

 Fortemente aliada às diretrizes de um líder. 

QUADRO 9 – Responsabilidades do conselho administrativo versus responsabilidades da direção 
executiva 
Fonte: Andrade e Rossetti (2004, p.218). 

 

As responsabilidades do conselho devem estar separadas de forma clara das 

responsabilidades da direção executiva, devendo ser ressaltada a importância de haver uma 

sinergia na relação entre os mesmos para uma boa governança. 

O regimento interno, de fundamental importância para a prevenção de conflitos 

entre o CA e a diretoria executiva, principalmente o executivo principal, deve prever, além do 

escopo de atuação do conselho as seguintes questões, conforme o IBGC (2004, p. 19-20): 

 Escopo de atuação e objetivos; 
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 Normas de funcionamento; 
 Normas para a administração de conflitos de interesses; 
 Composição; 
 Mandatos; 
 Indicação do presidente do Conselho (e, se for o caso, do vice); 
 Sistema de votação, incluindo o papel do Conselho; 
 Secretaria do Conselho; 
 Reuniões, convocações, agendas, atas e documentação; 
 Comitês; 
 Interação com o Conselho Fiscal; e 
 Orçamento do Conselho. 

Para avaliar o nível de utilização das práticas de governança quanto a existência 

de regimento interno, normatizando as atividades do Conselho de Administração e outras 

questões, pode-se considerar as boas práticas seguintes: 

• Visando disciplinar as atividades do conselho, a sua composição, os 

mandatos, os comitês e outras questões, a companhia institui regimento 

interno do conselho de administração. 

• O regimento interno define claramente as atribuições, deveres e 

responsabilidades do conselho e da diretoria executiva e a gestão de 

conflitos de interesse. 

• A companhia possui políticas e mecanismos formais para garantir a 

integridade dos relatórios financeiros. 

3.2.2.2 Avaliação do conselho e conselheiros 

Nadler (2004 apud HBR, 2004, p.6) afirma que para um conselheiro, o verdadeiro 

desafio não está em adequar-se às leis ou práticas de governança, mas atingir alto 

desempenho. Segundo o autor, “para chegar lá, deve avaliar sistematicamente seus propósitos, 

missões, talentos, informações e pautas”. 

O autor assegura a partir da sua experiência, a “importância de uma auto-

avaliação regular para a construção de um conselho forte”, pois a construção de um conselho 

é uma atividade permanente, um processo de aprimoramento contínuo. Entretanto, em 

pesquisa feita para a sondagem com mais de 300 conselheiros, na maioria independentes, de 

mais de 200 empresas de grande porte, apenas 56% dos entrevistados disseram que o 

desempenho de seus conselheiros é avaliado regularmente de maneira formal e um quarto 
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desses (16%) têm um plano para tratar das questões surgidas das avaliações (NADLER, 2004 

apud HBR, 2004, p.8 e 12).  

Sonnenfeld (2004 apud HBR, 2004, p.20) corrobora com o autor, afirmando que 

entre as estratégias para erguer um conselho eficaz e que compõem para a fórmula de sucesso 

de uma boa governança está a avaliação de desempenho do conselho. Na avaliação dos 

conselheiros, segundo o mesmo, devem ser considerados a “análise da confiança dos 

conselheiros na integridade da empresa, a qualidade das discussões nas reuniões do conselho, 

a credibilidade dos relatórios, o uso do conflito profissional construtivo, o nível de coesão 

interpessoal e o grau de conhecimento” e complementa que, ao avaliar indivíduos, não se 

deve apreciar apenas a reputação, o currículo e a qualificação. É preciso considerar a 

iniciativa, os papeís e a participação em discussões e os níveis de energia dos conselheiros. 

A falta de rigor na avaliação de desempenho dos conselhos é afirmada por 

Sonnenfeld (2004 apud HBR, 2004, p.23) com base na pesquisa da NACD6 (2001) e no 

estudo de Korn-Ferry (2001). A primeira, entrevistou 200 presidentes atuantes como 

conselheiros externos em empresas abertas e revelou que 63%, disseram que jamais tiveram 

seu desempenho avaliado e 42% admitiram nunca terem avaliado o conselho de suas 

empresas. A segunda, constatou em sua pesquisa com conselheiros que apenas 42% avaliam 

regularmente o desempenho do conselho e somente 67% avaliam regularmente o presidente. 

No Brasil, o IBGC (2004, p.25-26) determina que deve ser feita anualmente uma 

avaliação formal do desempenho do conselheiro e a sistemática dependerá da situação da 

empresa, mas deve estar respaldada por processos formais, com escopo de atuação e 

qualificação bem-definidos. Além disso, a avaliação deve ser utilizada para a indicação do 

conselheiro à reeleição, principalmente, no que tange à frequência e participação nas reuniões. 

Apesar da recomendação, “a avaliação do conselho ainda é prática pouco frequente” segundo 

o IBGC e Allen (2003), pois, das empresas pesquisadas, apenas 11% responderam que é feita 

a avaliação do mesmo. Em entrevista, foi dito que o conselho é avaliado apenas em caso de 

necessidade, tais como, problemas, sucessão inesperada e etc. 

A avaliação de desempenho do conselho pode se dar de três formas: a avaliação 

completa do conselho, a auto-avaliação individual dos seus membros e a avaliação pelos 

pares, cada vez mais utilizada pelos conselhos que desejam avaliar formalmente seus 

                                                 
6 National Association of Corporate Directors (NACD) – associação americana de conselheiros de empresa. 
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membros. A avaliação completa do conselho pode envolver a apreciação de aspectos como “o 

entendimento e o desenvolvimento da estratégia, a composição do conselho, o acesso a 

informações e seu nível de fraqueza e energia”(SONNENFELD, 2004 apud HBR, 2004, 

p.23). 

Nas auto-avaliações, os conselheiros podem fazer uma análise do uso do próprio 

tempo, de suas habilidades, do seu conhecimento da organização, do seu setor de atuação e 

dos indivíduos-chave e seu nível de preparação geral. Devido a sua importância, a auto-

avaliação dos conselheiros não deve ser feita de forma superficial, por isso, poderão ser 

utilizados dados quantitativos e qualitativos obtidos por meio de pesquisas, entrevistas que 

deverão ser confidenciais e discussões de grupo (SONNENFELD; NADLER, 2004 apud 

HBR, 2004, p.23). 

A avaliação individual, segundo Nadler (2004, HBR, 2004, p.12), ainda é um 

assunto que exige tato e precisão. Em sua pesquisa, 76% dos participantes disseram que os 

conselhos aos quais pertencem não os avaliam de forma individual. A avaliação individual 

dos conselheiros – tanto da sua capacitação e conhecimento de mercado, dos seus atributos 

esperados, como independência, credibilidade como profissional, know-how, capacidade de 

trabalho em equipe, liderança, quanto aspectos relacionados a diversidade (raça e sexo) – 

pode demonstrar as deficiências a serem supridas, servindo de base para o levantamento do 

perfil de conselheiro a ser recrutado, para decisões relativas a indicações para reeleição ou 

corte do membro, entre outras.  

A pressão por desempenho tem levado cada vez mais conselhos a fazerem uma 

avaliação formal de cada um dos membros, incluindo a avaliação por pares (peer review), 

levando em conta o papel construtivo e menos construtivo exercido pelos conselheiros nas 

reuniões, o valor e uso das habilidades em conjunto, o estilo nas relações interpessoais, o 

preparo e disponibilidade de cada um, sua iniciativa e sua ligação com as principais partes 

interessadas (stakeholders). O feedback dos demais conselheiros pode influenciar as decisões 

quanto a aposentadoria, liderança, participação em comitês, além de iniciativas voltadas para 

a educação dos mesmos. Esse processo tem sido melhor conduzido quando o encarregado 

pela execução e acompanhamento é o comitê de governança ou de nomeação 

(SONNENFELD, 2004 apud HBR, 2004, p.23; NADLER, 2004 apud HBR, 2004, p.12). 



99 

Por conseguinte, considera-se, para a avaliação do nível de utilização das práticas 

de governança quanto a existência de mecanismos de avaliação dos membros do conselho de 

administração, as boas práticas seguintes: 

• Objetivando a eficácia e o bom desempenho do conselho, a companhia 

institui mecanismos formais de avaliação periódica do desempenho dos 

conselheiros. 

• A companhia considera a avaliação de desempenho dos conselheiros  para 

a sua reeleição, analisando os aspectos econômico, social e ambiental e 

outros como: frequência, participação nas reuniões etc. 

3.2.3 Transparência do Conselho de Administração 

No que tange à transparência do conselho de administração, o tema é dividido em 

dois subtemas: Remuneração dos conselheiros e diretores – no qual avalia-se a forma e 

divulgação da remuneração e benefícios concedidos aos seus membros e da diretoria e a 

existência de um comitê de remuneração – e Reuniões do conselho –, avaliando como se dá as 

reuniões do conselho e a política de divulgação de informações.  

3.2.3.1 Remuneração dos conselheiros e diretores 

Os conselheiros devem ser remunerados pelos seus serviços de forma adequada 

em relação ao tempo e a dedicação dispensada à empresa. A remuneração pode ser usada 

como uma forma de alinhar os interesses dos conselheiros aos dos acionistas sem 

comprometer o seu julgamento independente que deve ter como norte os interesses dos sócios 

e da sociedade. Portanto, a divulgação individual da forma como a remuneração tanto dos 

conselheiros como da diretoria executiva é feita – se através de dinheiro, ações ou outros 

benefícios – é fator importante de transparência dentro das práticas de governança. 

O IBGC (2004, p. 28) é categórico quanto à importância dessa divulgação para a 

transparência quando afirma que “qualquer tipo de remuneração, inclusive opções, e de 

benefícios do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal devem ser 

divulgados, se não individualmente, ao menos por grupos”. 

Na avaliação do nível de utilização das práticas de governança relativo a 

existência de Comitê de Remuneração e a transparência quanto a definição e divulgação da 
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remuneração e benefícios atribuídos aos conselheiros e diretores, considera-se as boas práticas 

seguintes: 

• A companhia possui comitê de remuneração responsável pela definição e 

gestão de programa de remuneração executiva. 

• A companhia propicia incentivo adequado, buscando refletir na 

remuneração o tempo, o esforço e a experiência dos conselheiros na 

função. 

• A companhia publica no edital de convocação, os critérios utilizados para 

definição da remuneração do executivo principal. 

• A forma de remuneração e benefícios dados a conselheiros e diretores é 

divulgada individualmente. 

• A companhia divulga a relação entre a remuneração e o desempenho 

econômico, social e ambiental da empresa. 

3.2.3.2 Reuniões do conselho 

Cabe ao presidente do conselho de administração propor um calendário anual de 

reuniões do conselho, muito embora, esta possa ser convocada por qualquer um dos 

conselheiros caso haja necessidade ou mesmo, quando o encarregado não o fizer. Também é 

função do presidente do conselho, elaborar as pautas das reuniões com a colaboração dos 

conselheiros e, se necessário, do diretor executivo e demais diretorias, incluindo nestas a lista 

de itens em andamento com relatório sobre a tomada de decisão, o progresso e a previsão de 

conclusão destes (IBGC, 2004, p.30). 

Em pesquisa, o IBGC e Wyatt (2005, p.10) constataram que em 47% das 

empresas pesquisadas a frequência de reuniões é de 9 a 12 por ano, em 29%, de 5 a 8 reuniões 

e em 24% ocorrem até 4 reuniões por ano. Também foi verificado que em 47% das empresas, 

as reuniões do conselho têm duração de 4 horas, em 33%, 8 horas e em 20%, apenas 3 horas. 

O conselho poderá indicar anualmente uma pessoa para a função de secretário(a) 

para assessorar o presidente nas questões formais relacionadas a distribuição de material para 

leitura, que deverá ser enviada com no mínimo 7 dias de antecedência para que os 



101 

conselheiros possam estar preparados para as reuniões; a feitura das atas de reuniões; e outros 

procedimentos burocráticos do conselho (IBGC, 2004, p.29-30).  

As atas das reuniões, nas quais deverão constar todas as decisões tomadas, devem 

ser assinadas por todos os presentes. Devem constar na ata da reunião, quaisquer abstenção de 

voto por conflito de interesses, os votos divergentes ou discussões relevantes (IBGC, 2004, 

p.30). 

Para avaliar o nível de utilização das práticas de governança quanto a existência 

de um calendário anual de reuniões, como se dá a elaboração das pautas, a tempestividade na 

distribuição do material para leitura, o conteúdo das atas de reuniões e a existência de uma 

pessoa para assessorar o presidente do CA na realização dos trabalhos burocráticos do 

conselho, pode-se considerar as seguintes práticas: 

• O conselho tem critérios bem definidos para elaboração das pautas das 

reuniões pelo presidente, que deve ouvir os conselheiros e, caso 

necessário, o diretor executivo e a diretoria.  

• O conselho elabora um calendário anual das reuniões. 

• As reuniões são feitas com frequência mensal. 

• Todo o material para leitura é distribuído aos conselheiros com, no 

mínimo, 7 dias de antecedência das reuniões. 

• O conselho pode, ocasionalmente, convidar pessoas-chave, assessores 

técnicos ou consultores para participar das reuniões, prestando 

informações ou dando opiniões sobre assuntos específicos da sua 

atividade.  

• Constam das atas das reuniões, todas as decisões tomadas na reunião, 

quaisquer abstenção de voto por conflito de interesse e os votos 

divergentes ou discussões relevantes. 

3.3 Diretoria Executiva 

O executivo principal, também denominado Chief Executive Office (CEO), é 

responsável pela execução das diretrizes fixadas pelo conselho de administração. É missão do 
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executivo principal “exercer a gestão executiva da organização, focada na busca incessante de 

eficácia estratégica, na excelência operacional, na criação de valor e na maximização do 

retorno dos investimentos” (ANDRADE; ROSSETTI, 2004, p.216). 

A diretoria é composta por dois ou mais diretores que deve prestar contas ao 

executivo principal e, caso seja solicitado, ao conselho, aos sócios e as demais partes 

interessadas. 

A companhia pode indicar um executivo responsável pela verificação e 

implementação das regras de governança corporativa, servindo como um intermediário entre a 

empresa e as suas partes interessadas. 

Neste estudo, as boas práticas de governança relacionadas à diretoria executiva 

são vistas sob dois aspectos: qualidade da gestão e transparência. 

3.3.1 Qualidade da Gestão 

A qualidade da gestão da diretoria é tratada em três subtemas – Nomeação e 

remuneração, Avaliação do desempenho e Plano de sucessão –, onde pode-se avaliar a 

existência de procedimentos de nomeação e de remuneração, de programa de avaliação do 

desempenho do executivo principal e dos diretores e de um plano de sucessão do executivo 

principal atualizado. 

3.3.1.1 Nomeação e remuneração 

Cabe ao executivo principal a indicação dos diretores, eleitos por um prazo 

máximo de três anos, permitida a reeleição, com a aprovação do conselho. Os diretores 

poderão ser destituídos a qualquer tempo pelo conselho de administração ou pela assembléia 

geral (IBGC, 2004, p.33). 

A política de remuneração da companhia deve ser desenvolvida a partir de 

procedimentos formais e transparentes e estipular o pacote de salários e incentivos dos 

executivos que seja atrativo, mas sem excessos. A empresa não deve conceder à diretoria e 

seus diretores o poder de tomar decisões sobre a própria remuneração, que deve estar 

vinculada aos seus resultados. A organização pode criar incentivos com o objetivo de 

incentivar a harmonização de interesses entre a diretoria e os acionistas – alinhada ao retorno 

dos acionistas – e a geração de valor no longo prazo. Também deve ser adequada à 
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complexidade e ao desempenho financeiro dos negócios da organização, devendo ser evitados 

os planos de opção de compra de ações em momentos em que os executivos possam se 

beneficiar com informações privilegiadas e a preços descontados (IBGC, 2004, p.35). 

Para avaliar o nível de utilização das práticas de governança quanto a forma como 

os diretores são escolhidos e a existência de procedimentos formais e transparentes relativos a 

política de remuneração da Diretoria, considera-se as boas práticas seguintes: 

• A companhia possui processos formais que determinam a qualificação e os 

conhecimentos necessários à diretoria executiva. 

• A nomeação da diretoria e o plano de remuneração necessitam da 

aprovação do conselho de administração. 

• A remuneração da diretoria está vinculada a resultados e prevê incentivos, 

não sendo oferecidos planos de opções com ou sem descontos. 

• Não é permitido à diretoria envolver-se em decisões sobre a própria 

remuneração e incentivos. 

3.3.1.2 Avaliação de desempenho 

O IBGC (2004, p. 25, 29 e 33) recomenda que, além de indicar os diretores para 

que o conselho aprove, o executivo principal também seja responsável pela avaliação dos 

mesmos, informando os resultados ao CA, sugerindo ações de melhoria, anotando os aspectos 

positivos e opinando sobre sua reeleição. O órgão também ressalta a importância de haver 

reuniões regulares sem a presença da diretoria para que os conselheiros independentes e 

externos possam avaliar a sua gestão sem quaisquer constrangimentos. Cabe ao conselho 

avaliar anualmente o executivo principal.  

Em pesquisa do órgão (IBGC; ALLEN, 2003), em grande parte das empresas 

(44%) a avaliação da diretoria é feita apenas pelo diretor presidente, em 19% a diretoria é 

avaliada de forma periódica pelo conselho e 19%, de forma eventual, enquanto em 18% não 

existe avaliação da diretoria. Em 71% das empresas, a avaliação tem por finalidade 

estabelecer a remuneração dos diretores, em 59% ela é utilizada para tomar decisão sobre a 

permanência dos diretores e apenas em 15% delas, os diretores são submetidos a treinamento 

a partir dos resultados obtidos na avaliação. 
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Avaliar anualmente o CEO é essencial para a eficácia do monitoramento e um 

passo relevante para o fortalecimento do CA diante do executivo principal. É fator de 

motivação para os conselheiros levantarem discussões de forma aberta e franca e também 

beneficia o próprio avaliado, visto que, por meio da avaliação, os conselheiros lhe passam as 

suas preocupações e sugestões, estabelecendo um feedback de grande valor (LORSH, 2001, p. 

48-49). Dentre os critérios essenciais para o sucesso no processo de avaliação do CEO, Lorsh 

(2001, p. 48-49) relaciona: 

 Deve ser executado anualmente; 

 Analisar o desempenho anual e de longo prazo da organização, comparando-o 

com outras do mesmo ramo; 

 Avaliação das realizações do CEO baseada nas suas metas e nos objetivos da 

organização; 

 O CEO deve apresentar a sua própria avaliação de desempenho; 

 Os conselheiros externos devem fazer suas avaliações do CEO de forma 

individual, as quais deverão ser compiladas por um conselheiro, uma comissão 

de conselheiros ou por terceiro independente, sendo dado um feedback 

confidencial ao CEO; 

 O CEO deve discutir a avaliação com um ou mais conselheiros externos, 

devendo lhe ser consentida ocasião para discussão de suas reações com todos 

os membros do conselho. 

Quando for implementado o processo de avaliação, a função de cada um deverá 

ficar clara, cabendo ao CEO definir seus objetivos e fazer sua auto-avaliação e, aos 

conselheiros, analisar o desempenho do CEO e fazer a exposição ao mesmo de forma que não 

haja dúvidas sobre as responsabilidades entre as duas partes. 

Segundo Salmon (2004 apud HRB, 2004, p.35), o processo de avaliação do 

executivo principal “deve envolver um diálogo com o executivo a respeito dos seus pontos 

fortes, deficiências, objetivos, planos pessoais e, é claro, desempenho”. Para o autor, devido a 

sua importância, essa avaliação deve ser conduzida pelo comitê de remuneração, envolvendo 

também todos os conselheiros externos. O comitê deverá fazer uma síntese dos comentários 
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dos conselheiros e apresentá-la ao executivo principal que poderá discutir as críticas numa 

reunião com a presença de todos os conselheiros externos. 

Para avaliar o nível de utilização das práticas de governança quanto a existência e 

formatação de um sistema de avaliação do executivo principal e da diretoria executiva, 

visando garantir o alinhamento de interesses entre a diretoria e os acionistas e uma gestão de 

qualidade, voltada para a geração de valor a longo prazo, deve-se levar em conta as boas 

práticas seguintes: 

• A companhia institui processo formal de avaliação do executivo pricipal e 

da diretoria. 

• O desempenho da diretoria é mensurado quantitativamente por meio de 

indicadores econômico-financeiros, sendo também avaliados sob os 

aspectos social e ambiental. 

• Os resultados da avaliação de desempenho da diretoria são monitorados e 

avaliados periodicamente baseado nos objetivos e metas da organização. 

• A avaliação anual do executivo principal e da diretoria pelos conselheiros 

externos é conduzida em reuniões periódicas sem a presença dos 

avaliados. 

• A avaliação de desempenho do executivo principal e da diretoria são 

consideradas para programas de melhoria e para a sua reeleição. 

3.3.1.3 Plano de sucessão 

Segundo o IBGC (2004, p.29), “o conselho de administração deve ter, sempre 

atualizado, um plano de sucessão do executivo principal (CEO) e de todas as outras pessoas-

chave da sociedade”. Contudo, Salmon (2004 apud HBR, 2004, p.35) afirma que o comitê de 

remuneração também deveria conduzir a avaliação dos planos de sucessão para a alta direção 

das empresas. O autor afirma a importância do planejamento sucessório deixar de ser um 

assunto tratado informalmente nas reuniões do conselho e passar a ser ponto rotineiro da 

pauta anual como uma forma de estimular medidas que, no mínimo, atenderão às futuras 

necessidades gerenciais: “um panejamento anual sucessório bem dirigido significa pensar 
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sobre a evolução da estrutura organizacional da empresa, o potencial de indivíduos na alta 

diretoria e para a satisfação de futuras necessidades gerenciais”. 

Com o objetivo de avaliar o nível de utilização das práticas de governança quanto 

a existência de um plano de sucessão para o executivo principal e outras pessoas-chave da 

empresa, considera-se as boas práticas seguintes: 

• A companhia possui um plano atualizado pelo conselho de administração 

que prevê a sucessão do executivo principal, da diretoria executiva e das 

demais pessoas-chave da empresa. 

• O plano de sucessão é conduzido pelo comitê de remuneração ou de 

governança corporativa. 

3.3.2 Transparência da Diretoria Executiva 

A transparência da gestão está presente na diferenciação do papel e das 

responsabilidades da diretoria executiva das do conselho e sua formalização no estatuto da 

empresa. Também se dá no diálogo com as diversas partes interessadas da empresa por meio 

da sua política de divulgação e engajamento com os stakeholders, avaliando a disponibilidade 

por parte da diretoria executiva de informações relevantes aos mesmos. 

3.3.2.1 Papéis e responsabilidades  

Embora sejam os conselhos que deleguem poder para que a direção, na figura do 

presidente e demais diretores, tome decisões de gestão e esta deva prestar-lhe contas, o dever 

da direção executiva é para com a sociedade e a esta ela deve a sua fidelidade. Portanto, os 

gestores podem não ser responsabilizados, pessoalmente, pelas obrigações contraídas em 

nome da companhia, mas respondem, civilmente, por quaisquer prejuízos que venham causar 

no desempenho de suas funções, seja com culpa ou dolo, com a violação da lei ou do estatuto 

da companhia. 

Os diretores são responsáveis por suas atribuições na gestão e prestam contas ao 

CEO, e sempre que requisitado, ao conselho, aos sócios e as demais partes interessadas. 

Conforme Andrade e Rossetti (2004, p. 218), estão entre as responsabilidades da direção 

executiva distinguindo-se das do conselho de administração e em algumas complementando-

as: propor a estratégia; envolver-se na gestão e apuração confiável dos resultados; definir e 
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implementar os planos operacionais de acordo com a estratégia; antecipar as medidas 

corretivas em caso de desvios substanciais em relação às metas; expor os riscos corporativos. 

A responsabilidade da direção executiva está, segundo os autores, fortemente aliada às 

diretrizes de um líder, o executivo principal. 

Nesse contexto, para avaliar o nível de utilização das práticas de governança 

relacionadas aos papéis e responsabilidades da Diretoria Executiva, são consideradas as 

seguintes boas práticas: 

• Os papéis e responsabilidades da diretoria executiva estão em simetria e 

complementam as do conselho de administração. 

• Os papéis e responsabilidades da diretoria executiva estão formalmente 

definidos no estatuto social da companhia. 

• Dentre as responsabilidades da diretoria estão: a prestação de contas ao 

executivo principal, ao conselho de administração, aos sócios e demais 

partes interessadas; a proposição da estratégia; o envolvimento na gestão e 

apuração confiável dos resultados; a definição e implementação dos planos 

operacionais alinhados à estratégia da companhia; a antecipação das 

medidas corretivas, em caso de desvios substanciais em relação às metas; e 

a exposição dos riscos corporativos.  

3.3.2.2 Diálogo com as partes interessadas  

Cabe à diretoria executiva a criação e revisão dos sistemas de controles internos 

com a finalidade de organizar e monitorar o fluxo de informações corretas, reais e completas 

sobre a organização. O executivo principal (CEO) e os demais diretores também são 

responsáveis pelo relacionamento transparente com os stakeholders, devendo prestar e 

disponibilizar aos mesmos as informações relevantes, além das obrigatórias por lei ou 

regulamento, imediatamente a sua disponibilidade, prevalecendo a substância sobre a forma 

(IBGC, 2004, p. 33-35). 

A diretoria também deve primar pela clareza e objetividade das informações, 

buscando uma linguagem acessível a todas as partes interessadas. Além disso, devem ser de 

qualidade, abordando aspectos positivos e negativos de forma que os interessados possam 
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compreender e tomar decisões com base na avaliação feita da companhia por meio destas 

(IBGC, 2004, p.33). 

A organização deve, portanto, desenvolver a sua política de divulgação pautada na 

transparência com todas as suas partes interessadas, instituindo reuniões públicas, no mínimo, 

anuais com analistas e investidores; apresentando, até o final de janeiro, um calendário anual 

de eventos corporativos, envolvendo todas as suas partes interessadas para a divulgação de 

resultados, divulgando de forma imediata quaisquer alterações de datas (BOVESPA, 2006b, 

p.13). 

A responsabilidade pela elaboração do relatório anual é da diretoria executiva que 

após encaminhado para aprovação pelo conselho é aceito ou rejeitado em assembléia geral. 

Nele devem estar incluídas a mensagem do diretor presidente e do presidente do conselho, o 

relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive as consolidadas com o 

parecer da auditoria independente e do conselho fiscal. O relatório envolve todos os aspectos 

empresariais da companhia, no mínimo, referentes ao exercício atual comparativamente ao 

anterior, ressalvados aqueles que exigem a confidencialidade. Também devem estar 

especificadas, as práticas de governança adotadas pela companhia ou em processo de 

implementação, a participação acionária e a remuneração dos conselheiros e da diretoria, 

destacando a evolução da participação e as mudanças ocorridas e explicitando o plano de 

remuneração e seu impacto no resultado da organização (IBGC, 2004, p.34). 

As demonstrações financeiras, seguindo a tendência internacional, devem estar de 

acordo com os padrões internacionais de Contabilidade – IASB – e conter as demonstrações 

de fluxos de caixa e outras informações financeiras relevantes para as partes interessadas 

(IBGC, 2004, p.34; BOVESPA, 2006b, p.10-12). 

Segundo o IBGC (2004, p.9, 32), a política de divulgação da companhia também 

deve abranger além da divulgação de informações econômico-financeiras, os demais fatores 

que norteiam os negócios e conduzem a geração de valor. Assim, segundo o órgão, as 

políticas socioambientais, de saúde e segurança do trabalho, da companhia devem ser 

divulgadas pelo menos anualmente. Estas informações podem estar inclusas no relatório anual 

ou em relatório específico – relatório de sustentabilidade ou balanço social – como também 

disponíveis em área de responsabilidade social no portal eletrônico. 
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A empresa também deve instituir mecanismos de diálogo e engajamento com as 

suas partes interessadas, como a criação de diversos canais de comunicação que incluam 

todos os stakeholders e a estruturação de canais de diálogos, podendo utilizar a metodologia 

da AA1000 – norma internacional relacionada ao gerenciamento e comunicação da 

responsabilidade social (Accountability 1000) desenvolvida, segundo o Instituto Ethos 

(ETHOS, 2008), “a partir do conceito de responsabilidade social, de conhecimento e inclusão 

da opinião e necessidades das partes interessadas, como princípio e base” – ou similar, de 

forma a monitorar a sua relação com os mesmos. 

Além disso, a diretoria deve dar acesso fácil a todos os membros do conselho de 

administração e do conselho fiscal às instalações, informações, arquivos e documentos que 

sejam necessários aos mesmos para o bom desempenho das funções que exercem na empresa 

(IBGC, 2004, p.36). 

Nesse aspecto, a avaliação do nível de utilização das práticas de governança 

quanto a prestação de informações pela diretoria executiva, responsáveis pela prestação de 

informações e pelo diálogo e engajamento com as diversas partes interessadas. Para isso, são 

consideradas as boas práticas relacionadas: 

• A diretoria mantém canais de diálogo e engajamento para a manutenção 

das relações com as partes interessadas, adotando metodologia de diálogo 

estruturado como a norma AA1000 ou similar. 

• A diretoria possui indicadores de desempenho para monitorar as relações 

com as suas partes interessadas. 

•  As demonstrações financeiras são divulgadas no padrão internacional de 

contabilidade. 

• A diretoria presta informações de forma clara e objetiva, divulgando 

aspectos positivos e negativos aos stakeholders inclusive sobre as práticas 

sociais e ambientais da companhia. 

• A alta direção utiliza tecnologias como a internet para a divulgação 

tempestiva e simultânea a todos os interessados, de informações que 

possam influenciar as decisões de investimentos pelos mesmos. 
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3.4 Auditoria 

3.4.1 Comitê de Auditoria 

O comitê de auditoria é instituído pela organização com a finalidade de analisar as 

demonstrações financeiras, monitorar os controles internos da mesma e avaliar o trabalho 

executado pela auditoria independente. É também função do comitê de auditoria, segundo o 

IBGC (2004, p. 21), zelar pelo cumprimento do código de conduta da organização. 

Esse aspecto é tratado nos tópicos seguintes em dois subtemas – Funcionamento e 

Composição do comitê de auditoria. 

3.4.1.1 Funcionamento do comitê de auditoria 

A instituição de um Comitê de Auditoria como um agente de governança 

corporativa é relevante para a companhia e deve ser incentivado pelo conselho de 

administração. Entretanto, Santos (2000, p.92-96) verificou em sua pesquisa que apenas 18% 

das empresas pesquisadas possuem comitê de auditoria e que este aparece como um órgão do 

conselho com a função de reforçar as práticas de auditoria, reunindo-se tanto com auditores 

externos (13,5%) para rever relatórios financeiros quanto com a auditoria interna (10,8%), não 

sendo responsável pela conformidade legal da corporação. 

O comitê de auditoria deve reunir-se periodicamente, com o conselho de 

administração, o conselho fiscal, o CEO, os diretores e os auditores independentes. Segundo 

pesquisa do IBGC e Wyatt (2005, p.19), em 58% das empresas pesquisadas, essas reuniões 

acontecem 4 vezes no ano e em 52% são realizadas mais de 8 reuniões, chegando a 12. Em 

56% das empresas, a duração das reuniões é de 4 horas, em 22%, é de 3 horas, em 11% é de 2 

horas e em 11% o comitê reune-se por 16 horas. 

Para avaliar o nível de utilização das práticas de governança quanto ao 

estabelecimento formal de Comitê de Auditoria, destaca-se as seguintes boas práticas: 

• Para auxiliar as atividades do conselho na análise das Demonstrações 

Financeiras, monitoramento dos controles internos e avaliação da auditoria 

independente, a companhia institui formalmente um comitê de auditoria. 
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• O comitê de auditoria se reúne de forma periódica com o conselho de 

administração, o CEO, a diretoria executiva e os auditores independentes. 

3.4.1.2 Composição do comitê de auditoria 

O comitê de auditoria deve ser formado por, no mínimo, três membros do CA, de 

preferência independentes – não podendo, segundo a SOX (Art.301), ser afiliado da 

companhia ou de qualquer subsidiária, e que não tenham função executiva dentro da 

organização (IBGC, 2004, p.21). 

Em pesquisa realizada pelo IBGC e Wyatt (2005, p.18), os comitês das empresas 

estudadas são formados em média por quatro representantes. Entretanto, Santos (2000, p.94-

96) revelou que apenas em 4,8% das empresas, os conselheiros independentes compõem 

totalmente o comitê de auditoria enquanto em 12% e 14,3% delas os comitês de remuneração 

e de finanças, respectivamente, são compostos totalmente por conselheiros independentes.  

Os membros do comitê de auditoria, segundo o IBGC (2004, p.22), devem ter 

conhecimentos básicos de contabilidade e pelo menos um deve ter uma experiência maior em 

contabilidade, auditoria e gestão financeira. A CVM (2002, p.10) determina apenas que, pelo 

menos um dos membros, represente os acionistas minoritários. 

Ressalta-se as seguintes boas práticas para a avaliação do nível de utilização das 

práticas de governança quanto a composição – número de membros, independência e 

qualificação – do comitê de auditoria: 

• O comitê de auditoria é formado por 3 (três) membros ou mais. 

• Todos os membros do comitê de auditoria são independentes. 

• Pelo menos um dos membros do comitê de auditoria é representante dos 

minoritários. 

• Os membros do comitê de auditoria não acumulam funções executivas. 

• Os membros do comitê de auditoria possuem conhecimentos de finanças e 

contabilidade. 
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3.4.2 Auditoria Interna e Externa 

Dentre as atribuições do conselho de administração e do conselho fiscal se inclui a 

participação nos trabalhos de auditoria interna e o estabelecimento de critérios para a 

contratação ou recontratação da auditoria externa. 

3.4.2.1 Auditoria interna 

Cabe ao comitê de auditoria avaliar o funcionamento dos controles internos da 

empresa, os resultados e monitorar a implementação das recomendações feitas pelos auditores 

internos. O comitê de auditoria também deve participar efetivamente do planejamento dos 

trabalhos da auditoria interna. Na ausência de um comitê de auditoria, essas atribuições 

passam a ser do conselho de administração. 

Caso a empresa resolva terceirizar os serviços de auditoria, esta não deve contratar 

para este fim os auditores independentes (IBGC, 2004, p.31). 

Para avaliar o nível de utilização das práticas de governança quanto a existência 

de uma auditoria interna não terceirizada e a participação do C.A. e do Comitê de Auditoria 

nos trabalhos de auditoria, são consideradas as boas práticas seguintes: 

• A auditoria interna não é exercida por auditores independentes. 

• A auditoria interna se reporta diretamente ao comitê de auditoria e, caso 

este não exista, ao conselho de administração em questões relevantes. 

• A auditoria interna faz o planejamento dos trabalhos com a participação do 

comitê de auditoria. 

• O comitê de auditoria analisa os trabalhos da auditoria interna em conjunto 

com o conselho fiscal. 

3.4.2.2 Auditoria independente 

A companhia deve realizar anualmente uma auditoria independente com a 

finalidade de auditar as demonstrações financeiras elaboradas pela diretoria executiva. Os 

auditores externos devem possuir competência, qualificação e devido profissionalismo para 

emitir opinião sobre a demonstrações em relação a sua fidedignidade quanto aos princípios e 
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normas contábeis e quanto ao resultado financeiro e desempenho da organização em todos os 

aspectos considerados relevantes e, caso solicitado, devem responder perante os acionistas 

pelo trabalho realizado (IBGC, 2004, p.37-40). 

A auditoria independente deve ser escolhida e ter seus salários e planos de 

trabalho aprovados pelo conselho de administração, que também é responsável pela avaliação 

do seu desempenho. Havendo um Comitê de Auditoria, este tratará dessas questões e 

submeterá a aprovação do conselho de administração (IBGC, 2004, p.31). 

A auditoria externa deve ser contratada por um período pré-definido, podendo 

haver a recontratação tão logo o conselho ou o comitê de auditoria avalie o seu desempenho e 

sua independência. Essa independência em relação à sociedade deve ser certificada pela 

auditoria externa, anualmente, por escrito. Visando garantir a independência e também os 

possíveis conflitos de interesse, a companhia deve evitar a contratação dos mesmos auditores 

independentes para outros serviços e avaliar a existência de dependência financeira da 

empresa auditada (IBGC, 2004, p.37). 

Caso exista um comitê de auditoria na organização, este fará uma análise de 

diversos assuntos com a auditoria externa, submetendo-os a aprovação do conselho, tais como 

as mudanças de princípios e critérios contábeis, deficiências no sistema de controles internos 

entre outros (IBGC, 2004, p.23). 

É dever do comitê de auditoria ou do conselho de administração, a divulgação às 

partes interessadas dos honorários dos auditores externos pelos serviços de auditoria ou outros 

e a proporcionalidade entre estes e o pagamento por outros serviços (IBGC, 2004, p.38). 

Desta forma, na avaliação do nível de utlização das práticas relacionadas a 

auditoria independente, são consideradas as boas práticas relacionadas: 

• A auditoria externa possui renome, competência e qualificação para 

analisar as demonstrações da empresa. 

• A auditoria independente é contratada por período pré-definido de até 5 

anos, sendo restringida a sua contratação para outros serviços. 
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• A existência de dependência financeira e o desempenho da auditoria 

externa são avaliados pelo comitê de auditoria ou pelo conselho de 

administração antes da sua recontratação. 

• Os auditores garantem, anualmente, por escrito, a sua independência em 

relação à sociedade. 

• Os honorários dos auditores independentes são aprovados pelo conselho de 

administração 

• Os honorários da auditoria externa são divulgados às partes interessadas e, 

caso  preste outros serviços, os honorários são divulgados em separado. 

3.4.3 Transparência da Auditoria 

A transparência da auditoria se dá a partir da definição clara e formal das 

atribuições e responsabilidades do comitê de auditoria, sendo tratada no item que se segue. 

3.4.3.1 Papéis e responsabilidades do comitê de auditoria 

O comitê de auditoria é um órgão relevante para a governança da companhia, pois  

este tem como função a análise das demonstrações financeiras, promovendo a supervisão e a 

responsabilização da área financeira e garantindo que a direção desenvolva seus controles 

internos de forma confiável, que a auditoria desempenhe sua função de forma satisfatória e 

que a auditoria independente avalie as práticas da diretoria e da auditoria interna. Também é 

competência do comitê de auditoria assegurar-se da qualidade das informações advindas das 

coligadas, controladas ou outros, tais como peritos, considerando os reflexos das mesmas nas 

demonstrações financeiras da companhia (IBGC, 2004, p. 21 e 23).  

Entre as principais atribuições dadas ao comitê de auditoria pelas empresas 

pesquisadas pelo IBGC e Wyatt (2005, p.19) estão: o apoio ao conselho de administração na 

contratação e no acompanhamento dos trabalhos da auditoria; o monitoramento do processo 

de elaboração dos relatórios financeiros, a análise destes quanto à legislação societária e a 

supervisão dos trabalhos da auditoria interna e externa e sua independência; a indicação dos 

auditores independentes e do responsável pela auditoria interna; reportar a política e plano 

anual de auditoria interna e externa e sua execução; o monitoramento e acompanhamento da 
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auditoria interna; a identificação e sugestões de ações para a diretoria executiva; e a análise do 

relatório anual e das demonstrações, fazendo recomendações ao conselho. 

Na avaliação do nível de utilização das práticas de governança quanto a 

formalização dos papéis e as responsabilidades do comitê de auditoria, destaca-se as boas 

práticas relacionadas: 

• Primando pela transparência com suas partes interessadas, a companhia 

possui os papéis e responsabilidades do comitê de auditoria formalmente 

definidos em regimento interno próprio e/ou do conselho de administração 

e/ou estatuto. 

• Além de supervisionar e monitorar os trabalhos da auditoria interna e 

externa e avaliar a competência e independência profissional desta, está 

entre as responsabilidades do comitê de auditoria, assegurar-se da 

qualidade das informações oriundas das coligadas e controladas ou 

terceiros e zelar pelo cumprimento do código de ética da empresa. 

• A companhia também orienta a formação, composição e qualificação dos 

membros do comitê de auditoria e trata do relacionamento com o conselho 

de administração, o executivo principal e outros profissionais com os quais 

se relacionam. 

3.5 Fiscalização 

O conselho fiscal, embora seja ainda facultativo para as empresas brasileiras, é um 

órgão importante na composição do sistema de governança corporativa, agregando valor para 

a sociedade e para os acionistas, fiscalizando os atos dos gestores, participando das reuniões 

do conselho de administração e emitindo pareceres.  

O tema Fiscalização é tratado nos tópicos seguintes em dois subtemas – Conselho 

Fiscal e Transparência do conselho fiscal.  

3.5.1 Conselho Fiscal 

Conforme o IBGC (2004, p.40), “fiscalizar os atos da administração, opinar sobre 

determinadas questões e dar informações aos sócios”, é competência do Conselho Fiscal, 
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órgão que tem sua inclusão facultativa na estrutura de governança da empresa e que, segundo 

o instituto, deve “ser visto como uma das ferramentas que visam agregar valor para a 

sociedade, agindo como um controle independente para os sócios”.  

A avaliação das práticas de governança relacionadas a fiscalização deve 

considerar:  a existência de um conselho fiscal como órgão permanente e se este é tratado 

como um instrumento substitutivo do comitê de auditoria, a sua composição e, no aspecto da 

transparência, se o conselho fiscal está formalmente estabelecido e tem suas atribuições 

claramente definidas em regimento interno ou mesmo no estatuto social da companhia. 

3.5.1.1 Composição do conselho fiscal 

Os membros do conselho fiscal são eleitos em assembléia geral dos acionistas e, 

segundo a CVM (2002, p. 9) e Andrade e Rossetti (2004, p.286), poderá ter na sua 

composição, no mínimo 3 (três) membros e no máximo 5 (cinco), podendo estes ser acionistas 

ou não, com mandato até a primeira assembléia geral que se realizar após sua eleição, sendo 

facultada a sua reeleição. Os conselheiros fiscais devem ser independentes para que possam 

representar a sociedade e os acionistas que o elegeram e o regimento interno do conselho 

fiscal não deve restringir a atuação destes. 

Os membros do conselho de administração não devem participar do conselho 

fiscal. Os sócios controladores e minoritários devem reunir-se para discutir a sua composição, 

visando o alcance da diversidade quanto às experiências profissionais e ao setor de atuação da 

sociedade que comporão o conselho fiscal. A remuneração dos membros do conselho fiscal 

devem ser estipuladas de acordo com a sua qualificação e experiências, sendo reembolsado de 

quaisquer despesas necessárias a execução da função (IBGC, 2004, p.42). 

Para avaliar o nível de utilização das práticas de governança quanto a presença de 

um Conselho Fiscal e sua composição, considera-se as seguintes boas práticas: 

• A companhia possui um conselho fiscal permanente. 

• O conselho fiscal tem de 3 a 5 membros em sua composição. 

• Os conselheiros fiscais não podem participar do conselho de 

administração. 
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• Os membros do conselho fiscal são, em sua maioria, indicada pelos sócios 

não controladores. 

• Os conselheiros fiscais possuem qualificação necessária à função. 

• A remuneração dos conselheiros fiscais é adequada a experiência dos 

mesmos. 

3.5.1.2 Funcionamento do conselho fiscal 

O conselho fiscal pode ser, a critério da empresa, de caráter permanente ou 

funcionar apenas no exercício social em que for instalado. Se não for permanente, a Lei das 

S/A determina que este poderá ser instalado pela assembléia geral a pedido dos acionistas 

com, no mínimo, 10% de ações ordinárias (com direito a voto) ou 5% dos preferencialistas 

(não votantes). Após sua instalação, sua composição será definida, devendo ter um 

representante dos preferencialistas sem direito a voto e um dos minoritários que detenham 

esse direito, desde que em conjunto representem 10% ou mais do total de ações com direito a 

voto. Desta forma, o conselho fiscal pode ser retratado como um instrumento de proteção aos 

minoritários. 

Conforme o IBGC (2004, p.41), a função do conselho fiscal não se confunde com 

a do comitê de auditoria, visto que este último é um órgão de controle com suas funções 

delegadas pelo CA e o primeiro é um órgão fiscalizador com suas atribuições definidas pelos 

sócios. Embora possa haver uma sobreposição de funções, isso poderá ser contornado com a 

coordenação das atividades pelos órgãos. 

Considera-se as seguintes práticas para a avaliação do nível de utilização das 

práticas de governança quanto a forma de funcionamento do Conselho Fiscal: 

• O conselho fiscal não é órgão substitutivo do comitê de auditoria e a 

companhia define suas atribuições considerando as atividades deste. 

• A companhia faz reuniões conjuntas com o conselho fiscal e o comitê de 

auditoria, inclusive com a participação dos auditores independentes. 
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• A companhia possui regimento interno no qual restringe a atuação dos 

conselheiros fiscais, orienta a formação, composição e qualificação dos 

membros. 

• O regimento interno também trata do relacionamento do conselho fiscal 

com o conselho de administração, com o executivo principal e outros 

profissionais com os quais se relacionam. 

3.5.2 Transparência do Conselho Fiscal 

A transparência do conselho fiscal compreende a definição clara e formal da suas 

atribuições e responsabilidades em regimento interno ou estatuto social da companhia. 

3.5.2.1 Papéis e responsabilidades 

O conselho fiscal deve ter sua atuação pautada na equidade, transparência, 

independência e confidencialidade, constando como atribuições dos seus membros 

participantes a responsabilidade de (IBGC, 2004, p.41-42; ANDRADE; ROSSETTI, 2004, 

p.286): 

o Fiscalizar os atos dos gestores, verificando o cumprimento dos seus 

deveres legais e societários; 

o Acompanhar os trabalhos dos auditores internos e dos auditores 

independentes; 

o Denunciar aos órgãos da administração a constatação de erros, fraudes 

ou crimes e à assembléia geral, caso estes não tomem as providências 

necessárias para a proteção dos interesses da sociedade. 

Segundo o IBGC (2004, 41-42), o conselho fiscal deve manter um relacionamento 

estreito com a auditoria independente, acompanhando o seu trabalho e a sua relação com os 

gestores e solicitando informações e participação em suas reuniões sempre que entender 

necessário. Para isso, o conselho de administração não poderá dificultar a comunicação entre 

o conselho fiscal e a auditoria independente, devendo disponibilizar os relatórios e 

recomendações feitas por estes ou por peritos. 
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O órgão fiscalizador também deve manter relações com a auditoria interna, 

devendo acompanhar o seu trabalho, em cooperação com o comitê de auditoria. O conselho 

de administração poderá instituir canais de comunicação entre a auditoria interna e o conselho 

fiscal, garantindo o monitoramento das atividades da empresa de forma independente (IBGC, 

2004, p. 41-42). 

A empresa, segundo o IBGC (2004, p. 41-42), deverá incluir na sua política de 

divulgação de informações da sociedade os pareceres e outros documentos elaborados pelo 

conselho fiscal, inclusive a divulgação dos votos e das justificativas dos seus membros sobre 

as demonstrações financeiras. O conselho fiscal deverá comparecer a reuniões do conselho 

quando solicitado a prestar contas do seu trabalho. 

O nível de utilização das práticas de governança relacionado a formalização dos 

papéis e as responsabilidades do conselho fiscal pode ser avaliado conforme as boas práticas 

seguintes: 

• O conselho fiscal atua pautado na equidade, transparência, independência 

e confiabilidade. 

• O conselho fiscal possui os papéis e responsabilidades definidos 

formalmente em regimento interno e/ou do conselho de administração e/ou 

estatuto. 

• O conselho de administração institui mecanismos de comunicação entre o 

conselho fiscal e a auditoria interna. 

• O conselho de administração disponibiliza ao conselho fiscal, os relatórios 

e recomendações emitidas pela auditoria independente ou peritos. 

• A companhia estabelece mecanismos de divulgação dos votos dos 

conselheiros fiscais sobre as demonstrações financeiras e as opiniões e 

documentos elaborados pelo conselho fiscal. 
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3.6 Conduta e Conflitos de Interesse 

Conforme Alves Filho (2006, p.149-150), é na “dimensão ética que se encontra o 

autêntico ponto de partida para a celebração da boa governança”. O autor é ainda mais efusivo 

afirmando que “sem ética, não há governança” e explica: 

[...] o fundamento ético, quanto mais arraigado, mais irá contribuir para a unidade de 
valores, respeito aos compromissos e a indispensável interação das práticas de 
governança para que uma corporação qualquer alcance seus objetivos empresariais e 
sua perenidade. 

 

A OCDE (2004, p.12) afirma que, se enquadrar num sistema eficaz de governo da 

empresa envolve, além da questão legislativa, regulamentar e institucional, fatores como a 

ética empresarial que pode também comprometer, a longo prazo, a reputação e o sucesso da 

organização. 

O enquadramento geral da empresa dentro de uma conduta ética vai além do 

compliance, pois o cumprimento da legislação pertinente a todos os aspectos da atividade da 

empresa deve sempre ser uma condição essencial. 

Desta forma, para que uma empresa esteja dentro dos melhores padrões de 

governança se faz também necessário que a sociedade siga um código de conduta, que 

envolva os gestores e os funcionários, de forma que estes pautem suas ações em um 

comportamento ético, baseado nos princípios e valores da organização, buscando dissipar os 

possíveis conflitos entre as partes interessadas. 

A conduta e conflitos de interesse são tratados nos dois subtemas a seguir. 

3.6.1 Conduta 

A conduta da organização para com as suas partes interessadas deve ser  

disseminada por meio de um código de conduta ou de princípios formais relacionados à 

conduta e ética de seus gestores, sócios, funcionários e demais stakeholders. 

3.6.1.1 Código de conduta e/ou ética 

Dentre os conceitos de melhores práticas, a companhia também deve possuir um 

código de conduta que envolva os seus gestores e funcionários, elaborado pela Diretoria 

dentro dos princípios e políticas definidas pelo CA.  
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O código de ética é um instrumento utilizado pelas empresas para o 

estabelecimento, de forma clara, dos limites quanto ao conflito entre os interesses privados 

dos agentes frente aos interesses da sociedade.  

Os códigos de aplicação generalizada em toda a empresa constituem um padrão de 
conduta tanto para os membros do órgão de administração como para os principais 
executivos, estabelecendo um enquadramento para o exercício de discricionariedade 
no relacionamento com círculos de interesses variáveis e frequentemente 
contraditórios (OCDE, 2004, p.63). 

 

Para avaliar o nível de utilização das práticas de governança quanto a conduta da 

companhia na relação com suas partes interessadas para a redução de conflitos de interesse, 

são consideradas as seguintes boas práticas: 

• A companhia possui um código de conduta e/ou ética. 

• O código de conduta e/ou ética foi elaborado pela diretoria e aprovado 

pelo conselho de administração 

• O código de conduta e/ou ética tem como base os princípios, valores e 

políticas da empresa. 

• A companhia possui política de divulgação do código de conduta e/ou 

ética. 

• O código de conduta e/ou ética é disponibilizado a todas as partes 

interessadas em website da empresa. 

3.6.1.2 Abrangência do código de conduta e/ou ética 

O código de conduta deve ser aprovado pelo CA, abrangendo, além das 

responsabilidades socioambientais da organização, o relacionamento entre os conselheiros, 

sócios, funcionários, fornecedores, credores e demais stakeholders (governo, sociedade, 

comunidade, etc), abordando questões como (IBGC, 2004, p.43-44): 

 Cumprimento de leis e pagamento de tributos; 
 Pagamentos ou recebimentos questionáveis; 
 Conflito de interesses; 
 Informações privilegiadas; 
 Recebimento de presentes; 
 Discriminação no ambiente de trabalho; 
 Doações; 
 Meio ambiente; 
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 Assedio moral ou sexual; 
 Segurança no trabalho; 
 Atividades políticas; 
 Relações com a comunidade; 
 Uso de álcool ou drogas; 
 Direito à privacidade; 
 Nepotismo; 
 Exploração do trabalho adulto ou infantil; 
 Política de negociação das ações da empresa; 
 Processos judiciais e arbitragem; 
 Mútuos entre partes relacionadas; e 
 Prevenção e tratamento de fraudes. 

 

Na avaliação do nível de utilização das práticas de governança quanto a 

abrangência do código de conduta e/ou ética, destaca-se as seguintes boas práticas: 

• O código de conduta e/ou ética abrange assuntos referentes ao 

relacionamento com seu público interno (colaboradores e gestores) em 

suas atividades, explicitando as regras de conduta entre estes e as demais 

partes interessadas, tais como: fornecedores, clientes, sindicatos e etc. 

• O código de conduta e/ou ética define o compromisso da empresa com a 

comunidade e com a sociedade em geral. 

• A companhia inclui no código de conduta e/ou ética o seu compromisso 

com a proteção ambiental. 

3.6.2 Conflitos de Interesse 

Na sociedade, sempre haverá conflitos de interesse, pois, conforme a teoria da 

agência, os contratos sempre são incompletos e os agentes envolvidos são imperfeitos. Ou 

seja, embora os conselheiros, executivos e gestores devam a sua lealdade para com a 

sociedade e para com todos os sócios desta e não para com aqueles que os elegeram ou 

delegaram a gestão da empresa, pode haver conflitos oriundos das tomadas de decisão em 

interesse próprio em detrimento dos interesses da empresa.  

Considerando os conflitos de interesse, as boas práticas recomendam a proibição 

explícita em estatuto de quaisquer empréstimos em favor do controlador e de partes 

relacionadas e o uso de arbitragem para a resolução de conflitos. Essas questões são tratadas 

nos tópicos seguintes. 
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3.6.2.1 Empréstimos e operações entre partes relacionadas 

Faz parte da responsabilidade dos conselheiros o monitoramento dos potenciais 

conflitos entre os interesses dos conselheiros e os dos sócios, de forma a evitar o uso indevido 

de ativos da empresa e, principalmente, os abusos nas transações entre partes relacionadas. 

Essas transações devem ser feitas de acordo com os parâmetros do mercado em termos de 

taxas, prazos e garantias, devendo sempre divulgá-las de forma clara nos relatórios da 

empresa além de, segundo o IBGC (2004, p. 44), vedar formalmente em seu estatuto, os 

empréstimos feitos em favor do controlador e de partes relacionadas. 

Para avaliar o nível de utilização das práticas de governança quanto a esse 

aspecto, pode-se considerar as boas práticas seguintes: 

• De forma a evitar a influência ou tomada de decisão motivada por 

interesses distintos aos da sociedade, a companhia proíbe expressamente, 

em estatuto e/ou código de conduta/ética, os empréstimos, aval ou garantia 

em favor do controlador e das partes relacionadas, inclusive por meio de 

subsidiárias. 

• Quaisquer outras operações com partes relacionadas são efetuadas de 

acordo com parâmetros do mercado, embasadas por laudos de avaliação 

independentes e são claramente refletidas nos relatórios da sociedade. 

3.6.2.2 Arbitragem 

É dever do conselho de administração monitorar e gerir os potenciais conflitos de 

interesse que venham a surgir entre os sócios, a diretoria e os conselheiros. Havendo qualquer 

conflito no qual a pessoa tenha sua independência comprometida em relação a algum assunto 

a ser discutido, de forma que seus interesses possam influenciá-la ou levá-la a tomar decisões 

divergentes com os interesses da sociedade, esta deve manifestá-lo de forma tempestiva. Isto é 

válido para os diretores e funcionários, representantes da sociedade, gestores e conselheiros 

que, logo que o conflito seja identificado, deve afastar-se temporariamente, inclusive 

fisicamente, das discussões e deliberações relacionadas ao assunto e o afastamento deve 

constar em ata (IBGC, 2004, p.16, 44-45). 

Os conflitos societários devem de preferência ser resolvidos pela empresa sem 

apelar para os meios judiciais. O uso da arbitragem deve ser prioritária nesses casos, devendo 
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a sua adesão ser feita por meio de termo de compromisso escrito e assinado pela empresa e 

acionistas controladores, gestores e conselheiros fiscais, além de estar presente no estatuto 

social da companhia. 

O nível de utilização das práticas de governança quanto a presença em estatuto de 

uso de arbitragem para resolução de conflitos é avaliado a partir das seguintes boas práticas: 

• A companhia utiliza exclusivamente a arbitragem na resolução das 

divergências entre os acionistas e a sociedade e entre os acionistas 

controladores e os minoritários. 

• Está previsto no estatuto social, o uso de arbitragem na resolução de 

conflitos societários, constando também em termo de compromisso 

próprio assinado pelos acionistas controladores, gestores e conselheiros 

fiscais. 

• Ao ser identificado algum conflito, a pessoa é afastada temporariamente 

das discussões e delegações, sendo registrado o afastamento em ata da 

reunião. 

Considerando todos os mecanismos de controle e avaliação apresentados nesta 

seção, cabe ressaltar que é responsabilidade da organização incluir o tema da governança na 

sua gestão estratégica e elaborar um plano de melhoria contínua de suas práticas de 

governança, destacando que é primordial que a empresa implemente as ações deste plano, 

monitorando a sua execução, de forma que possa fazer as ações corretivas para atingir as 

metas estabelecidas. Portanto, a cada período, a empresa deverá realizar nova avaliação, 

identificando novos aspectos a serem melhorados de forma que a governança seja um ponto 

permanente na gestão estratégica da organização e a sua avaliação e controle, uma prática de 

gestão contínua, conforme sugere a Figura 3. 
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FIGURA 3 – Gestão estratégica da governança corporativa 
Fonte: Elaborada pela autora a partir de FNQ (2008). 

 

As diversas partes interessadas são beneficiadas com a gestão estratégica que 

promova o avanço das boas práticas de governança por meio das melhorias impetradas pela 

organização. À medida que a empresa alcança melhores níveis de práticas de governança, esta 

torna-se mais transparente, ética, justa, responsável socialmente e, consequentemente, mais 

harmônica quanto aos múltiplos interesses dos seus stakeholders.  

A seção seguinte trata da metodologia da pesquisa, sua caracterização, métodos e 

técnicas utilizadas no desenvolvimento do estudo. 

DEFINIÇÃO 
das Práticas de 

Governança 
Corporativa 

MELHORIA 
das Práticas de 

Governança 
Corporativa 

AVALIAÇÃO 
das Práticas de 

Governança 
Corporativa 

GESTÃO ESTRATÉGICA 
 

PLANEJA-
MENTO 

 
EXECUÇÃO 

 
AÇÃO 

 

VERIFICA-
ÇÃO 



126 

4 METODOLOGIA 
 
 

A metodologia orienta o pesquisador para qual procedimento, qual técnica será 

utilizada da forma mais adequada para que se alcance os objetivos da pesquisa, auxiliando-o 

no delineamento da pesquisa. Conforme Thiollent (1983, p.55), a metodologia está ligada à 

resolução de problemas relacionados a todas as etapas do processo de investigação, dentre 

elas: delimitação teórico-conceitual, delimitação do objeto a ser estudado, formulação de 

hipóteses, escolha dos instrumentos para obtenção de dados e teste das hipóteses, tratamento 

dos dados, formulação e análise dos resultados.  

O delineamento, segundo Kerlinger (1980, p.94), é inerente à pesquisa científica, 

pois “focaliza a maneira pela qual um problema de pesquisa é concebido e colocado em uma 

estrutura que se torna um guia para a experimentação, coleta de dados e análise”. 

Nesta pesquisa, o caminho percorrido para o alcance dos objetivos inicia-se pelo 

estudo dos princípios, dos códigos e práticas nacionais e internacionais de Governança 

Corporativa a partir da pesquisa bibliográfica, visando a construção de um modelo de 

avaliação do nível de utilização das boas práticas de governança corporativa, terminando com 

a sua aplicação nas empresas listadas na Bovespa.  

Assim, para que se possa estudar o fenômeno ou o problema do estudo proposto, 

se fez necessária a escolha do método mais adequado para o alcance dos objetivos propostos 

na pesquisa. Essa escolha, segundo Figueiredo (2004, p.102), muitas vezes está relacionada ao 

entendimento do autor do método a ser usado ou de sua percepção sobre as abordagens 

teóricas utilizadas no estudo. 

4.1 Caracterização da pesquisa 

De forma a responder a um só tempo, às questões como?, com quê?, onde?, 

quanto?, tipificou-se a pesquisa em três categorias, a saber: (i) quanto à abordagem do 

problema – indicando a natureza da pesquisa; (ii) quanto aos objetivos – definindo o tipo de 

pesquisa; e (iii) quanto aos procedimentos de coleta de dados – indicando a abordagem 

teórica e técnica utilizada para o alcance dos objetivos da pesquisa. 

No aspecto da abordagem do problema, esta pesquisa pode ser classificada como 

sendo qualitativa, visto que a partir da construção de um modelo de avaliação propõe-se a 
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avaliar o nível de utilização das boas práticas de governança nas empresas em estudo, fazendo 

uma análise qualitativa dos resultados obtidos pelas mesmas. 

Quanto aos objetivos, esta pesquisa foi elaborada para que se possa ter um melhor 

entendimento das boas práticas de Governança Corporativa adotadas pelas empresas, 

assumindo um caráter descritivo quanto aos objetivos, pois existe apenas a preocupação em 

observar os fatos, registrá-los, classificá-los e interpretá-los sem que o pesquisador interfira 

nos mesmos (ANDRADE, 2002 apud RAUPP; BEUREN, 2004, p.81). O estudo também 

pode ser classificado como de caráter exploratório visto que, tem como principal objetivo 

proporcionar uma visão geral sobre a governança corporativa, visando o aprimoramento de 

idéias e proporcionar uma maior familiaridade com o problema, buscando torná-lo mais 

explícito por meio da pesquisa bibliográfica e da pesquisa de campo. 

O levantamento de dados é o primeiro passo para a execução de qualquer pesquisa 

científica, sendo a fase que visa recolher informações prévias sobre o assunto de interesse do 

pesquisador (LAKATOS; MARCONI, 2007, p.176), podendo ser feito por meio de duas 

fontes: secundárias (pesquisa bibliográfica) e primárias (pesquisa documental). 

Para avaliar o nível de utilização das boas práticas de GC adotadas pelas empresas 

adotou-se como procedimento inicial o levantamento bibliográfico dos mecanismos da 

governança corporativa, visando a construção e aplicação de um modelo de avaliação a partir 

dos aspectos estabelecidos nas diretrizes da GC, nos códigos e práticas nacionais e 

internacionais, considerando-os adequados para esse fim.  

Para isso, utilizou-se o método dedutivo, partindo-se do geral para o particular, ou 

seja, de um conjunto de princípios ou diretrizes presentes nos códigos e práticas de GC 

internacionais e nacionais disseminadas pelos organismos e adotadas pelas empresas que 

buscam alcançar os melhores índices de GC, entre eles: os Princípios da OCDE (2004), o 

Código de Melhores Práticas do IBGC (2004), o Regulamento do Novo Mercado da Bovespa 

(2006b), a Cartilha de Recomendações da CVM (2002) e a Lei Sarbanes-Oxley (2002). A 

partir desse levantamento, elaborou-se um quadro-resumo (Apêndice A) das boas práticas 

contidas nos mesmos de acordo com os mecanismos de controle e avaliação da governança 

corporativa.  

Concluída essa fase, passou-se a construção do modelo de avaliação da GC a 

partir das diretrizes e práticas identificadas, determinando-se deste modo a estrutura do 
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modelo – dimensões, subdimensões e indicadores que o compõem, além da sua finalidade e 

fundamentação teórica. Desta forma, definiu-se que o nível de utilização das boas práticas nas 

empresas seria avaliado em seis dimensões que comporiam o modelo proposto – Propriedade; 

Conselho de Administração; Diretoria Executiva; Auditoria; e Conduta e Conflitos de 

Interesse – divididas em quatorze subtemas denominados de subdimensões que agrupam um 

conjunto de indicadores, congregando as boas práticas relacionadas (Apêndice B). 

Na fase seguinte, elaborou-se, a partir do modelo de avaliação proposto, um 

instrumento de coleta de dados na forma de questionário (Apêndice D) no qual a resposta aos 

indicadores deveria ser enquadrada pelo respondente numa escala de classificação do tipo 

escala de Likert somatória, visando o escalonamento dos mesmos de acordo com a adesão às 

boas práticas de GC pelas empresas em estudo para a avaliação do nível de utilização das 

práticas nas mesmas. Depois de testado e ajustado, o questionário foi encaminhado aos 

responsáveis pelo RI das empresas sujeitas da pesquisa. 

Após o prazo final de recebimento dos questionários iniciou-se a análise dos 

dados, na qual organizou-se as informações e dados levantados na coleta documental, 

obtendo-se as respostas aos indicadores que compõem o modelo de avaliação proposto, 

atribuindo-lhes uma pontuação de acordo com o seu nível de utilização das práticas de 

governança. 

Ressalta-se que a pesquisa bibliográfica foi realizada também de forma 

independente ou como parte integrante da pesquisa descritiva (MANZO, 1971 apud 

LAKATOS; MARCONI, 2007, p.185), objetivando permitir “o reforço paralelo na análise de 

suas pesquisas ou manipulação de suas informações” (TRUJILLO, 1974 apud LAKATOS; 

MARCONI, 2007, p.185). Desta forma, as boas práticas levantadas nos códigos e práticas 

nacionais e internacionais foram utilizados como subsídio, tanto para a construção do modelo 

de avaliação das práticas de governança e aplicação nas empresas listadas na Bovespa por 

meio de instrumento de coleta quanto para a análise descritiva dos dados coletados na 

pesquisa de campo. Assim, quanto aos procedimentos de coleta de dados, esta pesquisa 

constitiu-se de pesquisa bibliográfica, tendo sido utilizada bibliografia nacional e 

internacional; pesquisa documental, com fonte obtida por meio de documentos impressos e 

disponíveis na internet; e pesquisa de campo, tendo por objeto as empresas listadas na 

Bovespa. 
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A pesquisa utilizou como instrumento a coleta de dados por meio de 

documentação indireta encontrada em fontes primárias (pesquisa documental), tais como as 

demonstrações e relatórios publicados e outros documentos disponibilizados da forma 

impressa e em sítios, tanto pelas empresas estudadas, como por organismos reguladores 

(CVM, Bovespa e outros), podendo-se extrair dados para serem reorganizados ou estruturados 

para o desenvolvimento da pesquisa. 

A interpretação dos dados foi a fase subseqüente e propôe-se a fazer 

esclarecimentos sobre os resultados obtidos na aplicação do modelo proposto para a avaliação 

do nível de utilização das práticas de governança. Nessa etapa, foram feitas as inferências a 

partir da análise dos resultados, vinculando-as com estudos realizados sobre a governança das 

empresas, buscando dar subsídios às conclusões do estudo e responder ao problema de 

pesquisa da forma prevista e confirmar o pressuposto. 

Assim sendo, a pesquisa de campo contempla as empresas com ações negociadas 

na Bovespa nos segmentos do Mercado Tradicional, Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado. 

A seguir são apresentados, de forma mais detalhada, os sujeitos da pesquisa, as 

técnicas de coleta e tratamento dos dados que permitiram a aplicação prática do modelo de 

avaliação proposto.  

4.2 Sujeitos da pesquisa 

A seleção dos elementos da população ou universo de pesquisa foi feita de forma 

intencional, não sendo utilizadas formas aleatórias de seleção. Desta forma, o sujeitos da 

pesquisa representam uma amostra não probabilística intencional de acordo com as 

características entendidas como necessárias para a consecução do estudo.  

Para o estudo de campo, tomou-se como universo de pesquisa, as empresas com 

ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) listadas nos segmentos de 

Mercado Tradicional (MT), nos níveis diferenciados de governança corporativa – Nível 1 

(N1) e Nível 2 (N2) – e Novo Mercado (NM).  

Definido o universo de pesquisa, foram levantadas as empresas com ações 

negociadas no mercado à vista, listadas nos segmentos da Bovespa citados na data de 30 de 

dezembro de 2008 (BOVESPA, 2008a, 2008b, 2008c, 2008d), constituindo-se de 382 

empresas distribuídas da seguinte forma: 
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a) 43 empresas listadas no Nível 1 de Governança Corporativa; 

b) 18 empresas listadas no Nível 2 de Governança Corporativa; 

c) 99 empresas listadas no Novo Mercado; e 

d) 222 empresas listadas no Mercado Tradicional. 

Ressalta-se que não foram consideradas no estudo 99 empresas pertencentes ao 

segmento de Balcões Organizado Tradicional, 30 ao Balcão Não Organizado e 1 (uma) ao 

Bovespa Mais. 

 O instrumento de pesquisa foi encaminhado em 18 de março de 2009 para as 382 

empresas do universo da pesquisa por meio de correio eletrônico da Associação dos Analistas 

e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (APIMEC-NE), direcionado ao e-

mail da área de Relações com Investidores (RI) ou diretamente para o responsável pela área, 

conforme dados divulgados no sítio da Bovespa, sendo reenviado dia 27 de março de 2009. 

Na semana seguinte (30 de março) ao último envio, foi iniciado o contato 

telefônico com a área de RI das empresas, no qual poucas foram aquelas que confirmaram o 

recebimento do questionário, sendo na maioria das vezes, solicitado o reenvio do mesmo para 

outro e-mail, o que foi feito prontamente, requerendo a confirmação de recebimento dos 

anexos, reiterando a importância da colaboração da companhia e colocando os contatos com o 

pesquisador, no caso de eventuais dúvidas. Em 15 de abril de 2009, prazo dado no último 

envio, foi encaminhado e-mail, por meio da APIMEC-NE, solicitando resposta e postergando 

o prazo de recebimento para o dia 30 de abril de 2009. 

Apesar do reenvio de e-mails e dos contatos telefônicos, somente 21 (vinte e uma) 

empresas atenderam a solicitação e encaminharam resposta dentro do prazo inicial (até 

15.04), 16 (dezesseis) responderam após a prorrogação do mesmo (até 30.04) e 6 (seis) 

empresas retornaram após essa data. A última resposta se deu em 14 de maio de 2009, 

totalizando 43 (quarenta e três) respondentes, sendo 8 (18,6%) de companhias listadas no 

segmento do Mercado Tradicional, 9 (20,9%) do Nível 1 de Governança, 4 (9,3%) do Nível 2 

e 22 (51,2%) do Novo Mercado da Bovespa, correspondendo a 11,3% do total de enviados 

conforme Tabela 1. 
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TABELA 1 –  Total de empresas respondentes por segmento de mercado 
RESPONDENTES SEGMENTO 

DE 
MERCADO* 

 
POPULAÇÃO 

(N) 
Quantidade 

(n) 
Part.% 
(n/N) 

N1 43 9 20,9% 
N2 18 4 22,2% 
NM 99 22 22,2% 
MT 222 8 3,6% 

Totais 382 43 11,3% 
*Nível 1 (N1); Nível 2 (N2); Novo Mercado (NM); Mercado Tradicional (MT). 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Assim, fazem parte da amostra, as 43 empresas que responderam o instrumento de 

pesquisa, conforme Quadro 10. 
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SEGMENTO EMPRESAS RESPONDENTES 
BANCO BRADESCO S.A. 
BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 
BANCO INDUSVAL S.A. 
CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG 
CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL 
CIA VALE DO RIO DOCE 
GERDAU S.A. 
ITAÚ UNIBANCO BANCO MÚLTIPLO S.A. 

 

RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES 
ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. 
CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A. 
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A. 

 

SUL AMÉRICA S.A. 

AÇÚCAR GUARANI S.A. 
BANCO NOSSA CAIXA S.A. 
BRASIL ECODIESEL IND COM BIOCOMB. ÓLEOS VEG. S.A. 
CIA. DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS 
CIA. PROVIDÊNCIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND. E PART. 
DROGASIL S.A. 
EQUATORIAL ENERGIA S.A. 
ETERNIT S.A. 
GRENDENE S.A. 
LE LIS BLANC DEUX COM. CONFEC. ROUPAS S.A. 
LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMÓVEIS S.A. 
M. DIAS BRANCO S.A. IND. COM. DE ALIMENTOS 
MARFRIG FRIGORÍFICOS E COM. ALIMENTOS S.A. 
MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. 
PERDIGÃO S.A. 
PROFARMA DISTRIB. PROD. FARMACÊUTICOS S.A. 
ROSSI RESIDENCIAL S.A. 
SÃO CARLOS EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S.A. 
SPRINGS GLOBAL PARTICIPAÇÕES S.A. 
TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA S.A. 

 

TPI - TRIUNFO PARTICIP. E INVEST. S.A. 
BANCO DA AMAZÔNIA S.A. 
BUETTNER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. 
KARSTEN S.A. 
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS 
SOUZA CRUZ S.A. 
TEKA - TECELAGEM KUEHNRICH S.A. 

 

TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 
QUADRO 10 – Sujeitos da pesquisa – empresas respondentes por segmento de mercado da Bovespa 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Após o prazo final de recebimento iniciou-se a fase de estruturação e análise dos 

dados com a tabulação dos questionários recebidos. 

4.3 Coleta de dados 

Com a definição do modelo de avaliação da governança corporativa e dos sujeitos 

da pesquisa, passou-se a segunda etapa constituindo-se da coleta dos dados. 

Nessa etapa da pesquisa tratou-se da obtenção dos dados para aplicação do 

modelo de avaliação da governança corporativa, relativos a cada aspecto a ser analisado, por 

meio de questionário pré-estabelecido, o qual foi encaminhado ao responsável pelo 

Departamento de Relações com Investidores (RI) das empresas sujeitos da pesquisa.  

Para isso, todas as informações e os dados referentes ao modelo de avaliação da 

governança foram organizados nas categorias de análise (representadas pelas dimensões do 

modelo) de forma que permitisse ser efetuada a avaliação das empresas em estudo, gerando 

informações que dessem sustentação para um entendimento sobre o nível de utilização das 

boas práticas de GC em cada uma das dimensões que compõem o modelo. 

Desta forma, visando a aplicação do modelo de avaliação, o instrumento de coleta 

aplicado no período de março a abril de 2009, foi estruturado em três partes além das 

instruções para o respondente:  

i. a primeira parte se refere aos dados da empresa, caracterizando as 

empresas estudadas por setor de atuação, segmento de listagem e tempo de 

adesão; 

ii. a segunda parte trata da caracterização do respondente quanto ao cargo, 

tempo de empresa, formação, sexo e idade; 

iii. a terceira parte trata do modelo de avaliação dos níveis de utilização da 

governança, sendo composto por seis dimensões (mecanismos de controle 

e avaliação da governança) divididas da seguinte forma: quatorze 

subtemas (subdimensões da governança), nos quais estão agrupados 33 

indicadores que abrangem as práticas de GC. 
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Após a revisão do questionário elaborado foi ministrado um teste-piloto com 

empresa local, participante do universo da pesquisa, para avaliação do entendimento e 

conteúdo do mesmo, o qual gerou poucas alterações no questionário inicial. 

Para evitar a perda de controle quanto a aplicação do questionário, reduzindo a 

possibilidade da baixa taxa de resposta, foi anexado ao questionário carta de encaminhamento 

da coordenação do Mestrado ressaltando o objetivo da pesquisa e a importência da 

colaboração da empresa na sua consecução por meio da resposta ao mesmo. Sabendo-se 

também que o envio do questionário por meio eletrônico (e-mail), embora mais rapidamente 

chegasse ao seu destino, poderia ter seu retorno comprometido pela possibilidade de ser 

deletado sem uma leitura detalhada do assunto pelo volume de e-mails sabidamente recebidos 

pelos executivos ou mesmo bloqueado pelo sistema de segurança adotado, buscou-se uma 

outra entidade que pudesse encaminhá-lo. Assim, enviou-se o questionário às Diretorias de 

Relações com Investidores (RI) das empresas em estudo por meio da Associação dos 

Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (APIMEC), Regional 

Nordeste com sede em Fortaleza (CE), com carta de encaminhamento da mesma. A APIMEC 

é uma entidade sem fins lucrativos, que tem entre os seus objetivos, o desenvolvimento e 

fortalecimento do mercado de capitais brasileiro 

Nas instruções iniciais foi solicitado que o questionário fosse respondido pelo 

diretor de RI ou validado por este ou, caso existisse, pelo presidente do Comitê de 

Governança Corporativa, considerando a realidade momentânea da companhia. Também foi 

assegurado que as respostas seriam tratadas de forma confidencial, mantendo-se o sigilo sobre 

resultados individuais. Solicitou-se que as respostas fossem encaminhadas no prazo de 15 

(quinze) dias, fornecendo-se o e-mail criado especificamente para este fim e telefones de 

contato do pesquisador para o caso de alguma dúvida. 

Em relação ao conteúdo do questionário, os itens que compõem os indicadores do 

modelo foram organizados em forma de sentenças afirmativas nas quais o nível de utilização 

da governança corporativa das empresas em estudo, pudesse ser avaliada a partir do 

enquadramento do mesmo pelo respondente, numa escala de classificação de 5 pontos, na 

alternativa que mais se aproximasse da realidade da organização. Essa medida visa o 

escalonamento dos indicadores, permitindo expressar as atitudes favoráveis ou desfavoráveis 

da organização em relação às boas práticas de governança. 
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Para a construção da escala de mensuração tomou-se uma abordagem arbitrária 

que, segundo Cooper e Shindler (2003, p.199), “é feita sob medida para mensurar uma 

propriedade ou um indicador”. Nela, os itens (práticas de governança) que compõem os 

indicadores foram escalonados, atribuindo-lhes um número de acordo com o nível de 

utilização das práticas de governança corporativa pelas empresas em estudo, empregando-se 

no modelo de avaliação, uma escala de classificação do tipo escala de Likert somatória. 

Para isso, foi solicitado que as empresas indicassem, em cada item, uma das 

alternativas da escala de avaliação que corresponde a um número de 1(um) a 5(cinco) 

atribuído aos itens (práticas) que compõem cada indicador, de acordo com a sua atitude em 

relação a utilização das práticas de governança, sendo: (1) Não Utilização; (2) Pouca 

Utilização; (3) Utilização Parcial; (4) Utilização da Maioria; e (5) Utilização Plena das 

práticas descritas em cada item. O escalonamento das atitudes das empresas permitiu a 

verificação do nível de utilização das práticas de governança no qual as empresas se 

enquadram em cada indicador, a partir da média dos itens que o compõe. Em seguida, 

calculou-se os pontos médios dos indicadores, obtendo-se a pontuação de cada subdimensão 

e, por fim, a média destas, revelou a pontuação média das dimensões avaliadas. 

Esse procedimento somente foi diferenciado para três itens do questionário que 

foram abordados de forma dicotômica, nos quais os respondentes deveriam marcar S (Sim) ou 

N (Não) para a prática abordada, recebendo, de acordo com o item, o valor 1 (um) ou 5 

(cinco). 

4.4 Análise e interpretação dos dados 

O processo de análise dos dados é formalizado após a coleta dos dados e, 

conforme Kerlinger (1983 apud COLAUTO; BEUREN, 2004, p. 136), pode ser definido 

como "a categorização, ordenação, manipulação e sumarização de dados" e concluem que: 

Dessa forma, analisar os dados significa trabalhar com o material obtido durante o 
processo investigatório, ou seja, os questionários aplicados, os relatos das 
observações, os apontamentos do checklist, as transcrições das entrevistas realizadas 
e os transcritos da documentação das fontes primárias e secundárias. 

 

Após a estruturação dos dados coletados passa-se a fase seguinte que é a 

interpretação dos dados, visando uma análise dos resultados obtidos na fase anterior. 

Conforme Gil (1999 apud COLAUTO; BEUREN, 2004, p. 140-141), "a interpretação dos 
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dados tem por objetivo a procura do sentido mais amplo das respostas, o que é feito mediante 

a ligação com outros conhecimentos já assimilados", observando que o pesquisador deve estar 

atento a "necessidade de estar sempre correlacionando os dados empíricos com a teoria 

contemplada em seu estudo". 

O presente estudo mostra-se como sendo de natureza qualitativa proporciona uma 

compreensão ampla do contexto do problema para a definição dos elementos do modelo de 

avaliação das práticas de GC e da análise e interpretação dos dados coletados. 

O levantamento bibliográfico serviu de base para a definição do modelo de 

avaliação, considerando as diretrizes e os aspectos identificados nos modelos e práticas de GC 

preconizadas por instituições e órgãos reguladores nacionais e internacionais, determinando-

se a sua fundamentação teórica, os conceitos e a estrutura do modelo. 

A partir do modelo de avaliação proposto foi construído o instrumento de coleta 

de dados (questionário), no qual os itens (práticas de GC) que compõem cada indicador são 

enquadrados pelo respondente numa escala de classificação do tipo Likert somatória, visando 

o escalonamento dos mesmos para a obtenção dos dados necessários para a análise dos 

resultados. O questionário utilizado foi codificado de forma que apenas o pesquisador obteve 

conhecimento de quem os respondeu.  

A partir dos dados obtidos no instrumento de coleta por meio da Escala de 

avaliação dos níveis de utilização das práticas de governança corporativa, foram realizadas 

análises descritivas. Para isso, foram obtidos a contagem da frequência dos sujeitos da 

pesquisa e o cálculo das médias, de forma a descrever em maiores evidências os valores 

obtidos. 

A análise dos resultados das empresas respondentes foi feita por grupos, de acordo 

com os segmentos de mercado, estando no Grupo MT, as empresas respondentes listadas no 

Mercado Tradicional; no Grupo N1, as listadas no Nível 1; no Grupo N2, as pertencentes ao 

Nível 2 e; no Grupo NM, as listadas no Novo Mercado.  

Para se obter uma melhor análise dos resultados, estabeleceu-se o Ranking Médio 

(RM) para o questionário respondido por cada grupo de empresas participantes dos mercados 

da Bovespa. Realizou-se, então, a verificação quanto ao nível de utilização das práticas de GC 
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descritas em cada item, por meio da obtenção da média (RM) da pontuação atribuída às 

respostas, relacionando-a com a freqüência das respostas. 

Buscando um melhor entendimento, também determinou-se que a escala dos 

níveis de utilização da governança seria categorizada de forma tricotomizada, ficando da 

seguinte maneira: Baixa utilização para os grupos de empresas que obtiverem ranking médio 

< 2,5; Utilização intermediária para grupos de empresas com ranking médio ≥ 2,5 e ≤ 3,5; e 

Alta utilização para aqueles que obtiverem ranking médio > 3,5. 

Para o tratamento dos dados, utilizou-se do software Microsoft Excel, com a 

finalidade de fazer a ordenação e obtenção de um conjunto de dados, buscando a produção da 

melhor informação possível a partir dos dados coletados que permitissem visualizar o perfil 

do universo e das empresas respondentes e o nível de utilização das boas práticas de GC das 

empresas sujeitas da pesquisa a partir da aplicação do questionário, buscando oferecer uma 

melhor compreensão das informações geradas, servindo de base para as conclusões da 

pesquisa. Os dados gerados a partir da análise foram descritos por meio de tabelas e gráficos, 

apresentando-se os resultados da pesquisa na seção 6. 

A seção seguinte trata dos fundamentos e dos elementos que compõem o modelo 

proposto para avaliação do nível de utilização das práticas de boa governança corporativa, 

levando em conta os mecanismos de controle e avaliação destacados na seção 3. 
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5 MODELO DE AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA 
CORPORATIVA 

 
 

Nesta seção apresenta-se o modelo de avaliação proposto, primeiramente, 

expondo o seu conceito e finalidade, os fundamentos teóricos nos quais está embasado, os 

usuários do modelo e os elementos que o compõe. Em seguida, são descritas cada uma das 

dimensões, subdimensões e indicadores que formam o modelo, expondo o objetivo das 

mesmas. 

O modelo proposto tem como objetivo avaliar do nível de utilização das boas 

práticas de governança pelas empresas, verificando o atendimento das diretrizes e das boas 

práticas de governança estabelecidas por organismos nacionais e internacionais. 

O modelo de avaliação elaborado pode ser utilizado pelas empresas como uma 

ferramenta para a gestão da governança corporativa, pois tem a finalidade de verificar o nível 

de utilização das suas práticas em relação às boas práticas disseminadas por organismos 

nacionais e internacionais de forma que as mesmas possam fazer o acompanhamento e as 

melhorias necessárias. 

Assim, almeja-se que, usando o modelo de avaliação, além de poder fazer a 

identificação dos indicadores que não atendam plenamente à estas práticas, as empresas 

possam acompanhá-los, possibilitando a instituição de um programa de melhoria das práticas 

de governança corporativa. 

Construiu-se, então, um modelo de avaliação das práticas de governança 

corporativa formado por seis dimensões de avaliação – Propriedade, Conselho de 

Administração, Diretoria Executiva, Auditoria, Fiscalização e Conduta e Conflitos de 

Interesse – compostas por indicadores, os quais estão agrupados em quatorze subdimensões. 

O modelo de avaliação contempla trinta e três indicadores, congregando as  boas 

práticas a serem avaliadas, elaborados com base nas diretrizes da Governança – equidade, 

transparência, prestação responsável de contas e conformidade legal –, e nos códigos e 

melhores práticas de governança corporativa elencadas por organismos nacionais e 

internacionais, dentre eles: a OCDE, o IBGC, a Bovespa, a CVM e outros. O Apêndice A 

apresenta um quadro-resumo das melhores práticas de GC, segundo esses organismos. O 
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modelo de avaliação dos níveis de utilização das boas práticas de governança é representado 

graficamente na Figura 4. 

Destarte, o modelo tem como objetivo avaliar as práticas de governança adotadas 

pelas empresas de forma que se possa, a partir dos resultados obtidos, fazer inferências sobre 

o nível de utilização das práticas de GC das empresas em relação às boas práticas 

estabelecidas no modelo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 4 – Modelo de avaliação da governança corporativa 
Fonte: Elaborada pela autora. 
 

Além das diretrizes, dos códigos e práticas nacionais e internacionais, o modelo 

de avaliação, também tem como base a teoria dos stakeholders, pois considera que todos os 

agentes (stakeholders) que participam, direta ou indiretamente, da organização possuem 

interesses legítimos.  
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Priorizar as práticas que harmonizam esses interesses é essencial para o 

cumprimento das diretrizes que regem a governança corporativa visto que, considera-se que o 

foco real de controle e governança não está somente sob os gestores.  

Desta forma, estão incluídos como stakeholders, acionistas majoritários e 

minoritários, investidores, gestores, empregados, clientes, fornecedores, comunidade local, 

governo, sociedade e outros agentes que afetam e/ou são afetados pelas atividades da 

empresa. Assim, tanto os interesses dos acionistas, investidores e gestores quanto os das 

demais partes interessadas foram considerados na formulação dos indicadores que compõem o 

modelo de avaliação da governança proposto.  

A harmonização dos interesses dos diversos agentes que interagem com a 

organização também é analisada como uma forma de se manter competitiva diante do 

mercado, ocasionando-lhe maior credibilidade, uma maximização do seu valor e, 

consequentemente, dos seus resultados.  

O principal usuário do modelo de avaliação elaborado é a própria empresa que 

pode utilizá-lo para fazer uma auto-avaliação das suas práticas de governança corporativa, 

visando a sua gestão estratégica a partir do acompanhamento e implementação de melhorias, 

beneficiando todas as partes interessadas (stakeholders). 

A empresa pode, a partir dos resultados obtidos, selecionar os aspectos que na sua 

apreciação possam ter suas práticas melhoradas e incluí-los no seu planejamento estratégico, 

estabelecendo metas com a finalidade de atingir o nível de utilização plena das práticas de 

governança definido no modelo proposto ou mesmo suplantá-lo nos indicadores identificados 

na avaliação. 

Ressalta-se que o principal usuário do modelo é a empresa, porém todas as partes 

interessadas (stakeholders) são beneficiadas e também que, apesar de, nesse estudo, ter sido 

priorizada a avaliação das empresas com ações na Bovespa, o modelo foi concebido de forma 

a atender qualquer entidade, aberta ou fechada, permitindo ter seus indicadores ampliados 

conforme a necessidade da empresa, seu porte ou setor de atuação, podendo-se avaliar tanto 

uma empresa individualmente como um segmento econômico. 
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5.1 Elementos do modelo 

Os elementos que compõem o modelo são as Dimensões, Subdimensões e 

Indicadores e estão descritos a seguir, além dos critérios utilizados para a avaliação do nível 

de utilização das práticas de governança corporativa. 

As dimensões são temas a serem avaliados que caracterizam o sistema de 

governança corporativa, agregando as melhores práticas nacionais e internacionais. Assim, o 

modelo de avaliação elaborado está dividido em seis dimensões (Figura 5): (i) Propriedade; 

(ii) Conselho de Administração; (iii) Diretoria Executiva; (iv) Auditoria; (v) Fiscalização; e 

(vi) Conduta e Conflitos de Interesse. 

 
FIGURA 5 – Modelo de avaliação da governança corporativa – dimensões 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

As dimensões são divididas em subdimensões que assinalam os diversos pontos 

abordados em cada uma das dimensões de avaliação da governança corporativa. 

No modelo proposto, as seis dimensões se desdobram em quatorze subtemas, 

denominados de subdimensões que são compostas por um conjunto de indicadores agrupados 

de acordo com a natureza do assunto abordado, conforme pode ser observado na Figura 6. 

As práticas tratadas nas subdimensões que compõem o modelo foram tratadas 

detalhadamente ao longo do referencial teórico, especificamente, na Seção 3. 
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FIGURA 6 – Modelo de avaliação da governança corporativa – subdimensões 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Os indicadores são os elementos que são avaliados e estão agrupados conforme os 

pontos abordados (subdimensões) em cada tema (dimensão) do modelo proposto para a 

avaliação da governança. 

O modelo elaborado é composto por trinta e três indicadores, permitindo avaliar a 

situação atual da empresa em relação as práticas de governança corporativa adotadas. Os 

indicadores congregam as boas práticas de governança corporativa em sentenças, as quais são 

analisadas pela empresa e enquadradas numa escala de avaliação, conforme esta utilize as 

práticas descritas nas mesmas. 

Assim,  com o objetivo de facilitar a formatação das tabelas e gráficos e suas 

análises, as subdimensões são identificadas por uma letra maiúscula e os indicadores pela 

letra da subdimensão a qual pertence, seguido de número sequencial. Exemplo: A primeira 

dimensão, Propriedade, possui duas subdimensões, Proteção aos Acionistas e Transparência 

da Propriedade, as quais são identificadas pelas letras ‘A’ e ‘B’. A subdimensão Proteção 

aos Acionistas identificada com a letra ‘A’, é composta por quatro indicadores – Ações, 

Reuniões de sócios, Recomendações dos minoritários e Tag-along – identificados como ‘A.1’, 
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‘A.2’ ‘A.3’ e ‘A.4’, respectivamente; a subdimensão Transparência da Propriedade (‘B’) é 

composta por três indicadores – Acordos de acionistas (‘B.5’), Regras de votação (‘B.6’) e 

Disponibilidade de informações (‘B.7’) – e assim, subsequentemente. 

Dessa forma, conforme mostra a Figura 7, determina-se um código para cada 

indicador, representado por sigla que melhor represente a descrição do indicador, referenciado 

na sua subdimensão e dimensão. 

 

 

 

  

 

 

 
FIGURA 7 – Modelo de avaliação da governança corporativa – codificação dos indicadores 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Os itens (práticas de GC) que compõem os indicadores são identificados 

conforme o número do indicador. Tomando o exemplo acima, os cinco itens (práticas) 

referentes ao indicador A.1 (Ações) são indicados pelos números 1.1, 1.2 e 1.3. Todos os 

elementos que compõem o modelo de avaliação da governança corporativa e sua codificação 

podem ser observados no Apêndice B. 

O nível de utilização das práticas (indicadores) evolui do primeiro ao quinto 

estágio, permitindo verificar aquelas que são adotadas e situar a empresa em uma escala, 

podendo oferecer parâmetros para o estabelecimento de metas de melhoria das práticas de 

governança em cada tema avaliado. 

I 
 N 
 D 
 I 
 C 
 A 
 D 
 O 
 R 

CÓDIGO 
IDENTIFICADOR 

Subdimensão (A)  
Proteção aos Acionistas 

Número do indicador

 

Dimensão: Propriedade 
 

Subdimensão: Proteção 
aos Acionistas 
 

Indicador: A.1 Ações 
 

Código: AC 



144 

5.1.1 Estágios 

O estágio é o ponto no qual a empresa se encontra em termos de adoção de boas 

práticas de governança corporativa, ou seja, o seu nível de utilização das boas práticas de 

governança.  

Para a avaliação dos indicadores, é constituído um instrumento de coleta de dados, 

a partir do modelo de avaliação proposto, no qual a resposta aos itens que compõem os 

indicadores é enquadrada numa escala de classificação do tipo escala de Likert somatória, 

visando o escalonamento dos mesmos e expressando o nível de utilização das práticas pelas 

empresas. Deste modo, cada resposta recebe uma classificação numérica que indica o estágio 

em que se encontra cada indicador avaliado, refletindo o nível de utilização das práticas 

relativas aos mesmos. 

A escala é compreendida por cinco níveis de concordância, aqui denominados de 

estágios. Assim, cada indicador é enquadrado no estágio que melhor represente a realidade da 

empresa quanto a adoção das boas práticas de governança descritas no mesmo. No modelo 

proposto, os cinco estágios podem ser interpretados de acordo com as práticas utilizadas pela 

empresa (Quadro 11), onde cada estágio corresponde a um valor (1, 2, 3, 4 ou 5), de acordo 

com o nível de utilização das práticas de governança no qual a empresa se enquadra. 

ESTÁGIOS 
(Níveis de utilização das boas práticas de governança corporativa) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
NÃO 

UTILIZAÇÃO 
POUCA 

UTILIZAÇÃO 
UTILIZAÇÃO 

PARCIAL 
UTILIZAÇÃO 
DA MAIORIA 

UTILIZAÇÃO 
PLENA 

Representa a não 
utilização das práticas 
de governança 
referente aos 
indicadores 
verificados, sendo a 
expressão menos 
favorável de 
utilização das práticas 
de governança 
corporativa 

Representa um nível 
básico, significando a 
pouca utilização das 
práticas de 
governança para os 
indicadores 
verificados. Nesse 
estágio, a empresa 
adota as práticas de 
governança porém, de 
forma incipiente 

Representa um nível 
intermediário, 
denotando uma 
utilização parcial das 
práticas de 
governança para os 
indicadores 
verificados. 

Representa a 
utilização da 
maioria das práticas 
de governança para 
os indicadores 
verificados, 
significando que a 
empresa avançou 
consideravelmente 
em termos de 
práticas de 
governança  

Representa um 
estágio proativo, no 
qual a empresa utiliza 
plenamente as 
práticas de 
governança do 
modelo com base nas 
melhores práticas 
nacionais e 
internacionais, 
atingindo um padrão 
considerado como de 
excelência em relação 
aos indicadores 
verificados 

QUADRO 11 – Escala de classificação dos níveis de utilização das práticas de governança corporativa 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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A partir dos valores dados aos itens (práticas de GC) avaliados, de acordo com o 

nível de utilização da governança, é calculada a média dos indicadores, da subdimensão a 

qual pertence cada indicador e, consequentemente, a média das dimensões. 

A seguir apresentam-se os objetivos de cada dimensão, das subdimensões e 

indicadores que compõem o modelo proposto para avaliação das práticas de GC. 

5.1.2 Dimensões e subdimensões 

5.1.2.1 Dimensão Propriedade 

A dimensão Propriedade examina questões relacionadas ao controle da 

companhia, o tratamento equânime para com todos os acionistas, independente do seu número 

ou classe de ações e o atendimento das demandas por informações imprescindíveis aos 

mesmos. 

No modelo proposto, a dimensão Propriedade está dividida em dois temas: a 

subdimensão Proteção aos Acionistas(A) e a subdimensão Transparência da Propriedade(B). 

Estas são compostas por sete indicadores (Quadro 12), abrangendo dezessete itens (práticas de 

governança) as quais podem receber de 1 (um) até 5 (cinco) pontos de acordo com o nível de 

utilização atribuído aos mesmos pela empresa. A finalidade das subdimensões Proteção aos 

Acionistas(A) e Transparência da Propriedade(B) são enfatizadas a seguir, bem como de cada 

indicador que as compõem. Esta dimensão e todos os seus elementos pode ser observada no 

Apêndice B. 

DIMENSÃO: PROPRIEDADE 
SUBDIMENSÃO: A. Proteção aos Acionistas 

Objetivo: examinar a dispersão das ações e como se dá o controle da companhia, a concessão do 
direito de voto, os mecanismos para resolução de conflitos nas reuniões de sócios e para a 

apreciação das sugestões dos sócios minoritários e transparência no caso de alienação do controle da 
mesma 

INDICADORES 
Ações (AC) 

Indicador A.1  Objetivo: avaliar o nível de utilização das práticas de governança quanto a dispersão 
das ações em circulação (free float), a proporção de ações ordinárias pertencente aos 
acionistas controladores e a concessão do direito a voto a ações preferenciais. 
Reuniões de sócios (REUNSOC) 

Indicador A.2 Objetivo: avaliar o nível de utilização das práticas de governança quanto a presença de 
mecanismos para resolução de conflitos em reuniões de sócios. 
Recomendações dos minoritários (RECMIN) 

Indicador A.3 Objetivo: avaliar o nível de utilização das práticas de governança quanto a presença de 
mecanismos de apreciação das recomendações dos minoritários pelo Conselho de 
Administração. 
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DIMENSÃO: PROPRIEDADE (Cont.) 
SUBDIMENSÃO: B. Transparência da Propriedade 

Objetivo: Examinar a disponibilidade de informações essenciais às partes interessadas, 
principalmente aos acionistas, no que tange aos acordos entre sócios, as regras de votação, relatórios 

e outras. 
INDICADORES 

Tag-along (TAG) 

Indicador A.4  Objetivo: avaliar o nível de utilização das práticas de governança quanto a presença de 
mecanismos de transparência e equidade de tratamento a todos os sócios em caso de 
alienação de ações representativas de controle da companhia. 
Acordos de acionistas (ACORD) 

Indicador B.5 
Objetivo: avaliar o nível de utilização das práticas de governança quanto a existência 
de divulgação clara dos acordos de acionista, quais as finalidades e se os mesmos não 
estabelecem divisão de diretorias entre os sócios e vinculação ou restrição ao direito de 
voto dos conselheiros. 
Regras de Votação (REGVOT) 

Indicador B.6 Objetivo: avaliar o nível de utilização das práticas de governança quanto a presença de 
regras de votação formalizadas. 
Disponibilidade de informações (DISPINF) 

Indicador B.7 Objetivo: avaliar o nível de utilização das práticas de governança quanto a 
disponibilidade de relatórios e informações da empresa além da publicação obrigatória. 

QUADRO 12 – Dimensão Propriedade – subdimensões e indicadores 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

5.1.2.2 Dimensão Conselho de Administração 

A dimensão Conselho de Administração examina as questões relacionadas a 

estrutura e composição do conselho – existência de sobreposição das funções do presidente do 

conselho e da diretoria executiva; a composição do conselho quanto ao número, 

independência, mandato e qualificação dos conselheiros e o funcionamento dos comitês 

auxiliares; quanto ao regimento do conselho – a existência de regimento interno e como se dá 

a avaliação dos conselheiros; e quanto a sua transparência – na política de divulgação da 

remuneração dos seus membros e da diretoria executiva e nas reuniões do conselho. 

Conforme se pode observar no Quadro 13, a Dimensão Conselho de 

Administração é formada por três subdimensões denominadas de Estrutura e Composição(C), 

Regimento(D) e Transparência do Conselho de Administração(E), nas quais estão agrupados 

nove indicadores, por meio dos quais são avaliados a partir dos itens (práticas) relativos aos 

mesmos. 
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DIMENSÃO: CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
SUBDIMENSÃO: C. Estrutura e Composição 

Objetivo: examinar o exercício da função de presidente do conselho de administração e do 
executivo principal da companhia, o número, independência, mandato e qualificação dos seus 

conselheiros e os comitês do conselho. 
INDICADORES 

Presidência do C.A. e da Diretoria Executiva (PRES) 

Indicador C.8 Objetivo: avaliar o nível de utilização das práticas de governança quanto a estrutura 
do conselho no que tange a sobreposição da função de presidente do CA e de 
executivo principal. 
Composição do conselho (COMP) 

Indicador C.9 Objetivo: avaliar o nível de utilização das práticas de governança quanto ao número 
de membros do conselho de administração e a independência dos conselheiros. 
Mandato (MAND) 

Indicador C.10 Objetivo: avaliar o nível de utilização das práticas de governança quanto ao prazo de 
mandato e a existência de outras regras para eleição e/ou reeleição dos conselheiros. 
Qualificação (QUALIF) 

Indicador C.11 Objetivo: avaliar o nível de utilização das práticas de governança quanto as 
exigências quanto a qualificação dos conselheiros relacionadas ao conhecimento, 
experiências e perfil dos mesmos. 
Comitês do conselho (COMIT) 

Indicador C.12 Objetivo: avaliar o nível de utilização das práticas de governança quanto a existência 
de comitês do conselho, formalização e composição dos mesmos. 

SUBDIMENSÃO: D. Regimento 
Objetivo: examinar, basicamente, a existência de um regimento interno do conselho de 

administração e como se dá a avaliação dos seus membros. 
INDICADORES 

Regimento interno (REGIM) 

Indicador D.13 Objetivo: avaliar o nível de utilização das práticas de governança quanto a existência 
de regimento interno, normatizando as atividades do Conselho de Administração e 
outras questões. 
Avaliação do conselho e conselheiros (AVAL) 

Indicador D.14 Objetivo: avaliar o nível de utilização das práticas de governança quanto a existência 
de mecanismos de avaliação dos membros do conselho de administração e os 
aspectos considerados na mesma. 

SUBDIMENSÃO: E. Transparência do Conselho de Administração 
Objetivo: examinar a divulgação da remuneração dos membros do conselho e da sua diretoria e 

como se dá as questões relativas às reuniões de sócios. 
INDICADORES 

Remuneração dos conselheiros e diretores7 (REMUN) 

Indicador E.15 Objetivo: avaliar o nível de utilização das práticas de governança quanto a existência 
de Comitê de Remuneração e analisar a transparência quanto a definição e 
divulgação da remuneração e benefícios atribuídos aos conselheiros e diretores. 
Reuniões do conselho (REUN) 

Indicador E.16 
Objetivo: avaliar o nível de utilização das práticas de governança quanto a existência 
e divulgação de um calendário anual de reuniões, como se dá a elaboração das 
pautas, a tempestividade na distribuição do material para leitura, o conteúdo das atas 
de reuniões e a existência de uma pessoa para assessorar o presidente do CA na 
realização dos trabalhos burocráticos do conselho. 

QUADRO 13 – Dimensão Conselho de Administração – subdimensões e indicadores 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

                                                 
7 Dinheiro, ações e etc. 
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5.1.2.3 Dimensão Diretoria Executiva 

A dimensão Diretoria Executiva examina os principais aspectos relacionados aos 

gestores que possam implicar na qualidade da gestão tais como a forma de nomeação, a 

política de remuneração e a avaliação, a existência de um plano de sucessão e a sua 

transparência quanto a formalização em estatuto das responsabilidades da diretoria e a política 

de divulgação para com as partes interessadas. 

A dimensão Diretoria Executiva é formada por duas subdimensões denominadas 

de Qualidade da Gestão(F) e de Transparência da Diretoria Executiva(G) nas quais estão 

agrupados cinco indicadores (Quadro 14) formados por quatorze itens (práticas), descritos a 

seguir, por meio dos quais são avaliados. Esta dimensão e todos os seus elementos pode ser 

observada no Apêndice B. 

DIMENSÃO: DIRETORIA EXECUTIVA 
SUBDIMENSÃO: F. Qualidade da Gestão 

Objetivo: examinar as questões relacionadas a nomeação da diretoria, sua remuneração, 
como se dá a avaliação do seu desempenho e a existência de um plano de sucessão para o 

executivo principal e demais diretores. 
INDICADORES 

Nomeação e remuneração (NOMREM) 

Indicador F.17 Objetivo: avaliar o nível de utilização das práticas de governança quanto a forma 
como os diretores são escolhidos e a existência de procedimentos formais e 
transparentes relativos a política de remuneração da Diretoria. 
Avaliação do desempenho (AVADIR) 

Indicador F.18 Objetivo: avaliar o nível de utilização das práticas de governança quanto a existência 
de um sistema de avaliação do executivo principal e da diretoria executiva. 
 
Plano de sucessão (PLANSUC) 

Indicador F.19 Objetivo: avaliar o nível de utilização das práticas de governança quanto a existência 
de um plano de sucessão atualizado para o executivo principal e outras pessoas-chave 
da empresa. 

SUBDIMENSÃO: G. Transparência da Diretoria Executiva 
Objetivo: examinar o estabelecimento formal dos papéis e responsabilidades da Diretoria 

Executiva, a disponibilidade por parte da diretoria executiva de informações relevantes às 
partes interessadas e a instituição de mecanismos de diálogo e engajamento com as 

mesmas. 
INDICADORES 

Papéis e responsabilidades (RESPDIR) 

Indicador G.20 
Objetivo: avaliar o nível de utilização das práticas de governança quanto a 
formalização dos papéis e responsabilidades da direção executiva estejam no estatuto 
social; a prestação de contas do CEO e seus diretores; a abrangência das 
responsabilidades da alta direção. 
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DIMENSÃO: DIRETORIA EXECUTIVA (Cont.) 
SUBDIMENSÃO: G. Transparência da Diretoria Executiva (Cont.) 

Diálogo com  as partes interessadas (DIALOG) 

Indicador G.21 
Objetivo: avaliar o nível de utilização das práticas de governança quanto a prestação 
de informações quanto a gestão pela diretoria executiva; a existência de canais de 
diálogo e engajamento com as partes interessadas (stakeholders); a presença de 
Demonstrações Financeiras em padrão contábil internacional; e a exposição das 
práticas socioambientais. 

QUADRO 14 – Dimensão Diretoria Executiva – subdimensões e indicadores 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

5.1.2.4 Dimensão Auditoria  

A dimensão Auditoria examina as questões relevantes relacionadas à auditoria 

interna e externa, ao comitê de auditoria e à transparência quanto a formalização dos papéis e 

responsabilidades do comitê de auditoria. 

A dimensão Auditoria é formada por três subdimensões denominadas de Comitê 

de Auditoria(H), Auditoria interna e externa(I) e Transparência da Auditoria(J) onde estão 

agrupados cinco indicadores (Quadro 15) que congregam os itens (práticas) por meio dos 

quais são avaliadas. 

DIMENSÃO: AUDITORIA 
SUBDIMENSÃO: H. Comitê de Auditoria  

Objetivo: examinar o funcionamento e a composição do comitê de auditoria. 
INDICADORES 

Funcionamento do Comitê de auditoria (FUNCAUD) 
Indicador H.22 Objetivo: avaliar o nível de utilização das práticas de governança quanto a existência 

de um Comitê de Auditoria formalmente estabelecido 
Composição do Comitê de Auditoria (COMPCAUD) 

Indicador H.23 Objetivo: avaliar o nível de utilização das práticas de governança quanto ao número 
de membros do Comitê de Auditoria, sua independência e qualificação. 

SUBDIMENSÃO: I. Auditoria interna e externa 
Objetivo: examinar a participação do CA e do coselho fiscal nos trabalhos de auditoria interna, caso 

exista, e os critérios para a contratação ou recontratação da auditoria externa, além da sua 
independência. 
INDICADORES 

Auditoria interna (AUDINT) 

Indicador I.24 Objetivo: avaliar o nível de utilização das práticas de governança quanto a existência 
de uma auditoria interna não terceirizada e a participação do CA e do Comitê de 
Auditoria nos trabalhos de auditoria. 
Auditoria independente (AUDIND) 

Indicador I.25 Objetivo: avaliar o nível de utilização das práticas de governança quanto a existência 
de uma auditoria externa independente e os requisitos para contratação. 
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DIMENSÃO: AUDITORIA (Cont.) 
SUBDIMENSÃO: J. Transparência da Auditoria 

Objetivo: examinar a definição formal das atribuições do comitê de auditoria. 
INDICADORES 

Papéis e responsabilidades (RESPAUD) 

Indicador J.26 Objetivo: avaliar o nível de utilização das práticas de governança quanto a 
formalização dos papéis e as responsabilidades do comitê de auditoria em regimento 
interno ou no estatuto social. 

QUADRO 15 – Dimensão Auditoria – subdimensões e indicadores 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

5.1.2.5 Dimensão Fiscalização  

A dimensão Fiscalização examina as questões relevantes relacionadas ao conselho 

fiscal tais como a sua composição, forma de funcionamento e a transparência quanto a 

formalização dos papéis e responsabilidades do mesmo. 

A dimensão Fiscalização é formada por duas subdimensões denominadas de 

Conselho Fiscal(L) e Transparência da Fiscalização(M) onde estão agrupados três 

indicadores (Quadro 16) formados por itens (práticas) por meio dos quais são avaliados, 

conforme segue. 

DIMENSÃO: FISCALIZAÇÃO 
SUBDIMENSÃO: L. Conselho Fiscal 

Objetivo: examinar a existência, formação e funcionamento do conselho fiscal. 
INDICADORES 

Composição do Conselho Fiscal (COMPFISC) 
Indicador L.27 Objetivo: avaliar o nível de utilização das práticas de governança quanto a presença 

de um Conselho Fiscal e sua composição. 
Funcionamento do Conselho Fiscal (FUNFISC) 

Indicador L.28 Objetivo: avaliar o nível de utilização das práticas de governança quanto a forma de 
funcionamento do Conselho Fiscal. 

SUBDIMENSÃO: M. Transparência da Fiscalização 
Objetivo: examinar a definição formal das funções de fiscalização. 

INDICADORES 
Papéis e responsabilidades (RESPFISC) 

Indicador M.29 Objetivo: avaliar o nível de utilização das práticas de governança quanto a 
formalização dos papéis e as responsabilidades do conselho fiscal em regimento 
interno ou no estatuto social. 

QUADRO 16 – Dimensão Fiscalização – subdimensões e indicadores 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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5.1.2.6 Dimensão Conduta e Conflitos de Interesse 

A dimensão Conduta e Conflitos de Interesse examina a conduta da companhia na 

relação com suas partes interessadas, verificando a existência de um código de conduta 

abrangente e o seu empenho para a redução de conflitos de interesses. 

A dimensão Conduta e Conflitos de Interesse é formada por duas subdimensões, 

cada uma sobre um dos temas, onde estão agrupados quatro indicadores (Quadro 17) 

composto por itens (práticas), por meio dos quais são avaliados, conforme descritos a seguir. 

DIMENSÃO: CONDUTA E CONFLITOS DE INTERESSE 
SUBDIMENSÃO: N. Conduta 

Objetivo: examinar a existência e abrangência do código de conduta da companhia na 
relação com as suas partes relacionadas. 

INDICADORES 
Código de conduta e/ou de ética (CODCON) 

Indicador N.30 Objetivo: avaliar o nível de utilização das práticas de governança quanto a 
instituição de um código de conduta e/ou de ética baseado nos princípios e 
valores formais da companhia. 
Abrangência do código de conduta (ABRANGE) 

Indicador N.31 

Objetivo: avaliar o nível de utilização das práticas de governança quanto a 
abrangência do código de conduta/ética quanto ao rol de assuntos referentes 
ao relacionamento entre as diversas partes interessadas envolvidas com as 
atividades da empresa e a definição do compromisso desta com a 
comunidade/sociedade e com o meio ambiente. 

SUBDIMENSÃO: O. Conflitos de Interesse 
Objetivo: examinar os mecanismos de controle existentes nas operações entre partes 

interessadas e o uso de arbitragem para resolução de conflitos. 
INDICADORES 

Empréstimos e operações (EMPREST) 

Indicador O.32 
Objetivo: avaliar o nível de utilização das práticas de governança quanto a 
presença em estatuto de proibição de empréstimos em favor do controlador e 
de partes relacionadas e a transparência e isenção nas operações com os 
mesmos. 
Arbitragem (ARBITRA) 

Indicador O.33 Objetivo: avaliar o nível de utilização das práticas de governança quanto a 
presença em estatuto de uso de arbitragem para resolução de conflitos entre 
sócios e entre os mesmos e a sociedade. 

QUADRO 17 – Dimensão Conduta e Conflitos de Interesse – subdimensões e indicadores 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Desta forma, o modelo de avaliação foi estruturado a partir de seis dimensões as 

quais se desdobram em subdimensões, que são avaliadas a partir de seus indicadores, como 

pode ser observado de forma sintética no Quadro 18. 

 



152 

MODELO DE AVALIAÇÃO DA GOVERNANÇA CORPORATIVA 
DIMENSÕES SUBDIMENSÕES INDICADORES 

Ações 
Reuniões de sócios 
Recomendações dos minoritários 

Proteção aos Acionistas 

Tag-along 
Acordos de acionistas 
Regras de votação 

1. PROPRIEDADE 

Transparência da 
Propriedade 

Disponibilidade de informações 
Presidência do C.A. e da Diretoria 
Executiva 
Composição do conselho 
Mandato 
Qualificação 

Estrutura e Composição 

Comitês do Conselho 
Regimento interno Regimento 
Avaliação do conselho e dos conselheiros 
Remuneração dos conselheiros e 
diretores 

2. CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

Transparência do Conselho 
de Administração Reuniões do conselho 

Nomeação e remuneração 
Avaliação do desempenho Qualidade da Gestão 
Plano de sucessão 
Papéis e responsabilidades 

3. DIRETORIA EXECUTIVA 
Transparência da Diretoria 
Executiva Diálogo com as partes interessadas 

Funcionamento do Comitê de Auditoria Comitê de Auditoria 
Composição do Comitê de Auditoria 
Auditoria interna Auditoria interna e externa 
Auditoria independente 

4. AUDITORIA 

Transparência da Auditoria Papéis e responsabilidades do Comitê de 
Auditoria 
Composição do Conselho Fiscal Conselho Fiscal 
Funcionamento do Conselho Fiscal 5. FISCALIZAÇÃO 

Transparência da 
Fiscalização 

Papéis e responsabilidades do Conselho 
Fiscal 
Código de conduta Conduta 
Abrangência do código de conduta 
Empréstimos e operações 

6. CONDUTA E CONFLITOS 
DE INTERESSE 

Conflitos de Interesse 
Arbitragem 

QUADRO 18 – Elementos do modelo de avaliação da governança corporativa  
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No Apêndice B pode-se observar o modelo de avaliação completo, com todos os 

elementos do modelo de avaliação apresentados. 

Na seção seguinte são apresentados os resultados da aplicação do modelo de 

avaliação das boas práticas de governança corporativa nas empresas listadas na Bovespa. 
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6 APLICAÇÃO DO MODELO DE AVALIAÇÃO DA GOVERNANÇA 
CORPORATIVA NAS EMPRESAS LISTADAS NA BOVESPA 

 
 

Esta seção apresenta os resultados obtidos na coleta de dados, conforme 

metodologia apresentada, iniciando com a apresentação do perfil das empresas participantes 

da pesquisa e dos responsáveis pela informação. Em seguida, são demonstrados os resultados 

da avaliação do nível de utilização das práticas de governança corporativa a partir das 

respostas ao questionário de pesquisa. 

6.1 Perfil das empresas 

No que se refere ao segmento de mercado da Bovespa, verificou-se que em 31 de 

dezembro de 2008, o Mercado Tradicional era o mais representativo, concentrando 58,1% das 

empresas com ações negociadas nesse segmento em relação ao universo de pesquisa, seguido 

pelo Novo Mercado (25,9%) e pelo Nível 1 (11,3%), conforme Gráfico 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 1 – Perfil das empresas – universo de pesquisa por segmento de mercado 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de Bovespa (2008a, 2008b, 2008c, 2008d). 

 

Com relação as empresas respondentes, o Novo Mercado foi o segmento  que 

reuniu o maior número de empresas (22), representando 51,2% do total, seguido pelo Nível 1, 

com 9 empresas (20,9%) e pelo Mercado Tradicional, com 8 (18,6%), conforme pode ser 

observado no Gráfico 2. 
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GRÁFICO 2 – Perfil das empresas – respondentes por segmento de mercado da Bovespa 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Quanto ao segmento de atividade das empresas, verificou-se que no universo de 

pesquisa as empresas concentravam-se, principalmente, no setor Financeiro – 13,9% das 

empresas listadas na Bovespa –, de Energia Elétrica (9,4%) e Construção (9,2%), conforme 

pode ser observado no Gráfico 3.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 3 – Perfil das empresas – universo de pesquisa por setor de atividade (Part.%) 
Fonte: Elaborado pela autora. 

(*) Cigarros e Fumo; Embalagens; Hotéis e Restaurantes; Lazer; Mídia; Produtos; e Serviços Diversos. 
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Verificou-se também que as empresas respondentes estão concentradas, 

principalmente, nos setores Financeiro (com participação de 14,0%), Construção e Têxtil 

(ambos com 11,6%) e de Alimentos e Bebidas e de Energia Elétrica (ambos com 9,3%), 

conforme Gráfico 4. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 4 – Perfil das empresas – respondentes por setor de atividade (Part.%) 
Fonte: Elaborado pela autora. 

(*) Cigarros e Fumo; e Mídia. 

 

Quando se fez a observação desses setores por segmento de mercado, constatou-se 

que do total de 53 empresas do setor Financeiro, 33 estavam no segmento do Mercado 

Tradicional (14,9% do total das empresas neste segmento) e 14, no Nível 1 (32,6% do total no 

segmento), enquanto apenas 4 empresas aderiram ao Novo Mercado (representando 4,0% do 

total de empresas no mesmo) e 2 ao Nível 2 de governança (11,1%), conforme Gráfico 5. No 

setor de Energia Elétrica, observou-se também uma concentração no Mercado Tradicional, 

pois das 36 empresas listadas, este segmento reuniu 22 (9,9% das empresas no Mercado 

Tradicional), enquanto o Novo Mercado possuia 6 empresas (6,1% do total de empresas no 

NM), o Nível 1, 5 empresas (11,6% do total de empresas no segmento) e o Nível 2, apenas 3 

empresas (16,7% do total que aderiu ao segmento). O inverso ocorre com o setor de 

Construção, que possuia 35 empresas, sendo que 24 delas estavam no Novo Mercado 

(representando 24,2% do segmento) e 11 no Mercado Tradicional (5% das empresas do 

segmento).  
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GRÁFICO 5 – Perfil das empresas – universo de pesquisa por segmento de mercado e setor de atividade 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Quanto ao segmento de mercado, as empresas respondentes pertencentes ao setor 

Financeiro estavam concentradas no Nível 1, reunindo 4 empresas (36,0% do total de 

respondentes no segmento), seguido pelo Mercado Tradicional e Novo Mercado, ambos com 

1 empresa (representando, respectivamente, 12,5% e 4,5% do total das empresas respondentes 

nos segmentos). As empresas do setor de Construção estavam reunidas, principalmente, no 

Novo Mercado, contemplando 4 das 5 empresas respondentes, representando 18,2% do total 

de respondentes que aderiu ao segmento. O setor Têxtil estava representado por 5 empresas, 

sendo 3 listadas no Mercado Tradicional (37,5% do total de respondestes no segmento) e 2 no 

Novo Mercado (9,1% do total de respondentes no NM). Já no setor de Energia Elétrica, os 

respondentes concentram-se no Nível 1, com 2 empresas (22,2% do total de respondentes 

neste segmento), Nível 2 e Novo Mercado, com 1 empresa cada (representando, 

respectivamente, 25,0% e 4,5% dos respondentes nestes segmentos).  

Os mais representativos setores, por segmento de mercado em número de 

empresas respondentes foram: o setor Têxtil para o Mercado Tradicional, com 4 empresas 

respondentes (os demais reuniram 1 empresa cada); o Financeiro para o Nível 1 (com 4 

empresas respondentes) e o de Energia Elétrica (com 2 empresas); o de Alimentos e Bebidas e 

o de Construção para o Novo Mercado (com 4 empresas respondentes cada) e o de Transporte 

para o N2 (com 3 empresas respondentes). 

Quanto ao tempo de adesão aos segmentos especiais, as empresas respondentes 

estavam, em média, a 5 anos no N1, o qual reúne 55,6% das empresas com adesão acima de 5 

anos. A média de anos no N2 foi de 4,7 anos, reunindo 50,0% das empresas com mais de 5 

anos de adesão e; 2,3 anos, no NM, que concentra 50,0% das empresas na faixa entre 2 a 3 

anos de adesão (Gráfico 6). 
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GRÁFICO 6 – Perfil das empresas – respondentes por tempo no segmento de listagem 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Com relação à Região onde as empresas respondentes estão sediadas, pode-se 

observar (Gráfico 7) que a maioria (90,7%) concentra-se nas regiões Sudeste e Sul. Das 29 

empresas (64,7%) que têm sede na região Sudeste, 18 estão listadas no Novo Mercado, 5 no 

Nível 1, 4 no Mercado Tradicional e 2 no Nível 2. A região Sul concentra a sede de 10 

empresas respondentes (23,3%), das quais 4 estão listadas no Nível 1, 3 no Mercado 

Tradicional, 2 no Nível 2 e 1 no Novo Mercado.  
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GRÁFICO 7 – Perfil das empresas – respondentes por região 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O item seguinte trata dos resultados dos dados coletados referentes a 

caracterização dos respondentes. 

6.2 Perfil dos respondentes 

Os respondentes da pesquisa estão caracterizados a partir do seu tempo de 

empresa, cargo, formação, sexo e idade, conforme os Gráficos 8, 9, 10, 11 e 12. 

Dos 36 respondentes que indicaram o tempo de empresa, 28 (77,8%) concentram-

se na faixa de 0 a 3 anos, reunindo o maior número de respondentes nos quatro segmentos 

(Gráfico 8). A média de tempo de empresa dos respondentes do segmento especial Nível 1 foi 
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de 5,9 anos e do Novo Mercado, 2,2 anos, coincidindo com o tempo médio de adesão das 

empresas a estes segmentos. O tempo médio de empresa dos respondentes das empresas do 

Mercado Tradicional foi de 7,3 anos e do Nível 2 foi de 0,7 anos. 
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GRÁFICO 8 – Perfil dos Respondentes – tempo de empresa 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Dos 35 respondentes que indicaram o seu cargo na empresa, 26 (74,3%) 

pertenciam ao Departamento de Relações com Investidores (RI) da mesma, sendo que 15 

destes eram de empresas listadas no Novo Mercado, 5 do Nível 1 e 2 do Nível 2. Dos 9 

respondentes restantes, 5 (14,3%) pertenciam a Diretoria da empresa, sendo 4 destes, de 

empresas do Mercado Tradicional (Gráfico 9). 
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GRÁFICO 9 – Perfil dos Respondentes – cargo 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quanto a formação, dos 37 respondentes que a indicaram, 30 (81,1%) possuiam 

pós-graduação, sendo 25 especialistas – 14 em Administração, 1 em Administração e 

Economia, 3 em Economia, 2 em Contabilidade e 5 indicaram especialização em outra área 

(Direito, Relações com Investidores, Mercados de Capitais e Energia), sendo que um deles 

não especificou a área de formação – e 5 mestres – 3 destes na área de Administração e 2 em 

Economia (Gráficos 10 e 11). Pode-se observar também que 4 dos 5 mestres estavam em 

empresas do segmento do Novo Mercado e 1, do Nível 2. 
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GRÁFICO 10 – Perfil dos Respondentes – formação 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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GRÁFICO 11 – Perfil dos Respondentes – pós-graduação (área) 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Com relação ao sexo, dos 37 respondentes que indicaram, 25 (67,6%) eram 

homens e 12 (32,4%), mulheres, das quais 7 (58,3%) pertenciam à empresas do segmento do 

Novo Mercado (Gráfico 12). 

 

 

 

 

 
 
 

GRÁFICO 12 – Perfil dos Respondentes – sexo 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Como pode ser observado (Gráfico 13), dos 37 respondentes, 15 (40,5%) estavam 

na faixa de etária de 25 a 31 anos, sendo que 5 destes eram do sexo feminino e que 9 estavam 

em empresas pertencentes ao segmento do Novo Mercado, caracterizando-o com um perfil 

relativamente jovem, visto que a maioria (15) dos respondentes pertencentes a empresas do 

Novo Mercado (68,2%) estava com idade inferior a 39 anos.  
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GRÁFICO 13 – Perfil dos Respondentes – faixa etária 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Observou-se também que, dos 5 respondentes que estavam na faixa etária de 53 a 

59 anos, nenhum pertencia a empresas do Novo Mercado e 3 eram do Mercado Tradicional, 

dos quais 2 tinham mais de 10 anos na empresa, sendo 1 (um) do sexo feminino. Nenhum dos 

respondentes indicou estar acima de 60 anos. 

6.3 Resultados da avaliação das práticas de governança corporativa 

Conforme a metodologia apresentada na Seção 4, utilizou-se a ilustração gráfica 

com auxílio de tabelas, como instrumento de evidenciação da análise das respostas ao 

questionário de avaliação das práticas de GC e como forma complementar aos comentários 

efetuados. 

O Apêndice E apresenta os resultados obtidos (ranking médio) em cada uma das 

dimensões, bem como nas suas respectivas subdimensões e indicadores. 

A apresentação e análise dos resultados da aplicação do modelo de avaliação das 

práticas de governança foi feita por segmento de mercado, onde as empresas respondentes 

pertencentes ao Mercado Tradicional é tratada como Grupo MT, as pertencentes ao Nível 1, 

como Grupo N1, as pertencentes ao Nível 2, como Grupo N2 e as empresas respondentes 

listadas no Novo Mercado, como Grupo NM. De acordo com o Ranking Médio (RM) obtido 

pelos grupos respondentes este é enquadrado numa escala correspondente ao Nível de 

utilização das práticas de GC, a saber: RM < 2,5 significa Baixa utilização; 2,5 ≤ RM ≤ 3,5, 

revela uma Utilização intermediária; e RM > 3,5 uma Alta utilização, conforme já 

mencionado na Seção 4 deste trabalho.  

6.3.1 Dimensão Propriedade 

A dimensão Propriedade foi avaliada a partir das subdimenções Proteção aos 

Acionistas (A) e Transparência da Propriedade (B). O resultado obtido com as respostas ao 

questionário na Dimensão Propriedade, para cada um dos segmentos de mercado pode ser 

observado no Gráfico 14, onde se pode verificar que as empresas respondentes tiveram uma 

Alta utilização das práticas de governança, na sua média geral (score total=4,0), que apenas o 

Grupo MT obteve Utilização Intermediária, e que os demais Grupos de empresas 

respondentes obtiveram Alta utilização (MT = 3,3; N1=3,8; N2=4,0 e; NM=4,4).  

Contudo, observando-se as Subdimensões que formam a Dimensão Propriedade, 

verificou-se que o Grupo MT obteve Baixa utilização das práticas relacionadas à Proteção 
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aos acionistas (2,4), que foi amenizada no Ranking médio total (3,3) pela Alta utilização de 

práticas na subdimensão Transparência da Propriedade (4,3).  
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GRÁFICO 14 – Nível de utilização das práticas de GC – Dimensão Propriedade 

Fonte: Resultados da Pesquisa. 
Estratificado: Ranking Médio (RM); Mercado Tradicional (MT); Nível 1 (N1); Nível 2 (N2); Novo Mercado (NM) 

 

Na subdimensão Proteção aos Acionistas (A) buscou-se verificar o nível de 

utilização das práticas de governança das empresas respondentes relacionadas ao capital 

social em circulação e ao controle das ações (Indicador A.1), as reuniões de sócios (Indicador 

A.2), aos mecanismos para receber opiniões e propostas de acionistas minoritários (A.3) e a 

concessão de tag-along diferenciado (A.4). 

O Indicador A.1 (AC) avalia as empresas respondentes quanto a dispersão do seu 

capital no mercado (percentual de free float), ao percentual de ações ordinárias nas mãos dos 

acionistas controladores e a concessão de direito de voto ao acionistas preferencialistas, caso a 

empresa possua ações PN. Pode-se observar Gráfico 23, Apêndice F, quanto ao Indicador 

A.1, que os Grupos MT apresentou uma Baixa utilização das práticas de governança (2,2), o 

N1 uma utilização Intermediária (2,6) e os Grupos N2 e NM, uma Alta utilização (3,9 e 

4,3, respectivamente). 

A percentagem do capital social de uma empresa que se encontra disperso em 

bolsa (nas mãos de acionistas minoritários), denominado de free-float é um importante 

indicador da sua liquidez no mercado, indicando o percentual das ações que pode ser 

efetivamente negociado e objeto de compra por parte de outros investidores. 
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Conforme a Tabela 2, pode-se observar que, no Grupo MT, 5 empresas (62,5%)  

possuíam free float abaixo de 25%; em 1 delas (12,5%) o percentual estava entre 25 e 50% e; 

2 destas estava acima de 50%. Já nos demais Grupos, pode-se verificar que 7 empresas do 

Grupo N1 (77,8%) e 3 do N2 (75,0%) possuíam free float acima de 50%. Das empresas do 

Grupo NM, 17 (77,3%) concentravam o seu percentual de free float na faixa de 25 a 50%. 

TABELA 2 –  Subdimensão Proteção aos Acionistas – composição acionária 

Abaixo de 
25% 25-50%

Acima de 
50% Total

Abaixo de 
50% 50-75% 76-90%

Acima de 
90% Total

Não possui 
PN Pleno Restrito

Não 
concede Total

N1 2 7 9 5 3 1 9 1 8 9

N2 1 3 4 1 3 4 3 1 4

NM 17 5 22 8 14 22 22 22

MT 5 1 2 8 3 4 1 8 3 1 4 8

Total 5 21 17 43 9 25 7 2 43 25 2 3 13 43

Part. % 11,6% 48,8% 39,5% 100% 20,9% 58,1% 16,3% 4,7% 100% 58,1% 4,7% 7,0% 30,2% 100%

ON pertencentes aos Controladores
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

EMPRESAS RESPONDENTES

SEG*

Preferenciais - Direito de VotoFree Float

 
* N1 (Nível 1); N2 (Nível 2); NM (Novo Mercado); MT (Mercado Tradicional) 
Fonte: Resultados da Pesquisa; Bovespa (2009). 
 

Também pode-se observar a partir da Tabela 2 que, quanto ao percentual de ações 

pertencentes aos acionistas controladores, apenas 9 das 43 empresas (20,9%) se encontravam 

na faixa abaixo de 50%, sendo que 8 delas pertenciam ao Grupo NM e 1, ao Grupo N2. Pode-

se ainda observar que a maioria (25) das empresas (58,1%) concentra-se na faixa onde os 

acionistas controladores detém entre 50 e 75% de ON, estando nessa faixa: as 14 empresas 

restantes do Grupo NM (63,6%), as 3 restantes do Grupo N2 (75,0%), 5 empresas do N1 

(55,6%) e 3 do Grupo MT (37,5%). Os controladores de 7 empresas (16,3%) detém entre 76 e 

80% das ações ON, sendo 4 do Grupo MT (50,0%) e 3 do Grupo N1 (33,3%). Em 2 empresas 

(4,7%), 1 do Grupo MT e 1 do Grupo N1, os controladores chegam a possuir acima de 90% 

das ações ON. 

Verifica-se ainda que 25 empresas (58,1%) emitiam apenas ações ON, das quais 

apenas 3 pertenciam ao Grupo MT (12,0%) e as demais ao Grupo NM (88,0%). As 18 

empresas restantes (41,9%) possuíam ações PN, sendo que apenas 2 empresas (11,1%), 1 do 

Grupo N1 e 1 do Grupo MT, concediam direito de voto pleno para os sócios detentores de 

ações PN. Entretanto, verificou-se que esse direito não estava formalizado no Estatuto Social 

da empresa pertencente ao Grupo MT e era restrito em algumas matérias para a empresa do 

Grupo N1. 
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O Indicador A.2 (REUNSOC) avaliou o nível de utilização das práticas de 

governança quanto a formalização dos processos e procedimentos das empresas respondentes 

em relação ao tratamento equitativo dos acionistas nas reuniões de sócios. Conforme Gráfico 

23 (Apêndice F), as empresas do Grupo MT obtiveram utilização Intermediária (2,6) nesse 

indicador, enquanto as demais empresas (dos Grupos N1, N2 e NM) obtiveram Alta 

utilização das práticas relativas ao mesmo (4,2; 4,0 e 4,2, respectivamente). 

O Indicador A.3 (RECMIN) avaliou as empresas quanto a utilização das práticas 

relacionadas ao estabelecimento formal de mecanismos para receber matérias relevantes,  

propostas e opiniões dos acionistas minoritários, bem como as solicitações de informações à 

Diretoria Executiva. Nesse indicador, os Grupos MT, N1 e N2 obtiveram utilização 

Intermediária (3,1; 2,9 e 3,0, respectivamente) e o Grupo NM obteve Alta utilização (4,0), o 

que levou a uma utilização Intermediária na média geral (3,5). 

O Indicador A.4 (TAG) avaliou as empresas respondentes quanto a transparência 

e a equidade de tratamento dos acionistas no caso de alienação do controle por meio de regras 

específicas formalizadas em Estatuto e concessão de tag-along além do estabelecido em lei a 

todos os acionistas. Nesse indicador, o Grupo MT obteve Baixa utilização (1,5) das práticas 

relativas ao mesmo e os Grupos N1, N2 e NM obtiveram Alta utilização (3,6; 5,0 e 5,0, 

respectivamente), conforme Gráfico 23 (Apêndice F). 

O tag-along é um mecanismo de equidade em relação aos acionistas previsto na 

Lei das S.A. (Art. 254-A), pois estabelece que na alienação, direta ou indireta, do controle 

acionário da companhia, é condição obrigatória que o acionista adquirente faça oferta pública 

de aquisição das demais ações ordinárias, assengurando aos detentores de ações com direito a 

voto e não integrantes do bloco de controle, o preço mínimo de 80% do valor pago pelas 

ações integrantes do bloco de controle. A fim de resguardar o direito dos acionistas 

minoritários, as empresas incorporam o tag-along ao seu Estatuto Social, com direitos que 

vão além daqueles estabelecidos pela Lei e para atender ao Regulamento de GC da Bovespa - 

Nível 2 (BOVESPA, 2006, 2006b), estendem o direito de tag-along aos detentores de ações 

preferenciais e/ou, voluntariamente, asseguram aos detentores de ações ordinárias um preço 

superior aos 80% conforme recomendado pelo IBGC (2004). 

A Tabela 3 indica que 34 empresas respondentes (79,1%), concediam tag-along 

adicional ao previsto na lei. Destas, 11 empresas (32,4%) possuíam ações ordinárias (ON) e 
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preferenciais (PN) sendo que, das empresas do Grupo N1, 2 empresas (18,2%) concediam 

80% de tag-along à todas as suas classes de ações (ON e PN); 1 empresa (9,1%) concedia 

100% de tag-along às ON e 80% às ações PN; as 8 demais empresas (23,5%), sendo 4 listadas 

no Grupo N1 e 4 no Grupo N2, ofereciam tag-along de 100% para todos os acionistas, 

independente da classe de ações (ON e PN). As 23 empresas respondentes restantes (67,6%) 

não possuiam  acionistas preferencialistas (PN), entretanto, afirmaram garantir formalmente, 

em Estatuto Social, tratamento igualitário ao do alienante no caso de alienação do controle, 

concedendo tag-along de 100% a todos os acionistas com ações ON, sendo 22 empresas 

pertencentes ao Grupo NM e apenas 1 ao Grupo MT. 

TABELA 3 –  Subdimensão Proteção aos Acionistas – tag-along 

80-80% 100-80% 100-100% Total 80% 100% Total

N1 2 1 4 7 0 7

N2 4 4 0 4

NM 0 22 22 22

MT 0 1 1 1

Total 2 1 8 11 0 23 23 34

Part. % 18,2% 9,1% 72,7% 32,4% 0,0% 100,0% 67,6% 100%

SEG*

EMPRESAS RESPONDENTES

Tag-Along (ON-PN) Tag-Along  (ON)
Equidade na alienação e controle

Total

 
* Nível (N1); Nível 2 (N2); Novo Mercado (NM); Mercado Tradicional (MT) 
Fonte: Resultados da Pesquisa; Bovespa (2009).  

 

Vale ressaltar que, das empresas respondentes que ofereciam tag-along 

diferenciado 33 (76,7%) pertenciam a carteira do ITAG (Índice de Ações com Tag Along 

Diferenciado), sendo 7 do Grupo N1, 4 do N2 e 22 do NM, ou seja, apenas a empresa listada 

no Grupo MT não pertencia ao mesmo. O índice “tem por objetivo medir o desempenho de 

uma carteira teórica composta por ações de empresas que ofereçam melhores condições aos 

acionistas minoritários, no caso de alienação do controle” e, neste caso, qualquer companhia 

que conceda tag-along superior à legislação aplicável a todas as ações ordinárias minoritárias 

e/ou ofereça tag-along em qualquer percentual as ações preferenciais são elegíveis ao ITAG 

(BOVESPA, 2009). 

Na subdimensão Transparência da Propriedade (B) buscou-se verificar o nível de 

utilização das práticas de governança dos grupos respondentes em relação a presença e 

divulgação de acordos de acionistas e sua finalidade (Indicador B.5), a divulgação das regras 
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de votação (Indicador B.6) e a disponibilidade de informações relevantes a todos os acionistas 

(B.7). Verificou-se no Gráfico 14 que foi obtida uma Alta utilização das práticas nessa 

subdimensão por todos os Grupos respondentes. 

O Indicador B.5 (ACORD) avaliou as empresas respondentes quanto à existência 

e a divulgação dos acordos de acionista e das suas finalidades, buscando dar transparência ao 

uso desse mecanismo, evitando a expropriação de acionistas minoritários por meio destes. 

Pode-se observar (Gráfico 24 no Apêndice F) que apenas o Grupo N2 obteve utilização 

Intermediária das práticas relacionadas a este indicador (3,7) e que os demais Grupos 

respondentes obtiveram uma Alta utilização que refletiu no RM-Geral (4,0).  

O Gráfico 15 demonstra que, 21 empresas respondentes (48,8%) possuiam 

acordos de acionistas, 13 destas (61,9%) pertencentes ao Grupo NM (59,1% do total de 

empresas desse Grupo), todas as 4 empresas pertencentes ao Grupo N2, 3 pertencentes ao N1 

e apenas 1 ao MT (respectivamente 33,3% e 12,5% do total de empresas pertencentes a cada 

segmento). 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 15 – Subdimensão Transparência da Propriedade – acordos de acionistas 
Fonte: Resultados da Pesquisa. Elaborado pela autora. 

 

O Indicador B.6 (REGVOT) avaliou as empresas respondentes quanto a 

disponibilidade de regras de votação de forma clara e acessível a todos os acionistas e a 

instituição de políticas e mecanismos, visando a promoção de tratamento justo e equitativo. O 

Indicador B.7 (DISPINF) avaliou os grupos de empresas respondentes com relação a 

disponibilidade de relatórios e informações, além do obrigatório.  

Empresas Respondentes 
Possuem Acordo de acionistas

NM
13

61,9%

N2
4

19,0%

MT
1

4,8%

N1
3

14,3%
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Conforme Gráfico 24 (Apêndice F), todos os Grupos de empresas respondentes 

obtiveram Alta utilização das práticas relativas ao indicador REGVOT, muito embora pode-

se verificar que nenhum as utilizam plenamente. Já no indicador DISPINF, observou-se que 

todos os grupos respondentes obtiveram Alta utilização e que os Grupos N1, N2 e NM 

disseram utilizar plenamente as boas práticas relativas ao mesmo, obtendo pontuação máxima 

(5,0). 

Das 43 empresas respondentes verificou-se que 41 (95,3%) possuiam área 

específica de Relações com Investidores em seu site institucional, dentre elas: as 22 do Grupo 

NM, as 9 do N1 e as 4 do Grupo N2 e 6 do Grupo MT.  As empresas disponibilizaram em 

seus sites de RI, além das Demonstrações Financeiras obrigatórias (ITR, IAN e DPF), atas das 

Assembléias Gerais e Extraordinárias, Atas de reuniões dos Conselhos de Administração e 

Filscal, Fatos Relevantes, press releases, teleconferências e apresentações de resultados, 

comunicados e avisos aos acionistas, entrevistas e notícias sobre a empresa, entre outras 

informações. Do Grupo MT, 2 empresas não possuiam área de RI em seu site institucional. 

O Relatório Anual de 2008 foi disponibilizado apenas por 14 das empresas 

respondentes (32,6%), sendo 6 do Grupo N1, 4 do Grupo NM, 3 do Grupo MT e 1 do Grupo 

N2. Em todos os Grupos, além das informações econômico-financeiras, foram divulgadas 

informações sociais e ambientais tanto de forma qualitativa quanto quantitativa. Em 6 dessas 

empresas, o Balanço Social no modelo indicado pelo Instituto Brasileiro de Análises Sociais e 

Econômicas (IBASE) foi anexado ao Relatório Anual. Em outras 10 empresas respondentes 

(23,3%), o Relatório Anual disponível era referente ao período de 2007, 6 delas do Grupo 

NM, 3 do N2 e 1 do N1.  

Verificou-se que apenas 5 empresas dos grupos respondentes (11,6%) elaboraram 

relatório específico para divulgação de suas ações socioambientais, disponibilizando Relatório 

de Sustentabilidade/Balanço Social em seu site institucional, sendo 2 do Grupo NM, 2 do N1 

e 1 do MT. Dessas empresas, 4 apresentaram as informações seguindo as diretrizes do Global 

Reporting Initiative (GRI) – Iniciativa Global para Padrões em Relatórios de Sustentabilidade 

– e incluem o Balanço Social Ibase. Também foi verificado que outras 7 empresas 

respondentes (16,3%) disponibilizaram o relatório, contudo, de período anterior, sendo que 5 

delas divulgaram Relatório Social do período de 2007, 1 do período de 2006 e  1 de forma 

bianual, do período de 2004-2006. 



171 

A Tabela 4 apresenta o Ranking Médio (RM) de cada Grupo nas Subdimensões 

que fazem a Dimensão Propriedade e os respectivos RM-Geral das mesmas. 

TABELA 4 –  Avaliação do nível de utilização das boas práticas de 
GC – Dimensão Propriedade 

Subdimensão
Indicadores

A
C
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E
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E

C
M

IN

TA
G
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O
R

D
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IS

P
IN

F

RM-Segmento A.1 A.2 A.3 A.4 B.5 B.6 B.7

MT 2,2 2,6 3,1 1,5 2,4 4,8 3,6 4,5 4,3 3,3

N1 2,6 4,2 2,9 3,6 3,3 3,7 4,1 5,0 4,3 3,8

N2 3,9 4,0 3,0 5,0 4,0 3,2 3,9 5,0 4,0 4,0

NM 4,3 4,2 4,0 5,0 4,4 4,0 4,6 5,0 4,5 4,4

RM-Geral 3,3 3,9 3,5 4,0 3,7 4,0 4,2 4,9 4,4 4,0

DIMENSÃO PROPRIEDADE

A. Proteção aos Acionistas

R
M

 (A
)

R
M

-P
ro

pr
ie

da
de

R
M

 (B
)

B. Transp. da Propr.

 
Fonte: Resultados da pesquisa. 
Estratificado:Ranking Médio (RM); Mercado Tradicional (MT); Nível 1 (N1); Nível 2 

(N2); Novo Mercado (NM) 
 

O Grupo NM se destacou na subdimensão Proteção aos Acionistas (A), pela Alta 

utilização das boas práticas relacionadas aos indicadores que a compõem e o Grupo MT, pela 

Baixa utilização e utilização Intermediária das mesmas.  

Verificou-se (Indicador AC) que os Grupos N1, N2 e NM mantém a dispersão das 

ações (free float) acima do recomendado pela Bovespa (BOVESPA, 2006, 2006a e 2006b), 

contudo, conforme constatado nos estudos de Okimura (2003 apud ANDRADE; ROSSETTI, 

2007), Silva (2002 apud ANDRADE; ROSSETTI, 2007) e Silveira (2005), os acionistas 

controladores ainda mantém o controle na maioria das empresas respondentes (em 34 

empresas os acionistas controladores detém mais de 50% das ON – 14 do Grupo NM, 9 do 

Grupo N1, 8 do MT e 3 do N2). Entretanto, nenhuma empresa do Grupo MT e apenas 3 do 

N1 disseram utilizar de forma plena as práticas relativas a proteção dos direitos dos acionistas 

preferencialistas, o que culminou no baixo resultado apresentado pelos Grupos. Com relação 

às boas práticas do Indicador REUNSOC, apenas o Grupo MT revelou uma Baixa utilização, 

em relação a instituição de mecanismos formais para resolução de conflitos nas assembléias, 

bem como a votação de matérias não expressas na convocação com a presença de todos os 

sócios. 

No Indicador RECMIN, o Grupo MT e o N1 obtiveram uma utilização 

Intermediária nesse indicador pois, 4 empresas do primeiro segmento e 2 do segundo 
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disseram utilizar plenamente as práticas destacadas no indicador, enquanto 5 empresas do 

grupo N1 estão na faixa de não utilização das mesmas.  

Quanto ao Indicador TAG que trata da formalização das regras, transparência e 

equidade de tratamento dos acionistas em caso de alienação do controle, os Grupos N2 e NM 

utilizaram plenamente as boas práticas recomendadas (IBGC, 2004), sendo que o Grupo N2 

concede tag-along de 100% à ações preferenciais, adotando práticas acima da obrigatória pelo 

regulamento do segmento (BOVESPA, 2006). Do Grupo MT, a maioria (7 empresas) afirmou 

não utilizar as mesmas, o que culminou numa Baixa utilização para o indicador. 

Na Subdimensão Transparência da Propriedade (B), destaca-se a Alta utilização 

pelos Grupos respondentes das boas práticas relacionadas à disponibilidade de informações 

(Indicador DISPINF).  

Em relação ao Indicador ACORD, das 21 empresas que afirmaram possuir 

acordos de acionistas (13 do Grupo NM, 1 do MT, todas as 4 do N2 e 3 do N1), a maioria 

(17) disse utilizar de forma plena as boas práticas relacionadas a disponibilidade de 

informação, sendo 12 do NM, e 13 disseram utilizar plenamente as práticas relativas a 

transparência e equidade nos critérios adotados nos mesmos e recomendados pelos 

organismos (IBGC, 2004; OCDE, 2004), sendo 10 do Grupo NM. 

Quanto ao Indicador REGVOT, no que se refere a existência, formalização, 

clareza e disponibilidade de regras de votação, a maioria (31) das empresas respondentes 

disse utilizar de forma plena as boas práticas indicadas pelos organismos (OCDE,2004; 

IBGC, 2004; CVM, 2002), sendo 5 pertencentes ao Grupo MT e 18 do NM. No que se refere 

à existência de políticas explícitas de promoção do tratamento adequado ao direito de voto, 

justo e equitativo dos sócios e o monitoramento e avaliação periódica dos resultados, apenas 2 

empresas do Grupo MT, 1 do N1 e 1 do N2 disseram não utilizar, o que conferiu uma Alta 

utilização dessas práticas a todos os grupos de respondentes nesse indicador. 

Com relação à disponibilidade de informações às suas partes interessadas relativas 

ao Indicador B.7 (DISPINF) pode-se destacar os Grupos N1, N2 e NM, no qual todas as 

empresas disseram utilizar plenamente as boas práticas de governança indicadas, 

disponibilizando em site específico (Relações com Investidores), informações relevantes às 

partes interessadas, além das obrigatórias, conforme recomenda a OCDE (2004) e o IBGC 

(2004). Do Grupo MT, a maioria das empresas (6) afirmou utilizar plenamente as boas 
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práticas relativas ao indicador DISPINF, o que também lhe conferiu uma Alta utilização 

nesse indicador. 

6.3.2 Dimensão Conselho de Administração 

A dimensão Conselho de Administração foi avaliada a partir das três 

subdimensões que a compõe: Estrutura e Composição (C); Regimento (D); e Transparência 

do Conselho de Administração (E). O resultado obtido com as respostas ao questionário nessa 

dimensão para cada um dos segmentos de mercado estão destacados no Gráfico 16, a partir do 

qual pode-se verificar que as empresas respondentes tiveram uma utilização Intermediária 

das práticas de governança, tanto na sua média geral (score total=3,4), como na maioria dos 

Grupos (MT = 3,2; N1=3,5; e NM=3,4). Apenas o Grupo N2 obteve Alta utilização nessa 

dimensão, entretanto, pode-se verificar que o mesmo ficou próxima do nível intermediário. 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 16 – Nível de utilização das práticas de GC – Dimensão Conselho de Administração 
Fonte: Resultados da Pesquisa. 

Estratificado: Ranking Médio (RM); Mercado Tradicional (MT); Nível 1 (N1); Nível 2 (N2); Novo Mercado (NM) 
 

Observando-se as Subdimensões que formam a Dimensão Conselho de 

Administração, verificou-se que em duas das três  (subdimensões D e E), o Grupo NM obteve 

score abaixo do obtido pelos Grupos N1 e N2, que se manteve no Ranking total do mesmo.  

A partir da subdimensão Estrutura e Composição (C) buscou-se avaliar o nível de 

utilização das boas práticas de governança das empresas respondentes relacionadas ao 

exercício da função de presidente do CA e de diretor executivo (Indicador C.8), a composição 

do CA, mandato e qualificação dos conselheiros (Indicadores C.9, C.10 e C.11) e aos comitês 

do conselho (Indicador C.12). 
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O Indicador C.8 (PRES) avaliou a existência de sobreposição das funções de 

presidente do CA e da Diretoria Executiva e outras questões relacionadas. Pode-se verificar 

no Gráfico 25 (Apêndice F) que todos os Grupos obtiveram Alta utilização das práticas 

relacionadas a este indicador, destacando-se o Grupo N1 (4,5) e NM (4,1).  

Em 30 (69,8%) empresas respondentes, a função de Presidente do CA e Diretor 

Executivo eram exercidas por diferentes indivíduos, sendo que destas, 9 empresas 

pertencenciam ao Grupo N1 e 13 empresas do Grupo NM (59,1% do total de empresas do 

segmento) aderiam a essa boa prática de GC, conforme indicado pelos organismos (IBGC, 

2004; CVM, 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 17 – Subdimensão Estrutura e Composição – função de Pres.CA e Dir.Executiva 
Fonte: Resultados da Pesquisa. 

Estratificado: Mercado Tradicional (MT); Nível 1 (N1); Nível 2 (N2); Novo Mercado (NM) 
 

Verificou-se ainda que, das empresas respondentes nas quais há segregação da 

função de Presidente do CA e de Diretor Executivo, em 13 empresas (66,7%), nem o Diretor 

Presidente, nem outro membro da diretoria compõe o Conselho de Administração, dentre as 

quais 10 pertenciam ao Grupo NM. Em 16 empresas (7 pertencentes ao Grupo N1; 4 do MT; 

3 do NM e 2 do N2), o Diretor Presidente participava como membro do CA, exercendo em 5 

delas a função de Vice Presidente do CA (4 do Grupo N1 e 1 do NM) e em 1 empresa (Grupo 

N1), essa função era exercida pelo Vice Presidente da Diretoria Executiva. 

A segregação das funções de presidente do CA e da Diretoria não é garantia de 

independência do conselho, entretanto, observou-se que em 69,2% das empresas (9) em que 
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não existia essa segregação, todos os conselheiros do CA foram eleitos por controladores, 

sendo a maioria (6) pertencente ao Grupo NM. Das empresas nas quais essa prática existia, 

em apenas 23,3% (7) os controladores elegeram 100% dos membros do CA.  

O Indicador C.9 (COMP) avaliou o CA quanto ao seu número de membros e o 

percentual de independência dos mesmos. Nesse indicador, os Grupos MT, N1 e NM 

obtiveram utilização Intermediária das boas práticas (3,3; 2,8 e 3,2, respectivamente) e o 

Grupo N2, Baixa utilização das mesmas (2,3). 

Das práticas relativas ao indicador COMP (Tabela 4), verificou-se que 33 

empresas respondentes (76,7%) tinham seu conselho de administração composto por um 

número de membros entre 5 e 9, refletindo as recomendações do IBGC (2004) e da CVM 

(2002), sendo 20 pertencente ao Grupo NM (90,9% do total de empresas do segmento), 6 do 

MT (75,0% das empresas do segmento) e 6 do N1 (66,7%). Pode-se observar que apenas 1 

empresa pertencente ao Grupo MT possuia menos de 5 membros e também que das 9 

empresas que possuiam mais de 9 membros, apenas 1 pertencia a esse segmento. 

Quanto à independência dos membros do conselho de administração, conforme 

Tabela 4, na maioria das empresas respondentes (33) mais de 20% dos membros do CA eram 

independentes, sendo 18 pertencentes ao Grupo NM (81,8% do total no segmento), 7 ao 

Grupo N1 (77,8%) e apenas 1 empresa aos Grupos N2 e MT (25,0% e 12,5% do total de 

empresas em cada segmento, respectivamente).  

O Indicador C.10 (MAND) avaliou as empresas respondentes quanto ao prazo de 

mandato e a existência de regras para eleição e/ou reeleição dos conselheiros do CA, 

observando-se que, dos Grupos respondentes, apenas o N1 obteve Baixa utilização das boas 

práticas referente a esse indicador (2,4) e que os demais obtiveram utilização Intermediária. 

Conforme a Tabela 4, pode-se observar que em 21 das empresas respondentes 

(48,8%) os conselheiros eram eleitos com mandato de 2 anos, sendo 13 destas do Grupo NM 

(59,1% das empresas do segmento) e 1 do MT (12,5%). Das 17 empresas (39,5%) que 

seguiram as indicações do IBGC (2004) e da CVM (2002) e elegeram seus membros para 

mandato de 1 ano, 9 eram as empresas restantes do Grupo NM e 3 do MT. Apenas 5 das 

empresas respondentes (11,6%) elegeram os conselheiros do CA com mandato de 3 anos, 

sendo 4 pertencentes ao Grupo MT (50,0% do total de empresas do segmento). 
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TABELA 5 –  Subdimensão Estrutura e Composição – número de membros, independência e mandato 

- de 5 
membros

5-7 
membros

8-9 
membros

+ de 9 
membros Total

Abaixo 
de 20% 20-40% 41-60% 61-80% 81-100% Total 1 ano 2 anos 3 anos Total

N1 1 5 3 9 2 4 3 9 1 7 1 9

N2 1 3 4 3 1 4 4 4

NM 15 5 2 22 4 13 5 22 9 13 22

MT 1 4 2 1 8 1 1 1 3 2 8 3 1 4 8

Total 1 20 13 9 43 10 19 9 3 2 43 17 21 5 43

Part. % 2,3% 46,5% 30,2% 20,9% 100% 23,3% 44,2% 20,9% 7,0% 4,7% 100% 39,5% 48,8% 11,6% 100%

Mandato

SEG*

IndependênciaNo.de membros do CA

EMPRESAS RESPONDENTES
Conselho de Administração

 
* Nível (N1); Nível 2 (N2); Novo Mercado (NM); Mercado Tradicional (MT) 
Fonte: Resultados da Pesquisa; Bovespa (2009). 
 

O Indicador C.11 (QUALIF) avaliou as empresas quanto aos critérios para eleição 

dos membros do CA quanto a qualificação, conhecimentos e perfil e a existência de 

programas de treinamento contínuo para os mesmos. Nesse indicador todos os Grupos de 

empresas respondentes obtiveram Alta utilização das boas práticas relacionadas ao mesmo. 

O Indicador C.12 (COMIT) avaliou a utilização das boas práticas quanto à 

existência formal de comitês que auxiliem o CA, a independência dos seus membros e o uso 

de assessoria externa em questões relevantes. Nesse indicador, a maioria dos grupos obteve 

utilização Intermediária nas práticas relativas ao mesmo (MT=3,3; N1=3,3 e NM=3,2). 

Apenas o Grupo N2 obteve Alta utilização no indicador COMIT (3,8), conforme Gráfico 25 

(Apêndice F). 

Das 26 empresas respondentes (60,5%) que previram a instituição de Comitês 

para auxiliar o Conselho de Administração em seu estatuto social, 18 (41,9%) divulgaram os 

Comitês existentes, dentre elas, 2 empresas instituíram apenas o Comitê de Auditoria. Das 

empresas restantes (17), 8 divulgaram a existência de comitês do conselho, embora não os 

tenham instituído formalmente em estatuto. No Gráfico 18 pode-se verificar que 21 empresas 

respondentes (48,8%) possuiam Comitê de Auditoria, 10 possuiam Comitê de Estratégia, 8 

possuiam Comitê Financeiro, 7 possuiam Comitê de Remuneração, 5 de Governança e apenas 

2 empresas possuiam Comitê de Nomeação. Dentre outros comitês auxiliares do CA 

instituídos pelas empresas respondentes estavam o: de Recursos Humanos, de Gestão de 

Riscos; de Controladoria; de Divulgação; de Conduta Ética; e de Políticas Contábeis. 
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GRÁFICO 18 – Subdimensão Estrutura e Composição – comitês do CA 

Fonte: Resultados da Pesquisa. 
Estratificado: Mercado Tradicional (MT); Nível 1 (N1); Nível 2 (N2); Novo Mercado (NM) 

 

Na subdimensão Regimento (D) procurou-se avaliar o nível de utilização das boas 

práticas de GC relativas a instituição de regimento interno do CA (Indicador D.13) e de 

avaliação dos conselheiros (Indicador D.14). 

O Indicador D.13 (REGIM) avaliou as empresas respondentes quanto a existência 

de um regimento interno com as normas relativas às atividades do CA e outras questões. Nele, 

conforme pode-se observar no Gráfico 26 (Apêndice F), todos os Grupos obtiveram Alta 

utilização das boas práticas de GC (MT=4,0; N1=4,2; N2=4,3; NM=3,8) que refletiu no RM-

Geral (4,0). 

O Indicador D.14 (AVAL) avaliou o nível de utilização das boas práticas 

relacionadas a existência de mecanismos de avaliação dos membros do CA e os aspectos 

considerados nesta. Nesse indicador, conforme Gráfico 26 (Apêndice F), a maioria dos 

Grupos obteve utilização Intermediária das boas práticas relacionadas ao mesmo (N1=3,1; 

N2=3,0 e NM=2,7), enquanto o Grupo MT obteve Baixa utilização (2,3), verificando-se a 

pouca relevância dada pelas empresas ou mesmo a sua dificuldade em instituir programas de 

avaliação de desempenho dos conselheiros e do conselho de administração. 



178 

Na subdimensão Transparência do Conselho de Administração (E) buscou-se 

avaliar o nível de utilização das boas práticas de GC relacionadas a remuneração dos 

membros do CA e diretoria (Indicador E.15) e questões relativas às reuniões do conselho 

(Indicador E.16). 

O Indicador E.15 (REMUN) avaliou o nível de utilzação das boas práticas de GC 

quanto à existência de Comitê de Remuneração nas empresas respondentes e a transparência 

das mesmas quanto a definição e divulgação da remuneração e benefícios conferidos aos 

membros do CA e diretoria. Pode-se observar no Gráfico 27 (Apêndice F), que os Grupos MT 

e N2 obtiveram utilização Intermediária (2,6 e 3,3, respectivamente) das boas práticas 

relacionadas ao mesmo e que os demais grupos obtiveram  Baixa utilização dessas práticas 

(N1=2,4 e NM=2,4).  

O Indicador E.16 (REUN) avaliou as empresas respondentes quanto a existência e 

divulgação de calendário anual e outras questões relacionadas às reuniões do CA. Todos os 

Grupos de empresas respondentes obtiveram Alta utilização das boas práticas de GC 

indicadas nesse indicador (MT=3,8; N1=4,6; N2=4,3; NM=4,6), conforme Gráfico 27 

(Apêndice F), refletindo no RM-Geral (4,4). 

Na Tabela 6 pode-se observar o RM de cada Grupo respondente nas 

Subdimensões que fazem a Dimensão Conselho de Administração, os seus respectivos 

indicadores e o RM-Geral. 

TABELA 6 – Avaliação do nível de utilização das boas práticas de GC – 
Dimensão Conselho de Administração 
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NM 4,1 3,2 3,3 3,9 3,2 3,5 3,8 2,7 3,3 2,4 4,6 3,5 3,4
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Fonte: Resultados da pesquisa. 
Estratificado: Ranking Médio (RM); Mercado Tradicional (MT); Nível 1 (N1); Nível 2 (N2); 

Novo Mercado (NM) 
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Na subdimensão Estrutura e Composição (C), destaca-se os Indicadores C.8 

(PRES) e C.11 (QUALIF), nos quais todos os grupos de respondentes obtiveram Alta 

utilização das boas práticas indicadas nos mesmos.  

No primeiro indicador (PRES), a maioria (30) das empresas respondentes  adota a 

prática de separação entre as funções de presidente do CA e de diretor executivo indicadas 

pelo IBGC (2004) e pela CVM (2002), confirmando os altos percentuais revelados nos 

estudos de Santos (2000) e IBCG e Allen (2003) e indicando que essa boa prática é fator 

relevante para obtenção de maior valor de mercado (SILVEIRA, 2005) e maior independência 

do Conselho de Administração (COOBES; WONG, 2004 apud ANDRADE; ROSSETTI, 

2004). Essa independência se reflete principalmente na existência de critérios para eleição de 

conselheiros, dentre elas a qualificação dos mesmos. Das empresas respondentes, 24 

utilizaram a maioria das práticas que consideram múltiplos aspectos da qualificação para a 

eleição dos conselheiros (indicador QUALIF), conforme recomendações de diversos autores 

(LODI, 2000; LAMEIRA, 2001; GONZALEZ, 2005). Entretanto, apenas 23,3% das empresas 

(10) disseram utilizar plenamente as práticas indicadas, inclusive com a instituição de um 

programa de treinamento contínuo para os conselheiros eleitos, considerado pouco relevante 

pela maioria das empresas, conforme pesquisa do IBGC e Allen (2003).  

No indicador COMP, destaca-se a Baixa utilização obtida pelo Grupo N2, 

explicada pelo fato de que apenas 1 empresa ter afirmado utilizar a maioria das boas práticas 

recomendadas pelo IBGC (2004) e da CVM (2002) quanto ao número, independência e 

existência de critérios formais para contratação dos conselheiros. A utilização Intermediária 

dos demais grupos confirma-se com a informação de que as empresas (sendo 11 do Grupo 

NM e 3 do MT) utilizam a maioria das boas práticas relacionadas ao indicador, buscando 

seguir as recomendações, embora ainda não o façam na sua plenitude.  

No indicador MAND, destaca-se o baixo RM do Grupo N1, visto que apenas 2 

empresas afirmaram utilizar a maioria das práticas indicadas pelo IBGC (2004) quanto ao 

prazo de 1 ano para o mandato dos conselheiros, a reeleição após avaliação dos mesmos e 

restrição para eleição de conselheiros suplentes. Os demais grupos se mantém na faixa de 

utilização Intermediária, pois somente 10 empresas (7 do NM, 2 do MT e 1 do N2) 

disseram utilizar plenamente as práticas relacionadas a esse indicador. 
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Quanto às boas práticas relacionadas a instituição formal de comitês para auxiliar 

o conselho de administração, possuindo membros independentes na sua formação (indicador 

COMIT), conforme recomendação do IBGC (2004) e de Salmon (2004 apud HBR, 2004) para 

a eficácia do conselho, bem como o uso de especialistas externos para assessoria em questões 

relevantes, 32,6% das empresas (14) afirmaram utilizar plenamente. O Grupo NM, embora 

tenha se mantido no nível intermediário juntamente com os Grupos MT e N1, obteve o 

resultado mais baixo nesse indicador. 

Na subdimensão Regimento (D), destaca-se a Baixa utilização pelo Grupo MT 

das boas práticas relacionadas ao Indicador D.14 (AVAL) e a utilização Intermediária dos 

demais grupos. Contudo, do total, apenas 18,6% das empresas (8) afirmaram utilizar 

plenamente as práticas relacionadas ao indicador (4 do Grupo NM, 2 do MT e 2 do N1), 

constatando-se a falta de implementação pela maioria das empresas dos grupos de um 

programa formal de avaliação do conselho, análogo aos resultados de pesquisas já realizadas 

(IBGC; ALLEN, 2003; KORN-FERRY, 2001; NACD, 2001).  

Na subdimensão Transparência do CA (E), verifica-se também a Baixa utilização 

do Indicador REMUN (E.15) pelos Grupos N1 e NM e utilização Intermediária pelos 

demais grupos em relação as boas práticas relacionadas.  Das empresas respondentes, 30,2% 

(13 empresas) afirmaram não utilizar as práticas relacionadas ao indicador quanto a 

instituição de comitê de remuneração responsável pela definição e gestão de programa de 

remuneração. A maioria (27 empresas) também disse não adotar mecanismos de transparência 

na divulgação da remuneração dos conselheiros e diretores e a publicação em edital dos 

critérios para definição da remuneração do diretor executivo. 

6.3.3 Dimensão Diretoria Executiva 

A dimensão Diretoria Executiva foi avaliada, conforme o modelo proposto, a 

partir das subdimensões Qualidade da Gestão (F) e Transparência da Diretoria Executiva (G). 

O resultado obtido na aplicação do modelo nos Grupos de empresas respondentes estão 

destacados no Gráfico 19, no qual pode-se verificar que a maioria obteve Alta utilização das 

práticas de governança relacionadas a dimensão (MT = 3,5; N2=4,0 e; NM=3,6) e que apenas 

o Grupo N1 obteve utilização Intermediária (3,4), o que se refletiu no seu RM Geral (score 

total=3,6). 
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GRÁFICO 19 – Nível de utilização das práticas de GC – Dimensão Diretoria Executiva 
Fonte: Resultados da Pesquisa. 

Estratificado: Ranking Médio (RM); Mercado Tradicional (MT); Nível 1 (N1); Nível 2 (N2); Novo Mercado (NM) 
 

Contudo, observando-se as Subdimensões que formam a Dimensão Diretoria 

Executiva (Gráfico 19), verificou-se que nas subdimensões Qualidade da Gestão (F), o 

Grupos MT e N1 obtiveram score abaixo do obtido pelos Grupos N2 e NM, que apesar da alta 

pontuação na subdimensão Transparência da Diretoria (G), se mantiveram no Ranking total 

dos mesmos. 

A partir da subdimensão Qualidade da Gestão (F) buscou-se avaliar as empresas 

respondentes quanto ao nível de utilização das boas práticas de GC nomeação e remuneração 

dos membros da diretoria (Indicador F.17), a avaliação de desempenho dos mesmos 

(Indicador F.18) e o plano de sucessão (Indicador F.19). 

O Indicador F.17 (NOMREM) avaliou o nível de utilização das boas práticas de 

GC pelas empresas quanto as regras para nomeação da diretoria e a política de remuneração 

da mesma. Nesse indicador, conforme pode-se observar no Gráfico 28 (Apêndice F), apenas o 

Grupo MT obteve utilização Intermediária das práticas relacionadas (3,4). Os demais 

Grupos respondentes obtiveram Alta utilização com destaque para o Grupo N2 (N1=3,6; 

N2=4,0; e NM=3,7). 

O Indicador F.18 (AVADIR) avaliou as empresas respondentes quanto a 

existência de mecanismos de avaliação de desempenho do executivo principal e demais 

diretores. As boas práticas relacionadas nesse indicador apresentaram utilização 

Intermediária em todos os Grupos respondentes (MT=2,8; N1=2,7; N2=3,3; e NM=3,0).  
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O Indicador F.19 (PLANSUC) avalia as empresas respondentes quanto à 

existência de plano de sucessão atualizado para o executivo principal e outras pessoas-chave. 

Como pode-se observar no Gráfico 28 (Apêndice F), nesse indicador, apenas o Grupo N2 

obteve Alta utilização das boas práticas relativas ao mesmo (4,0), o Grupo MT obteve 

utilização Intermediária (2,6) e os demais obtiveram Baixa utilização (N1=2,1 e NM=2,4). 

Na subdimensão Transparência da Diretoria Executiva (G) buscou-se avaliar o 

nível de utilização das boas práticas de GC em relação a formalização dos papéis e 

responsabilidades da diretoria (Indicador G.20) e a disponibilidade de informações e diálogo 

com as partes interessadas (Indicador G.21). 

O Indicador G.20 (RESPDIR) avaliou as empresas respondentes quanto ao 

estabelecimento formal dos papéis e responsabilidades da diretoria em estatuto social e outras 

questões relativas aos mesmos. Todos os Grupos obtiveram Alta utilização das boas práticas 

relativas a esse indicador (MT=4,5; N1=4,2; N2=4,3; NM=4,5), destacando-se os Grupos MT 

e NM, conforme pode-se observar no Gráfico 29 (Apêndice F). 

O Indicador G.21 (DIALOG) avaliou as empresas quanto a divulgação de 

informações pela diretoria e a existência de mecanismos de diálogo e engajamento com as 

partes interessadas. Também pode-se verificar no Gráfico 29 (Apêndice F) que, nesse 

indicador, todos os Grupos obtiveram Alta utilização das boas práticas relacionadas ao 

mesmo com destaque para o Grupo N2 (MT=3,8; N1=3,9; N2=4,3; NM=3,7). 

Verificou-se também que 90,7% das empresas respondentes (35) possuía área de 

Responsabilidade Social/Sustentabilidade no seu site institucional, sendo 18 empresas 

pertencentes ao Grupo NM (81,8% do total de empresas do segmento). Em 3 empresas do 

Grupo MT eram divulgadas apenas informações relativas ao Meio Ambiente e 1 empresa do 

Grupo N2 divulgaram as suas iniciativas sociais e culturais em área específica. Em 4 

empresas do Grupo NM foi verificado que não havia área específica de Responsabilidade 

Social. 

Na Tabela 7, pode-se observar o RM de cada Grupo nas Subdimensões que fazem 

a Dimensão Diretoria Executiva com os seus respectivos RM-Geral. 

 



183 

TABELA 7 – Avaliação do nível de utilização das boas práticas 
de GC – Dimensão Diretoria Executiva 

Subdimensão
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N2 4,0 3,3 4,0 3,8 4,3 4,3 4,3 4,0

NM 3,7 3,0 2,4 3,0 4,5 3,7 4,1 3,6
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Fonte: Resultados da pesquisa. 
Estratificado: Ranking Médio (RM); Mercado Tradicional (MT); Nível 1 

(N1); Nível 2 (N2); Novo Mercado (NM) 
 

Na Diretoria Executiva, em sua Subdimensão Qualidade da Gestão (H), pode-se 

averiguar que apenas no Indicador NOMREM (F.17) o RM-Geral revelou uma Alta 

utilização das práticas, visto que  a maioria dos Grupos respondentes buscou seguir as 

recomendações (IBGC, 2004) em relação a instituição de processos formais para a nomeação 

da diretoria, plano de remuneração com aprovação do CA, prevendo a vinculação da 

remuneração aos resultados e restrições quanto a incentivos e envolvimento da diretoria 

nessas decisões. Contudo, o RM está próximo do nível intermediário, pois apenas 18,6% dos 

respondentes (8 empresas) disseram utilizar essas práticas de forma plena (3 do Grupo NM, 2 

do N1, 2 do MT e 1 do N2). 

Nos indicadores AVADIR (F.18) e PLANSUC (F.19) é evidenciado no RM-Geral 

uma utilização Intermediária das boas práticas relativas aos mesmos. No primeiro 

(AVADIR), os Grupos MT e N1 colaboraram para esse resultado pois, apenas 7,0% das 

empresas (3) disseram utilizar plenamente as práticas referentes a avaliação de desempenho 

do executivo principal e da diretoria (2 do Grupo MT e 1 do N1). Nos demais grupos, as 

práticas recomendadas (IBGC, 2004; LORSH, 2001; SALMON, 2004 apud HBR, 2004) são 

mais utilizadas, mas somente de forma plena por 11,6% das empresas (4 do Grupo NM e 1 do 

N2). 

No indicador PLANSUC (F.19), que trata das boas práticas relativas a instituição 

de um plano sucessório e sua condução pelo comitê de remuneração ou de governança 

corporativa, conforme recomendado (IBGC, 2004; SALMON, 2004 apud HBR, 2004) 
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observou-se uma Baixa utilização pelos Grupos N1 e NM e utilização Intermediária pelo 

Grupo MT. Das empresas respondentes, 41,9% (18) disseram não utilizar essas práticas (8 do 

Grupo NM, 6 do N1 e 4 do MT) e 4 disseram utilizar pouco, sendo todas do Grupo NM, 

revelando a pouca preocupação destas quanto ao planejamento sucessório dos seus gestores. 

A subdimensão Transparência da Diretoria (G) demonstrou uma Alta utilização 

das boas práticas relacionadas aos indicadores RESPDIR (G.20) e DIALOG (G.21). No 

indicador RESPDIR, 60,5% das empresas (26) disseram utilizar de forma plena as práticas 

referentes a formalização dos papéis e responsabilidades da diretoria e sua simetria com as do 

CA (ANDRADE; ROSSETTI, 2004). Nenhuma empresa disse não utilizar essas práticas. 

No indicador DIALOG, 58,1% das empresas (25) disseram atender plenamente as 

boas práticas referentes a disponibilização pela diretoria de demonstrações no padrão 

internacional de Contabilidade e de informações além das obrigatórias, inclusive sobre suas 

ações socioambientais, de forma clara, tempestiva e simultânea a todos os interessados (12 do 

Grupo NM, 6 do N1, 4 do N2 e 3 do MT), conforme recomendado pelos organismos 

(BOVESPA, 2006b; IBGC, 2004). Entretanto, somente 32,6% destas (14 empresas, sendo 5 

do Grupo MT, 4 do NM , 4 do N1 e 1 do N2) afirmaram utilizar plenamente as boas práticas 

quanto a manutenção de canais de diálogo e engajamento com as partes interessadas, de 

diálogo estruturado e monitoramento dessas relações, buscando atender às necessidades de 

suas partes interessadas (ETHOS, 2008). 

6.3.4 Dimensão Auditoria 

A dimensão Auditoria foi avaliada a partir das subdimensões que a compõe: 

Comitê de Auditoria (H); Auditoria Interna e Externa (I); e Transparência da Auditoria (J). O 

resultado da aplicação do modelo nos grupos respondentes estão destacados no Gráfico 20, a 

partir do qual pode-se verificar que os Grupos MT, N1 e N2 obtiveram uma Alta utilização 

das práticas de governança e o Grupo NM obteve utilização Intermediária das mesmas 

(MT=3,8; N1=3,6; N2=4,2 e NM=3,0) e, consequentemente, na média geral (score total=3,4). 

Também pode-se observar que o Grupo NM obteve a menor pontuação devido ao baixo nível 

de utilização das boas práticas de GC obtido nas subdimensões Comitê de Auditoria (H) e 

Transparência da Auditoria (J). 
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GRÁFICO 20 – Nível de utilização das práticas de GC – Dimensão Auditoria 
Fonte: Resultados da Pesquisa. 

Estratificado: Ranking Médio (RM); Mercado Tradicional (MT); Nível 1 (N1); Nível 2 (N2); Novo Mercado (NM) 
 

A subdimensão Comitê de Auditoria (H) avaliou o funcionamento (Indicador 

H.22) e a composição do comitê de auditoria (Indicador H.23).  

O Indicador H.22 (FUNCAUD) avaliou a existência de comitê de auditoria e suas 

reuniões nas empresas respondentes. Nesse indicador, conforme Gráfico 30 (Apêndice F), 

verificou-se que os Grupos NM e N1 obtiveram utilização Intermediária das boas práticas 

relacionadas ao mesmo e que as empresas dos Grupos MT e N2 obtiveram Alta utilização, 

com destaque para o N2 (MT=4,3; N1=3,1; N2=4,5 e NM=2,8). Vale ressaltar que apenas 7 

das 22 empresas respondentes do Grupo NM (31,8%) instituíram formalmente o Comitê de 

Auditoria (Gráfico 18). 

O Indicador H.23 (COMPAUD) avaliou o nível de utilização das boas práticas de 

GC das empresas em relação a composição do comitê de auditoria: número de membros, 

independência e qualificação dos mesmos. Nesse indicador, a maioria dos Grupos obteve 

utilização Intermediária dessas práticas, sendo que apenas o Grupo MT obteve Alta 

utilização das mesmas, ficando, contudo, próximo do nível intermediário (MT=3,6; N1=3,0; 

N2=3,5 e NM=2,5). 

Na subdimensão Auditoria Interna e Externa (I), as empresas respondentes foram 

avaliadas quanto a sua auditoria interna (Indicador I.24) e a questões relacionadas à auditoria 

independente (Indicador I.25). 
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O Indicador I.24 (AUDINT) avaliou o nível de utilização das boas práticas 

relativas a existência de auditoria interna não terceirizada nas empresas respondentes e a 

participação do CA e do comitê de auditoria nos trabalhos da mesma. Conforme Gráfico 31 

(Apêndice F), pode-se observar que o Grupo NM obteve utilização Intermediária das 

práticas relativas ao mesmo (2,8), enquanto os demais grupos obtiveram Alta utilização 

(MT=3,6; N1=4,3; N2=4,0). 

O Indicador I.25 (AUDIND) avaliou as empresas respondentes quanto à 

existência de auditoria externa, suas regras para contratação e independência da mesma. 

Conforme Gráfico 31 (Apêndice F), todos os Grupos obtiveram Alta utilização das boas 

práticas relativas ao mesmo, com destaque para o Grupo N1 que ficou próximo da pontuação 

máxima (MT=4,7; N1=4,9; N2=4,5 e NM=4,5), refletindo no RM-Geral (4,6). 

Na subdimensão Transparência da Auditoria (J), as empresas foram avaliadas 

quanto a definição formal das atribuições do comitê de auditoria (Indicador J.26). 

O Indicador J.26 (RESPAUD) avaliou o nível de utilização das boas práticas de 

GC das empresas respondentes relativas ao estabelecimento formal dos papéis e 

responsabilidades do comitê de auditoria no estatuto social ou regimento próprio. Como pode-

se observar no Gráfico 32 (Apêndice F), a maioria dos Grupos obteve utilização 

Intermediária (MT=3,3; N1=3,2; e NM=2,8), enquanto o Grupo N2 obteve Alta utilização 

das boas práticas relacionadas (4,3). 

O RM obtido por cada Grupo de segmento respondente nas Subdimensões que 

compõem a Dimensão Auditoria e seus respectivos indicadores, bem como o RM-Geral pode 

ser observado na Tabela 8. 
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TABELA 8 – Avaliação do nível de utilização das boas práticas de 
GC – Dimensão Auditoria 

Subdimensão
Indicadores

FU
N

C
A

U
D

C
O

M
P

A
U

D

A
U

D
IN

T

A
U

D
IN

D

R
E

S
P

AU
D

RM-Segmento H.22 H.23 I.24 I.25 J.26

MT 4,3 3,6 3,9 3,6 4,7 4,2 3,3 3,3 3,8

N1 3,1 3,0 3,1 4,3 4,9 4,6 3,2 3,2 3,6

N2 4,5 3,5 4,0 4,0 4,5 4,3 4,3 4,3 4,2

NM 2,8 2,5 2,7 2,8 4,5 3,6 2,8 2,8 3,0

RM-Geral 3,3 2,9 3,1 3,4 4,6 4,0 3,1 3,1 3,4
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Fonte: Resultados da pesquisa. 
Estratificado: Ranking Médio (RM); Mercado Tradicional (MT); Nível 1 (N1); Nível 2 

(N2); Novo Mercado (NM) 
 

Na Subdimensão Comitê de Auditoria (H) destaca-se o baixo nível de utilização 

das boas práticas pelo Grupo NM nos indicadores FUNCAUD (H.22) e COMPAUD (H.23). 

No primeiro indicador (FUNCAUD), 32,6% das empresas (14) disseram não utilizar as 

práticas relativas a instituição formal de Comitê de Auditoria para auxiliar nas atividades do 

CA, tais como a análise das demonstrações, o monitoramento dos controles internos e a 

avaliação da auditoria externa (IBGC, 2004), fazendo reuniões periódicas com o CEO, a 

diretoria e os auditores independentes, sendo a maioria (10) pertencente ao Grupo NM. Com 

relação ao indicador COMPAUD, como as boas práticas relacionadas ao mesmo dizem 

respeito ao comitê de auditoria, está justificado que o Grupo NM também tenha obtido menor 

resultado quanto a utilização das mesmas, visto que as mesmas empresas do Grupo NM 

citadas acima disseram também não utilizar as boas práticas relacionadas a composição do 

comitê indicadas pelos organismos (CVM, 2002; IBGC, 2004). 

Apesar disso, ressalta-se a partir da pesquisa de Santos (2000) que o conselho das 

empresas tem dado maior importância a instituição do comitê de auditoria e pela sua 

independência, visto que 21 (48,8%) delas  instituíram formalmente o órgão e que em 15 

delas (34,9%) este é formado somente por conselheiros independentes, sendo pelo menos um 

deles representante dos minoritários. 

Na Subdimensão Auditoria Interna e Externa (I), destaca-se também o baixo 

resultado obtido pelo Grupo NM no indicador AUDINT (I.24) em relação aos demais grupos, 

pois 40,9% das empresas pertencentes a esse segmento (9) disseram não utilizar as boas 
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práticas referentes a existência de uma auditoria interna não terceirizada que se reporta 

diretamente ao comitê de auditoria ou ao CA, o qual participa do planejamento dos trabalhos 

de auditoria (IBGC, 2004). Contudo, no indicador AUDIND (I.25), quase todas as empresas 

do Grupo NM (20) indicaram utilizar plenamente as boas práticas relacionadas a competência, 

qualificação, critérios para contratação (IBGC, 2004), e 54,5% (12) disseram utilizar 

plenamente as boas práticas relativas a aprovação dos honorários pelo CA e divulgação dos 

mesmos às partes interessadas, conforme recomendado (IBGC, 2004). 

Na subdimensão Transparência da Auditoria (J), o Grupo NM também se destaca 

pelo menor resultado no indicador RESPAUD (J.25). Do Grupo NM, 45,5% das empresas 

(10) disseram não utilizar as boas práticas relativas a definição formal das responsabilidades 

do comitê de auditoria (IBGC, 2004). 

6.3.5 Dimensão Fiscalização 

A avaliação da dimensão Fiscalização foi feita a partir das subdimensões que a 

compõe: Conselho Fiscal (L) e Transparência da Fiscalização (M). Os resultados obtidos 

pelos grupos de respondentes estão destacados no Gráfico 21, a partir do qual pode-se 

verificar que, na média geral, as empresas respondentes tiveram uma utilização 

Intermediária das práticas de governança (score total=3,0). Os Grupos N1 e N2 obtiveram 

Alta utilização enquanto os Grupos MT e NM obtiveram uma utilização Intermediária das 

boas práticas relacionadas a Dimensão Fiscalização (MT = 3,3; N1=3,6; N2=4,1 e; NM=2,5).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 21 – Nível de utilização das práticas de GC – Dimensão Fiscalização 
Fonte: Resultados da Pesquisa. 

Estratificado: Ranking Médio (RM); Mercado Tradicional (MT); Nível 1 (N1); Nível 2 (N2); Novo Mercado (NM) 
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A partir da subdimensão Conselho Fiscal (L) procurou-se avaliar a existência, 

formação e funcionamento do conselho fiscal (Indicadores L27 e L.28). 

O Indicador L.27 (COMPFISC) avaliou a existência e a composição do Conselho 

Fiscal das empresas respondentes. Nesse indicador (Gráfico 33 no Apêndice F), apenas o 

Grupo N2 obteve uma Alta utilização das práticas (4,0), enquanto os demais Grupos 

obtiveram uma utilização Intermediária (MT=3,0; N1=3,3; e NM=2,7). 

O Indicador L.28 (FUNFISC) avaliou o nível de utilização das boas práticas de 

GC relacionadas a forma de funcionamento do conselho fiscal. Conforme pode-se observar no 

Gráfico 33 (Apêndice F), o Grupo NM obteve uma Baixa utilização (2,3) e os demais 

Grupos, uma Alta utilização das boas práticas referentes a esse indicador (MT=2,7; N1=3,2; 

e N2=3,5). 

De acordo com a Tabela 9, das empresas respondentes, 28 (65,1%) possuiam o 

Conselho Fiscal instalado e as empresas restantes (15) apenas previam no Estatuto Social a 

sua instituição, em caso de decisão dos acionistas em assembleia. O Conselho Fiscal 

funcionava como órgão temporário em 30 das empresas respondentes (69,8%) e de forma 

permanente para 13 delas (30,2%). Na maioria das empresas respondentes (34), o Conselho 

Fiscal era composto por 3 membros efetivos com igual número de suplentes. Das empresas 

pertencentes ao Grupo NM, 10 (45,5% do total do segmento) tinham Conselho Fiscal 

instalado composto por 3 membros efetivos (em 4 delas todos eram eleitos por controladores 

e em 2, por acionistas minoritários), mas em apenas 2 este funcionava de forma permanente. 

TABELA 9 –  Subdimensão Conselho Fiscal – instalação, funcionamento e composição 

Total 3 membros 4 membros 5 membros

N1 8 1 9 4 5 9 5 2 2 9

N2 4 4 3 1 4 2 2 4

NM 10 12 22 2 20 22 21 1 22

MT 6 2 8 4 4 8 6 1 1 8

Total 28 15 43 13 30 43 34 3 6 43

Part. % 65,1% 34,9% 100% 30,2% 69,8% 100% 79,1% 7,0% 14,0% 100%

No. de membros efetivos

Composição

TotalInstaladoSEG*

Conselho Fiscal
EMPRESAS RESPONDENTES

Funcionamento

Total
Temporá

rio
Permane

nte

Instalação

Previsto no 
Estatuto 
Social

 
   * Nível (N1); Nível 2 (N2); Novo Mercado (NM); Mercado Tradicional (MT) 
   Fonte: Elaborado pela autora a partir da Bovespa (2009). 
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Na subdimensão Transparência da Fiscalização (M) buscou-se avaliar as empresas 

respondentes quanto ao estabelecimento formal dos papéis e responsabilidades do conselho 

fiscal a partir do Indicador M.29 (RESPFISC). Nesse indicador, conforme pode ser observado 

no Gráfico 33 (Apêndice F), os Grupos MT, N1 e N2 obtiveram Alta utilização das boas 

práticas referentes ao mesmo (3,7; 3,8; e 4,4, respectivamente) e apenas o Grupo NM obteve 

utilização Intermediária das mesmas (2,5). 

Na Tabela 10, pode-se observar o RM das subdimensões que compõem a 

Dimensão Fiscalização e respectivos indicadores, bem como o RM-Geral. 

TABELA 10 – Avaliação do nível de utilização das boas 
práticas de GC – Dimensão Fiscalização 

Subdimensão
Indicadores

C
O

M
P

FI
S

C

FU
N

FI
S

C

R
E

S
P

FI
S

C

RM-Segmento L.27 L.28 M.29

MT 3,0 2,7 2,8 3,7 3,7 3,3

N1 3,3 3,2 3,3 3,8 3,8 3,6

N2 4,0 3,5 3,8 4,4 4,4 4,1

NM 2,7 2,3 2,5 2,5 2,5 2,5

RM-Geral 3,0 2,7 2,9 3,2 3,2 3,0

DIMENSÃO FISCALIZAÇÃO

R
M

-F
is

ca
liz

aç
ão

R
M

 (M
)

R
M

 (L
)

M. Transp.Fisc.L. Cons.Fiscal

 
Fonte: Resultados da pesquisa. 
Estratificado: Ranking Médio (RM); Mercado Tradicional (MT); Nível 1 

(N1); Nível 2 (N2); Novo Mercado (NM) 
 

Na subdimensão Conselho Fiscal (L), destacou-se o baixo resultado na avaliação 

das boas práticas de GC pelas empresas do Grupo MT e NM. Das 15 empresas que disseram 

não utilizar as boas práticas indicadas no indicador COMPFISC (L.27), quanto a instituição 

de um conselho fiscal permanente e a composição do mesmo (CVM, 2002; ANDRADE; 

ROSSETTI, 2004; IBGC, 2004), 73,3% pertenciam ao Grupo NM e 20,0% ao MT. Com 

relação ao indicador FUNFISC (L.28), das 19 empresas respondentes que afirmaram não 

utilizar as boas práticas relativas ao não funcionamento do conselho fiscal como órgão 

substitutivo do comitê de auditoria e às reuniões dos conselheiros fiscais em conjunto com o 

mesmo (IBGC, 2004), 68,4% pertenciam ao Grupo NM e 10,5% ao MT. Com relação à 

instituição de regimento interno do conselho fiscal, tratando da sua composição, as restrições, 

a qualificação e o relacionamento dos conselheiros com o CA, a diretoria e outros, 12 

empresas do Grupo NM e 4 do MT afirmaram não utilizar as boas práticas indicadas. 
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Na subdimensão Transparência do Conselho Fiscal (M) também pode se destacar 

o baixo resultado do Grupo NM na utilização das boas práticas relativas ao indicador 

RESPFISC (M.29). Das 14 empresas respondentes que disseram não utilizar as práticas 

recomendadas quanto à definição formal dos papéis e responsabilidades do conselho fiscal 

com base nos princípios da equidade, transparência, independência e confiabilidade (IBGC, 

2004; ANDRADE; ROSSETTI, 2004), 78,6% pertenciam ao Grupo NM. Das empresas 

respondentes 37,2% (16) afirmaram não utilizar as boas práticas referentes a instituição de 

mecanismos de comunicação entre o conselho fical e a auditoria interna, a disponibilização de 

informações pelo CA e a divulgação dos votos, opiniões e documentos elaborados pelos 

conselheiros fiscais (IBGC, 2004), sendo 12 pertenciam ao Grupo NM. 

6.3.6 Dimensão Conduta e Conflitos de Interesse 

A dimensão Conduta e Conflitos de Interesse teve sua avaliação feita a partir das 

subdimensões Conduta (N) e Conflitos de Interesse (O). O Gráfico 22 destaca os resultados 

obtidos, podendo-se verificar que as empresas respondentes tiveram uma Alta utilização das 

práticas de governança, tanto na sua média geral (score total=3,9), como em cada um dos 

Grupos de empresas respondentes (MT = 3,6; N1=4,0; N2=4,3 e; NM=3,9).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 22 – Nível de utilização das práticas de GC – Dimensão Conduta e Conflitos de Interesse 
Fonte: Resultados da Pesquisa. 

Estratificado: Ranking Médio (RM); Mercado Tradicional (MT); Nível 1 (N1); Nível 2 (N2); Novo Mercado (NM) 
 

A subdimensão Conduta (N) avaliou o nível de utilização das boas práticas pelas 

empresas respondentes quanto a existência de código de conduta (Indicador N.30) e 

abrangência do mesmo (Indicador N.31). 
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O Indicador N.30 (CODCON) avaliou as empresas respondentes quanto a 

instituição de código de conduta/ética com base nos seus princípios e valores e de política de 

divulgação do mesmo. O Indicador N.31 (ABRANGE) avaliou as empresas em relação a 

abrangência do código de conduta/ética quanto aos assuntos que tratam do relacionamento 

com as suas partes relacionadas e a divulgação do seu compromisso com a 

comunidade/sociedade e com a proteção do meio ambiente. Conforme pode-se observar no 

Gráfico 34 (Apêndice F), nos dois indicadores que formam a Subdimensão Conduta (N), 

todos os Grupos obtiveram Alta utilização das boas práticas de GC relativas ao mesmo. 

Das empresas respondentes, 24 (55,8%) disponibilizaram o Código de 

Conduta/Ética em seu site institucional. Verificou-se que, com relação a abrangência, 2 dessas 

empresas trataram apenas de assuntos referentes ao relacionamento com seu público interno 

(gestores e colaboradores) em seu código de conduta/ética, enquanto nas demais (22), este 

abrangia questões relacionadas a todas as partes interessadas (stakeholders). Apenas 2 

empresas respondentes (1 do Grupo MT e 1 do Grupo N2) não incluiram no código de 

conduta/ética o seu compromisso com o meio ambiente e com a comunidade/sociedade, 

enquanto 1 empresa (pertencente ao Grupo NM) apenas não incluiu o seu compromisso com a 

proteção ambiental. Também verificou-se que em 25,6% das empresas foi divulgado em seu 

código de conduta/ética um canal para denúncia, reclamações e sugestões relativas ao mesmo. 

A subdimensão Conflitos de Interesse (O) avaliou o nível de utilização das boas 

práticas pelas empresas respondentes quanto às questões que envolvem empréstimos e 

operações entre partes relacionadas (Indicador O.32) e o uso da arbitragem para a resolução 

de conflitos de interesse (Indicador O.33). 

O Indicador O.32 (ESPREST) avaliou as empresas respondentes quanto a 

proibição de empréstimos em favor do controlador e de partes interessadas expressa em 

estatuto social  e a transparência nas operações com os mesmos. Nesse indicador, todos os 

Grupos de empresas obtiveram Alta utilização das boas práticas relativas ao mesmo 

(MT=3,6; N1=3,7; N2=3,8; e NM=4,0), com destaque para o Grupo NM, conforme pode ser 

observado no Gráfico 35 (Apêndice F), que refletiu no RM-Geral (3,8). 

O Indicador O.33 (ARBITRA) avaliou as empresas respondentes quanto a 

previsão no estatuto social do uso de arbitragem na resolução de conflitos de interesse entre os 

sócios e entre estes e a sociedade. Com relação a esse indicador, os Grupos N2 e NM 
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obtiveram Alta utilização das boas práticas relacionadas ao mesmo (4,4 e 4,2, 

respectivamente), enquanto o Grupo N1 obteve utilização Intermediária e o Grupo MT 

obteve Baixa utilização (2,6 e 2,4, respectivamente), conforme Gráfico 35 (Apêndice F). 

A partir da Tabela 11 pode-se observar o Ranking Médio (RM) obtido pelas 

subdimensões que compõem a Dimensão Conduta e Conflitos de Interesse em cada segmento 

de mercado, pelos seus respectivos indicadores, além do RM-Geral. 

TABELA 11 – Avaliação do nível de utilização das boas 
práticas de GC – Dimensão Conduta e 
Conflitos de Interesse 

Subdimensão
Indicadores

C
O

D
C

O
N

A
BR

A
N

G
E

E
M

P
R

ES
T

A
R

B
IT

R
A

RM-Segmento N.30 N.31 O.32 O.33

MT 4,3 4,1 4,2 3,6 2,4 3,0 3,6

N1 4,9 4,9 4,9 3,7 2,6 3,1 4,0

N2 4,5 4,5 4,5 3,8 4,4 4,1 4,3

NM 3,9 3,8 3,8 4,0 4,2 4,1 3,9

RM-Geral 4,2 4,1 4,2 3,8 3,5 3,7 3,9
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Fonte: Resultados da pesquisa. 
Estratificado: Ranking Médio (RM); Mercado Tradicional (MT); Nível 1 

(N1); Nível 2 (N2); Novo Mercado (NM) 
 

A subdimensão Conduta (N) se destaca pela Alta utilização das boas práticas 

relacionadas aos indicadores CODCON (N.30) e ABRANGE (N.31) que a compõe. No 

indicador CODCON, 65,1% das empresas respondentes (28) disseram utilizar de forma plena 

as boas práticas relativas a instituição e divulgação de código de conduta e/ou ética elaborado 

pela diretoria com base nos princípios, valores e políticas da organização com a aprovação do 

CA (OCDE, 2004). Com relação a abrangência de seu código de conduta/ética (indicador 

ABRANGE), 27 empresas (62,8%) afirmaram utilizar plenamente as boas práticas indicadas, 

definindo tanto as regras de conduta referentes ao relacionamento do público interno, bem 

como com as demais partes interessadas, além do seu compromisso com a sociedade e com a 

proteção ao meio ambiente, conforme recomendado (IBGC, 2004). 

Quanto à subdimensão Conflitos de Interesse (O), pode-se verificar que os Grupos 

MT e N1 obtiveram baixo resultado no nível de utilização nas boas práticas referente ao 

indicador ARBITRA (O.33). Pertenciam a esses grupos as 12 empresas respondentes que 
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disseram não utilizar as boas práticas de governança referentes ao indicador, recomendando a 

previsão em estatuto do uso exclusivo da arbitragem na resolução de conflitos, com termo de 

compromisso próprio a ser assinado por acionistas, gestores e conselheiros fiscais (IBGC, 

2004). Isso se justifica pelo fato de que, a adoção de Câmara de Arbitragem somente é 

obrigatória para as empresas dos Grupos NM e N2, sendo facultativa para os demais grupos 

(BOVESPA, 2006 e 2006b). 

6.4 Análise geral dos resultados 

A Tabela 12 apresenta o RM obtido pelos grupos respondentes em todas as 

dimensões que compõem o modelo de avaliação aplicado aos mesmos, assim como nas suas 

subdimensões e respectivos indicadores. Observa-se também, para melhor análise dos 

resultados, o Nível de utilização das boas práticas de GC correspondente ao RM obtido pelos 

grupos respondentes, ou seja: RM < 2,5 implica em Baixa utilização; 2,5 ≥ RM ≤ 3,5, em 

utilização Intermediária; e RM > 3,5, Alta utilização, conforme ressaltado na Seção 4 e no 

início desta. 
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TABELA 12 – Avaliação do nível de utilização das boas práticas de GC – Resultados da pesquisa 

RM
Nível 

de GC RM
Nível 

de GC RM
Nível 

de GC RM
Nível 

de GC RM
Nível 

de GC
3,3 I 3,8 A 4,0 A 4,4 A 4,0 A

A. 2,4 B 3,3 I 4,0 A 4,4 A 3,7 A
A.1 AC 2,2 B 2,6 I 3,9 A 4,3 A 3,3 I
A.2 REUNSOC 2,6 I 4,2 A 4,0 A 4,2 A 3,9 A
A.3 RECMIN 3,1 I 2,9 I 3,0 I 4,0 A 3,5 I
A.4 TAG 1,5 B 3,6 A 5,0 A 5,0 A 4,0 A

4,3 A 4,3 A 4,0 A 4,5 A 4,4 A
B.5 ACORD 4,8 A 3,7 A 3,2 I 4,0 A 4,0 A
B.6 REGVOT 3,6 A 4,1 A 3,9 A 4,6 A 4,2 A
B.7 DISPINF 4,5 A 5,0 A 5,0 A 5,0 A 4,9 A

3,2 I 3,5 I 3,6 A 3,4 I 3,4 I
3,4 I 3,4 I 3,5 I 3,5 I 3,3 I

C.8 PRES 3,8 A 4,5 A 3,7 A 4,1 A 3,2 I
C.9 COMP 3,3 I 2,8 I 2,3 B 3,2 I 3,0 I
C.10 MAND 3,1 I 2,4 B 3,5 I 3,3 I 3,1 I
C.11 QUALIF 3,6 A 4,0 A 4,3 A 3,9 A 3,9 A
C.12 COMIT 3,3 I 3,3 I 3,8 A 3,2 I 3,9 A

3,1 I 4,3 A 3,6 A 3,3 I 3,4 I
D.13 REGIM 4,0 A 4,2 A 4,3 A 3,8 A 4,0 A
D.14 AVAL 2,3 B 3,1 I 3,0 I 2,7 I 2,7 I

3,2 I 3,5 I 3,8 A 3,5 I 3,5 I
E.15 REMUN 2,6 I 2,4 B 3,3 I 2,4 B 2,5 I
E.16 REUN 3,8 A 4,6 A 4,3 A 4,6 A 4,4 A

3,5 I 3,4 I 4,0 A 3,6 A 3,6 A
2,9 I 2,8 I 3,8 A 3,0 I 3,0 I

F.17 NOMREM 3,4 I 3,6 A 4,0 A 3,7 A 3,7 A
F.18 AVADIR 2,8 I 2,7 I 3,3 I 3,0 I 2,9 I
F.19 PLANSUC 2,6 I 2,1 B 4,0 A 2,4 B 2,5 I

4,1 A 4,1 A 4,3 A 4,1 A 4,1 A
G.20 RESPDIR 4,5 A 4,2 A 4,3 A 4,5 A 4,4 A
G.21 DIALOG 3,8 A 3,9 A 4,3 A 3,7 A 3,8 A

AUDITORIA 3,8 A 3,6 A 4,2 A 3,0 I 3,4 I
Comitê de Auditoria 3,9 A 3,1 I 4,0 A 2,7 I 3,1 I
H.22 FUNCAUD 4,3 A 3,1 I 4,5 A 2,8 I 3,3 I
H.23 COMPAUD 3,6 A 3,0 I 3,5 I 2,5 I 2,9 I
Auditoria Interna e Externa 4,2 A 4,6 A 4,3 A 3,6 A 4,0 A
I.24 AUDINT 3,6 A 4,3 A 4,0 A 2,8 I 3,4 I
I.25 AUDIND 4,7 A 4,9 A 4,5 A 4,5 A 4,6 A
Transparência da Auditoria 3,3 I 3,2 I 4,3 A 2,8 I 3,1 I
J.26 RESPAUD 3,3 I 3,2 I 4,3 A 2,8 I 3,1 I

FISCALIZAÇÃO 3,3 I 3,6 A 4,1 A 2,5 I 3,0 I
Conselho Fiscal 2,8 I 3,3 I 3,8 A 2,5 I 2,9 I
L.27 COMPFISC 3,0 I 3,3 I 4,0 A 2,7 I 3,0 I
L.28 FUNFISC 2,7 I 3,2 I 3,5 I 2,3 B 2,7 I
Transparência da Fiscalização 3,7 A 3,8 A 4,4 A 2,5 I 3,2 I
M.29 RESPFISC 3,7 A 3,8 A 4,4 A 2,5 I 3,2 I

CONDUTA E CONFLITOS DE INT. 3,6 A 4,0 A 4,3 A 3,9 A 3,9 A
Conduta 4,2 A 4,9 A 4,5 A 3,8 A 4,2 A
N.30 CODCON 4,3 A 4,9 A 4,5 A 3,9 A 4,2 A
N.31 ABRANGE 4,1 A 4,9 A 4,5 A 3,8 A 4,1 A
Conflitos de Interesse 3,0 I 3,1 I 4,1 A 4,1 A 3,7 A
O.32 EMPREST 3,6 A 3,7 A 3,8 A 4,0 A 3,8 A
O.33 ARBITRA 2,4 B 2,6 I 4,4 A 4,2 A 3,5 I

3,5 I 3,7 A 4,0 A 3,5 I 3,6 A
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Fonte: Resultados da pesquisa. 
 *Categorizado: Baixa Utilização (B) → RM < 2,5; Utilização Intermediária (I) → 2,5 ≤ RM ≤ 3,5; Alta Utilização (A) → RM> 3,5. 
 Estratificado: Ranking Médio (RM); Mercado Tradicional (MT); Nível 1 (N1); Nível 2 (N2); Novo Mercado (NM) 
 
 

A partir dos resultados obtidos pelas empresas respondentes foi possível verificar 

que, na dimensão Propriedade (1), com relação a Proteção aos Acionistas (subdimensão A), 
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nos Grupos onde a alta concentração do controle está presente nas empresas, existe pouca 

adesão às práticas relacionadas à proteção dos minoritários, o que pode ser observado nos 

Grupos MT e N1, os quais obtiveram, respectivamente, Baixa utilização e utilização 

Intermediária nessa subdimensão. Contudo, os Grupos N2 e NM apreenderam a importância 

das práticas relacionadas a Proteção aos Acionistas, utilizando-as, inclusive, na sua plenitude 

como no caso das práticas relativas ao tag-along. Já, o Grupo MT descurou da maioria das 

boas práticas recomendadas nesta dimensão.  

No que se refere a transparência das empresas respondentes (subdimensão B), 

verificou-se um Alto nível de utilização das boas práticas pelo Grupo NM, assim como pelos 

demais grupos, quanto a sua política de divulgação, principalmente, relacionada a 

disponibilidade de informações às partes interessadas. Esse resultado refletiu positivamente 

no RM da dimensão Propriedade para os mesmos, principalmente, para os grupos MT e N1, 

que obtiveram baixo resultado no nível de utilização das práticas na subdimensão A. 

Na dimensão Conselho de Administração (2), observa-se que os Grupos 

respondentes não põem em prática todas as recomendações relativas a composição e a 

instituição de comitês auxiliares do conselho (subdimensão C) e que apenas o Grupo N2 

apresentou Baixa utilização quanto as práticas relacionadas a composição do conselho e o N1 

quanto ao mandato dos conselheiros. Contudo, pode-se verificar que há uma alta 

predominância das boas práticas no que se refere a segregação das funções de presidente do 

CA e da diretoria e a qualificação dos conselheiros. No que se refere às boas práticas 

relacionadas ao regimento interno do CA (subdimensão D), percebe-se que houve uma Alta 

utilização pela maioria das empresas dos grupos quanto a sua formalização, o que não ocorreu 

no que tange a avaliação dos conselheiros, principalmente, pelos Grupos MT e NM. Ainda, 

verificou-se nas empresas, uma baixa adesão a instituição de programas de avaliação e 

treinamento para os conselheiros, talvez pelo fato de que, segundo pesquisas já citadas, não 

seja considerado ponto importante pelas mesmas. Quanto a transparência do CA 

(subdimensão E), pode-se constatar em todos os grupos uma Alta utilização das práticas 

relacionadas a reunião dos conselheiros, contudo a maioria dos grupos (MT, N1 e NM) 

utilizou pouco as práticas recomendadas em relação a divulgação das remunerações dos 

conselheiros e da diretoria. 

Na dimensão Diretoria Executiva (3), pode-se averiguar que as boas práticas 

relacionadas a qualidade da gestão (subdimensão F) foram aderidas pela maioria das empresas 
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dos grupos apenas no que se refere a instituição de regras de nomeação e remuneração da 

diretoria, ficando abaixo do recomendado no que tange a avaliação do executivo principal e 

diretores, principalmente, pelos Grupos MT, N1 e NM. A instituição de plano de sucessão 

atualizado foi uma prática pouco utilizada pela maioria das empresas dos Grupos, sobretudo 

pelos Grupos N1 e NM. Contudo, em todos os grupos pode-se verificar uma alta utilização 

das boas práticas relacionadas a transparência da diretoria (subdimensão G) no que se refere a 

formalização das responsabilidades da mesma e sua política de divulgação e engajamento 

com as partes interessadas. 

Na dimensão Auditoria (4), as boas práticas relativas a criação de comitê de 

auditoria para auxiliar o CA na análise das demonstrações, no monitoramento dos controles 

internos e na avaliação da auditoria externa (subdimensão H) não foi considerada uma prática 

relevante pelo Grupo NM. Esse grupo também utilizou de forma intermediária as práticas 

relacionadas a auditoria interna (Subdimensão I), entretanto, todos os grupos se destacaram 

pela Alta utilização das boas práticas em relação aos critérios na contratação da auditoria 

externa. Quanto à transparência da auditoria (subdimensão J), os Grupos MT, N1 e NM 

também se apresentaram no nível intermediário no que se refere a utilização das boas práticas 

relativas a formalização dos papéis e responsabilidades do Comitê de Auditoria e a instituição 

das regras para sua composição, qualificação de seus membros e o relacionamento destes com 

o CA, a diretoria e outros. 

Na dimensão Fiscalização (5), o nível de utilização das boas práticas de GC 

ficaram comprometidos no Grupo NM no que se refere a composição do conselho fiscal e, 

principalmente, ao seu funcionamento (subdimensão L). Isso, também se refletiu na 

transparência da fiscalização (subdimensão M) para o Grupo NM. 

Na última dimensão, Conduta e Conflitos de Interesse (6), pode-se observar que 

as empresas respondentes, em todos os grupos, utilizaram de forma quase plena as boas 

práticas relativas a elaboração de código de conduta/ética, abrangendo todas as partes 

interessadas, além do seu compromisso socioambiental (subdimensão N). Também verificou-

se que os grupos aderiram às práticas de transparência, com regras formais no que se refere a  

empréstimos e operações com controlador e demais partes interessadas, o que não pode ser 

observado no que se refere ao uso exclusivo da arbitragem nos conflitos de interesse, 

principalmente pelas empresas do Grupo N1. 
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A partir dos resultados apresentados, pode-se observar que o Grupo MT obteve 

resultado positivo na maioria das dimensões do modelo, apresentando Baixo nível de 

utilização das boas práticas de GC apenas em relação à subdimensão Proteção aos Acionistas 

(dimensão Propriedade). O Grupo obteve Utilização intermediária em todas as subdimensões 

da Dimensão Conselho de Administração e na maioria das demais subdimensões: Qualidade 

da Gestão (dimensão Diretoria Executiva), Transparência da Auditoria (Dimensão Auditoria), 

Conselho Fiscal (dimensão Fiscalização) e Conflitos de Interesse (dimensão Conduta e 

Conflitos de Interesse).  

Na subdimensão Proteção aos acionistas (A), verificou-se que: 

• 62,5% do Grupo MT (5 empresas) possuiam free float abaixo de 25%; 

• Em 50,0% (4 empresas), os controladores detinham entre 76 e 80% das 

ações ON; 

• Apenas 37,5% das empresas do grupo (3 empresas) não emitiam ações PN 

e das que possuiam ações preferenciais (5 empresas), apenas 1 concedia 

voto pleno às mesmas; 

• 50,0% delas (4 empresas) disseram não possuir mecanismos formais para 

resolução de conflitos nas reuniões de sócios e de proteção aos acionistas; 

• Apenas 1 empresa (12,5%) concedia tag-along diferenciado de 100% às 

suas ações ON, entretanto, a mesma não pertencia ao ITAG. 

Em relação à subdimensão Qualidade da Gestão (F), constatou -se o seguinte: 

• Apenas 2 empresas do Grupo MT (25,0%) disseram possuir mecanismos 

de avaliação de desempenho do executivo principal e demais diretores; e 

• 50,0% (4 empresas) disseram não possuir plano sucessório, do seu 

executivo principal e pessoas-chave da organização, atualizado e 

conduzido por conselho de remuneração ou de governança corporativa. 

Quanto à subdimensão Conselho Fiscal (L), ressaltam -se os seguintes pontos: 
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• Embora 75,0% das empresas do Grupo MT (6 empresas) tenha conselho 

fiscal instalado, em 50,0% (4 empresas) este não funcionava de forma 

permanente, tendo sido instalado apenas por solicitação dos acionistas, 

conforme estabelecido no estatuto social; 

• 25,0% das empresas (2 empresas) disseram não utilizar práticas 

relacionadas ao não funcionamento do conselho fiscal como órgão 

substitutivo do comitê de auditoria; e 

• 50,0% (4 empresas) disseram não possuir regimento interno do conselho 

fiscal que trate das regras sobre a sua composição, as restrições e 

qualificação exigida para ser conselheiro fiscal, bem como do 

relacionamento entre estes, o CA, a diretoria e outros profissionais. 

E, finalmente, com relação à subdimensão Conduta e Conflitos de interesse (O), 

observou-se que: 

• 62,5% das empresas do Grupo MT (5 empresas) afirmaram não prever em 

estatuto o uso exclusivo de arbitragem para a resolução dos conflitos, com 

termo de compromisso assinado pelas principais partes envolvidas: 

acionistas, gestores e conselheiros fiscais; e  

• Apenas 12,5% (1 empresa) disse afastar temporariamente das discussões e 

delegações, as pessoas que se envolvam em conflitos ou discussões, 

registrando o ocorrido em ata. 

Destaca-se que os resultados apresentados na pesquisa demonstram que, embora 

as empresas ainda não possuam um maior compartilhamento do controle, estão em sinergia 

com o modelo emergente apresentado pelo IBGC (2006a) no que se refere a formalização das 

práticas de GC, independentemente do segmento em que esta está listada. A pesquisa também 

confirma os resultados da pesquisa de Mckinsey e Korn-Ferry (2001), onde são ressaltados os 

aspectos nos quais as empresas têm melhorado, evidenciando que as mesmas têm focado a 

melhoria da governança nas práticas e processos do conselho no que se refere a sua estrutura, 

perfil e atribuições do mesmo e nas pessoas quanto a profissionalização e capacitação dos 

conselheiros. Observou-se também que as empresas respondentes tem adotado práticas 
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relativas ao modelo emergente no que tange a relação entre a propriedade e a gestão, 

apresentando uma sobreposição de funções moderada. 

A Seção seguinte trata do atendimento dos objetivos da pesquisa, bem como das 

conclusões obtidas e das limitações na consecução e aplicação do modelo de avaliação do 

nível de utilização das boas práticas de governança corporativa pelas empresas listadas na 

Bovespa, sujeitas da pesquisa. 
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7 CONCLUSÕES 
 
 

Este estudo verificou os mecanismos de controle e avaliação da governança 

corporativa a partir dos princípios, códigos e práticas nacionais e internacionais que norteiam 

o tema, inclusive com a discussão de conceitos básicos e teorias que a fundamentam e propôs 

um modelo de avaliação do nível de utilização das boas práticas de GC, aplicando-o às 

empresas listadas na Bovespa. 

Deste modo, foi atendido o objetivo geral do estudo que buscou avaliar o nível de 

utilização das boas práticas de governança corporativa nas empresas listadas na Bovespa, 

considerando os princípios, códigos e práticas nacionais e internacionais contempladas em um 

modelo de avaliação proposto. Para isso, foram estabelecidos três objetivos específicos, sendo 

que o primeiro tratou de identificar os princípios da Governança Corporativa e, nos códigos e 

práticas nacionais e internacionais, os principais aspectos relacionados aos mecanismos de 

controle da governança: propriedade, conselho de administração, diretoria executiva, 

auditoria, conselho fiscal e regras de conduta e conflitos de interesse.  

Com base nos princípios que fundamentam a governança corporativa – disclosure; 

fairness; accountability; e compliance – e nas boas práticas divulgadas em códigos e práticas 

nacionais e internacionais, elaborou-se quadro-resumo (Apêndice A) de acordo com as 

questões relacionadas aos mecanismos de controle e avaliação da governança e as regras de 

conduta e conflitos de interesse.  

A seguir, foi elaborado um modelo de avaliação baseado nos princípios e nas boas 

práticas levantadas, no qual considerou-se como mecanismos de controle e avaliação da GC 

as seguintes dimensões: Propriedade, Conselho de Administração, Auditoria, Diretoria 

Executiva, Fiscalização e Conduta e Conflitos de Interesse – divididas em subdimensões 

compostas por um conjunto de indicadores, considerando-se atingido o segundo objetivo 

específico, o qual buscou levantar as dimensões e subdimensões para a formatação de um 

modelo de avaliação do nível de utilização das práticas de Governança Corporativa, 

contemplando um conjunto de indicadores com base nas diretrizes da GC e práticas nacionais 

e internacionais. 

O terceiro e último objetivo específico procurou aplicar o modelo de avaliação nas 

empresas listadas na Bovespa. Para isso, elaborado o modelo de avaliação, tomou-se como 
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universo da pesquisa, as empresas com ações negociadas na Bovespa na listagem dos 

segmentos de Mercado Tradicional, Níveis Diferenciados de GC (Nível 1 e 2) e Novo 

Mercado, sendo encaminhado aos responsáveis pelo Departamento de Relações com 

Investidores (RI), questionário pré-estabelecido a partir do modelo proposto, visando 

caracterizar as empresas, o respondente e avaliar o nível de utilização das boas práticas de GC 

das empresas. Foram recebidos 43 questionários os quais foram tabulados e analisados de 

forma agrupada segundo os segmentos de mercado para análise e interpretação dos dados 

coletados, considerando-se atingido o objetivo geral proposto.  

Destaca-se de forma resumida, na Tabela 13, os resultados da avaliação das 

dimensões do modelo proposto quanto ao nível de utilização das boas práticas de GC, 

apresentando o resultado obtido em cada um dos grupos de segmentos de mercado 

pesquisados, bem como o resultado obtido de forma geral. 

Na Tabela 13 pode-se observar os resultados obtidos pelas empresas do Mercado 

Tradicional em contraposição com os dos demais grupos, verificando-se que o pressuposto da 

pesquisa de que existe diferença entre o nível de utilização das práticas de governança 

corporativa das empresas que estão submetidas aos regulamentos dos segmentos 

diferenciados e do Novo Mercado e o das organizações listadas no Mercado Tradicional da 

Bovespa, considerando um conjunto amplo de boas práticas, sugere confirmação em três 

dimensões – Propriedade (1), Diretoria Executiva (3) e Fiscalização (5) – e, sugere não 

confirmação nas demais: Conselho de Administração (2), Auditoria (4) e Conduta e Conflitos 

de Interesse (6). 
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TABELA 13 – Avaliação do nível de utilização das boas práticas de GC – Resultados versus 
pressuposto de pesquisa 

Nível de utilização das boas práticas de GC* 

DIMENSÕES E SUBDIMENSÕES 
Mercado 

Tradicional Nível 1 Nível 2 
Novo 

Mercado Geral 

Resultados 
versus  

Pressuposto 
da pesquisa 

1. PROPRIEDADE Interm. Alta  Alta  Alta  Alta 
Sugere 

confirmação 
A. Proteção aos Acionistas Baixa Interm  Alta  Alta Alta  Confirmado 

  
  B. Transparência da Propriedade Alta Alta Alta Alta Alta 

Não 
confirmado 

2. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Interm.  Interm. Alta  Interm.  Interm. 
Sugere não 
confirmação 

C. Estrutura e Composição Interm. Interm. Interm. Interm. Interm. 
Não 

confirmado 
D. Regimento Interm. Alta Alta Interm. Interm. Confirmado 

 E. Transparência do C.A. Interm. Interm. Alta Interm. Interm. 
Sugere 

confirmação 

3. DIRETORIA EXECUTIVA Interm. Interm. Alta  Alta  Alta 
Sugere 

confirmação 

F. Qualidade da Gestão Interm. Interm. Alta Interm.  Interm. 
Sugere 

confirmação 
  
  G. Transparência da Diretoria Alta Alta Alta Alta Alta 

Não 
confirmado 

4. AUDITORIA Alta Alta  Alta  Interm.  Interm. 
Sugere não 
confirmação 

H. Comitê de Auditoria Alta Interm. Alta Interm. Interm. 
Sugere 

confirmação 

I. Auditoria Int. e Externa Alta Alta Alta Alta Alta 
Não 

confirmado 

 J. Transparência da Auditoria Interm. Interm. Alta Interm. Interm. 
Sugere 

confirmação 

5. FISCALIZAÇÃO Interm. Alta  Alta  Interm. Interm.  
Sugere 

confirmação 

L. Conselho Fiscal Interm. Interm. Alta Interm. Interm.  
Sugere 

confirmação 
  
  M. Transparência da Fiscalização Alta Alta Alta Interm. Interm. 

Sugere 
confirmação 

6. CONDUTA E CONFLITOS DE 
INTERESSE Alta Alta  Alta  Alta  Alta 

Sugere não 
confirmação 

N. Conduta Alta Alta Alta Alta Alta  
Não 

confirmado   
  O. Conflitos de Interesse Interm. Interm. Alta Alta Alta Confirmado 

Fonte: Resultados da pesquisa. 
*Categorizado: Alta utilização (Alta); Utilização intermediária (Interm.); Baixa utilização (Baixa) 
 
 

Na dimensão Propriedade (1), constatou-se que, em quase todos os indicadores 

que tratam da Proteção aos Acionistas (subdimensão A), o Grupo MT não está alinhado com 

o nível de utilização das boas práticas obtido pelos demais grupos, entre elas a dispersão do 

capital (free float), o percentual de ON pertencente a controladores, o estabelecimento de 

regras formais de proteção e tratamento equitativo dos acionistas nas reuniões de sócios e a 

concessão de tag-along acima do exigido por lei nos casos de alienação do controle. 

Entretanto, o grupo esteve alinhado com os demais grupos no que se refere à 

Transparência da Propriedade (subdimensão B). 
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O mesmo pode ser observado na dimensão Diretoria Executiva (3), pois embora 

tenha sido confirmado o pressuposto com uma Alta utilização obtida por todos os grupos de 

segmento na subdimensão Transparência da Diretoria (G), o mesmo não pode ser verificado 

com relação ao resultado da Qualidade da Gestão (subdimensão F), no qual o nível de 

utilização das boas práticas de GC do Mercado Tradicional está alinhado com o Nível 1 e o 

Novo Mercado, contudo, ficou afastado do Nível 2, que obteve Alta utilização nos seus 

resultados. O resultado das empresas do Mercado Tradiocional se deu, principalmente, pela 

baixa adesão às práticas relacionadas à avaliação da diretoria e ao plano de sucessão da 

mesma. 

Na dimensão Fiscalização (5), os resultados do segmento do Mercado Tradicional 

estão alinhados apenas com os do Novo Mercado, que obteve utilização Intermediária na 

mesma. Contudo, ao verificar-se o resultado das subdimensões, pode-se observar que, no 

Conselho Fiscal (subdimensão L), o nível de utilização do Mercado Tradicional está alinhado 

com os segmentos Nível 1 e Novo Mercado, principalmente, no que se refere ao nível de 

utilização das boas práticas relacionadas a composição do conselho fiscal. Na Transparência 

da Fiscalização (subdimensão M), o Mercado Tradicional está alinhado Nível 1 e Nível 2, 

com a alta utilização das boas práticas recomendadas. 

Vale ressaltar que, na dimensão Conduta e Conflitos de Interesse (6), apesar do 

Mercado Tradicional ter obtido resultado em sintonia com os demais grupos, obtendo Alta 

utilização nessa dimensão, ao observar-se o resultado das subdimensões pode-se averiguar 

que o grupo obteve utilização Intermediária quanto às boas práticas relacionadas aos conflitos 

de interesse (subdimensão O) de acordo apenas com o resultado do Nível 1. Isso se deu, 

principalmente, pela baixa adesão às boas práticas relativas as questões que envolvem o uso 

da arbitragem. 

Destarte, a partir do exposto, conclui-se que no Mercado Tradicional a adesão das 

boas práticas não é a mesma dos demais Grupos em três das dimensões do modelo de 

avaliação proposto – Propriedade (1),  Diretoria Executiva (3) e Fiscalização (5) –, sugerindo 

a confirmação do pressuposto de pesquisa para as mesmas, verificando-se uma margem para o 

grupo intensificar o uso das práticas de GC em questões ligadas, principalmente, a proteção 

aos acionistas, a estrutura e avaliação dos conselheiros, a qualidade da gestão, ao 

funcionamento do conselho fiscal. Também verificou-se que podem ser implementadas 

melhorias nas práticas relacionadas à resolução de conflitos de interesse. 



205 

A partir do modelo proposto para avaliação do nível de utilização das boas 

práticas de GC também foi possível obter algumas conclusões no que se refere a gestão da 

governança pelas empresas listadas na Bovespa, sujeitas da pesquisa. 

Apesar das empresas respondentes manterem, em média, 43,9% do seu capital em 

circulação, visando uma maior liquidez de suas ações, a concentração da propriedade pelos 

controladores que se apresenta nos grupos respondentes (em média, acima da faixa de 50%) é 

uma característica das empresas brasileiras, onde a participação dos minoritários ainda é 

pequena, refletindo o poder que é dado ao acionista controlador sobre as decisões corporativas 

na sua participação no capital votante da empresa. 

O resultado da concentração da propriedade pode ser o principal motivo de 

conflitos entre os acionistas, principalmente, os relacionados a ações oportunistas por parte 

dos controladores sobre os minoritários, que pode ser dirimido pela concessão do direito de 

voto a todos os acionistas, fazendo de cada sócio um proprietário da empresa, independente 

de espécie, classe ou proporção das suas ações ou mesmo pela emissão apenas de ações 

ordinárias. Outra forma de proteção aos direitos dos acionistas, é a instituição pela empresa de 

mecanismos de apreciação das recomendações, opiniões e solicitações dos minoritários e o 

tratamento igualitário na alienação do controle da empresa. 

Verificou-se que a segregação das funções de presidente do CA e da Diretoria 

Executiva e a existência de critérios de qualificação dos conselheiros são os pontos fortes das 

empresas respondentes, mas que em relação as práticas recomendadas, necessitam melhorar 

as práticas relacionadas a independência e mandato dos conselheiros. 

Constatou-se, na pesquisa, que as empresas não têm considerado relevante a 

instituição de mecanismos de avaliação do conselho e seus membros, bem como de 

programas de treinamento para os mesmos. Também verificou-se que a maioria das empresas 

não possui processos formais de avaliação de desempenho do executivo principal e seus 

diretores e quando esta ocorre, é feita de forma eventual e/ou não são considerados os 

resultados socioambientais na avaliação, mas apenas os resultados econômico-financeiros. 

Ressalta-se que os resultados dessa pesquisa e as conclusões acima expressas 

somente dizem respeito as empresas sujeitas da pesquisa que responderam ao questionário, 

não podendo ser generalizada para os segmentos de mercado. 
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Entre as limitações encontradas para elaboração da pesquisa pode-se citar aquelas 

relacionados ao instrumento de coleta de dados e a aplicação do mesmo, a saber: a 

impossibilidade de incluir um número ilimitado de itens no questionário; de aplicar o 

questionário mais de uma vez; de verificar todos os itens que compõem o modelo a partir de 

dados disponibilizados pelas organizações; e o grau de dificuldade no retorno dos 

questionários pelas empresas. 

Esse estudo não tem a pretensão de esgotar todos os assuntos referentes ao tema 

da governança corporativa, contudo, espera-se que o modelo proposto possa ser utilizado na 

consecução de outras pesquisas relacionadas ao mesmo e utilizado pelas empresas de capital 

aberto ou fechado na auto-avaliação da governança, buscando fazer a sua gestão estratégica 

por meio do acompanhamento de suas práticas e da implementação de melhorias em aspectos 

considerados relevantes para o avanço da sua Governança Corporativa, beneficiando seus 

stakeholders. 
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APÊNDICE A – Quadro-resumo das Boas Práticas de Governança Corporativa Segundo a OCDE, SOX, IBGC, Bovespa e CVM. 
PROPRIEDADE 

SUBDIMENSÕES INDICADORES OCDE8 E SOX9 IBGC10 BOVESPA11 CVM12 

A. Proteção aos 
acionistas 1. Ações 

Os deveres de divulgação 
devem abranger a 
divulgação de informações 
relevantes sobre 
participações sociais 
relevantes e direitos de 
voto (Princípio V, Item A, 
subitem 3, p.22). 

Obrigatório possuir 100% de 
ações ordinárias para 
empresas que planejam abrir o 
capital; as que já possuem 
ações ordinárias e 
preferenciais devem evoluir 
para o conceito uma 
“ação=um voto” ou as ações 
preferenciais devem conceder 
direito a voto em algumas 
situações, devendo estar 
determinadas no Estatuto 
Social (Item 1.2, p.11) 
Também determina que: 
Cada sócio seja um 
proprietário da sociedade, na 
proporção de sua participação 
no capital social (Item 1.1, 
p.11); a  todos deve ser 
assegurado o direito a voto 
independente do tipo e da 
proporção de ações (Item 1.2, 
p.11) e; a empresa deve 
manter o maior número 
possível de ações em 
circulação e estimular sua 
dispersão - free float (Item 
1.11, p.17) 

Para negociar no Novo 
Mercado, a companhia deve 
ter seu capital dividido 
exclusivamente em ações 
ordinárias, exceto em casos 
de desestatização, se se 
tratar de ações preferenciais 
de classe especial que 
tenham por fim garantir 
direitos políticos 
diferenciados, sejam 
intransferíveis e de 
propriedade do 
desestatizante, devendo, os 
direitos, ter sido analisados 
previamente pela Bovespa 
(Item 3.1, vi, p.6). 
E determina que:  
A companhia deverá manter 
um percentual mínimo de 
ações em circulação, as 
quais devem totalizar pelo 
menos 25% do total do seu 
capital social (Seção II, p.4 e 
Seção III, item 3.1, v). 

As companhias abertas 
constituidas antes de vigorar a 
Lei 10.303/2001 não deverão 
elevar a proporção de suas 
ações preferenciais acima do 
limite de 50%, que foi 
estabelecido pela referida lei  
para novas companhias 
abertas. Companhias que já 
tenham mais de 50% de seu 
capital representado por ações 
preferenciais não devem 
emitir mais ações dessa 
espécie (Seção III, item III.7, 
p.8). 
Determinar em estatuto que, 
caso existam ações 
preferenciais com dividendo 
fixo ou mínimo, deverão 
conferir imediatamente direito 
a voto caso a assembléia geral 
não delibere pelo pagamento 
dos dividendos ou a 
companhia não os pague no 
prazo permitido por lei. Os 
dividendos e quaisquer ações 
preferenciais que não recebam 
da companhia os dividendos 
por 3 anos adquirirão direito a 

                                                 
8 Os Princípos da OCDE sobre o Governo das Sociedades (OCDE, 2004). 
9 Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOX, 2002). 
10 Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC (IBGC, 2004). 
11 Regulamento de Listagem do Novo Mercado da Bovespa (BOVESPA, 2006b). 
12 Cartilha de Recomendações de Governança Corporativa da CVM (CVM, 2002). 
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voto (Seção III, item III.5, 
p.7). 
Não especifica % máximo de 
ações ordinárias em posse de 
sócio(s) controlador(es). 

2.Reunião de sócios 

Todos os acionistas da 
mesma categoria devem 
ser tratados de forma igual. 
Os processos e 
procedimentos aplicáveis 
às assembléias gerais 
devem conter disposições 
sobre o tratamento 
equitativo de todos os 
acionistas. Os 
procedimentos da empresa 
não devem tornar 
injustificadamente difícil 
ou caro o exercício do 
direito de voto (OCDE, 
Princípio III, Item A, 
subitem 5, p.20). 

A assembléia de sócios é o 
órgão supremo da sociedade, 
sendo competências 
exclusivas deste: aumentar ou 
reduzir o capital e outras 
reformas no Estatuto/Contrato 
Social; eleiger ou destituição 
em qualquer tempo dos 
conselheiros de administração 
e fiscais; tomar as contas dos 
festores e deliberar sobre as 
demonstrações financeiras e 
etc. A convocação deve ser 
feita com no mínimo 30 dias 
de antecedência. O local, data 
e hora devem ser escolhidos 
de forma a facilitar a presença 
do maior número de sócios 
(Itens 1.5, 1.5.1, 1.5.2 e 1.5.3, 
p. 12-13). 
O estatuto deve prever que 
assuntos não incluídos 
expressamente na convocação 
somente poderão ser votados 
caso haja a presença de todos 
os sócios, incluídos os 
detentores de ações 
preferenciais que tenham 
direito a voto na discussão. A 
pauta da reunião deve estar 
disponível para os sócios na 
data da primeira convocação 
(Item 1.5.4, p.13-14).  
Também deve conter os 
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mecanismos para resolução 
caso haja conflito de interesses 
nas reuniões (Item 1.5.8, 
p.14). 

3. Recomendações 
dos minoritários 

Os acionistas devem ter a 
oportunidade de colocar 
questões ao órgão de 
administração, 
relacionadas com a 
auditoria anual externa, 
propor a inclusão de 
assuntos na ordem de 
trabalhos da assembléia 
geral e ainda a aprovação 
de deliberações, 
respeitando algumas 
restrições razoáveis 
(OCDE, Princípio II, Item 
C, subitem 2, p.18). 
Os acionistas devem poder 
expressar suas opiniões 
sobre a política de 
remuneração dos membros 
do órgão de administração 
(C.A.) e principais 
executivos (OCDE, 
Princípio II, Item C, 
subitem 3, p.18). 

Devem ser estimulados 
mecanismos para receber, 
antes da assembléia, propostas 
que os sócios tenham interesse 
de incluir na pauta (Item 1.5.5, 
p.14). 
Os sócios devem ter a 
faculdade de pedir 
informações à Diretoria em 
tempo hábil. As perguntas 
devem ser feitas por escrito ao 
diretor presidente ou ao diretor 
de relações com investidores 
(Item, 1.5.6, p.14). 

 O conselho deve incluir na 
pauta das Assembléias Gerais 
de Acionistas, matérias 
relevantes e oportunas 
sugeridas por acionistas 
minoritários, 
independentemente do 
percentual exigido por lei para 
convocação de assembléias 
geral de acionistas (Seção I, 
item I.1, p.2). 

 4. Tag-Along 

 A oferta de compra de 
ações/quotas que resulte em 
transferência do controle 
societário deve ser dirigida a 
todos os sócios e não apenas 
aos detentores do bloco de 
controle. Caso o adquirente 
pague um prêmio de controle, 
este deve ser dividido entre 
todos os sócios. A oferta 
parcial deve ser rateada entre 

 Para companhias constituídas 
antes da Lei n°10.303/2001, a 
alienação de ações 
representativas do controle da 
companhia deve ser contratada 
sob a condição de que o 
adquirente realize oferta 
pública de aquisição de todas 
as demais ações pelo mesmo 
preço, independente de 
espécie ou classe (Seção III, 
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todos os sócios. A 
transferência do controle deve 
ser feita a preço transparente. 
No caso de alienação da 
totalidade do bloco de 
controle, o adquirente deve 
dirigir oferta pública a todos 
os acionistas nas mesmas 
condições do controlador (tag 
along) (Item 1.6, p.15). 

Item III.2, p.6). Para 
companhias constituídas após 
a Lei n°10.303/2001, o 
adquirente deve oferecer o 
mesmo preço pago pelas ações 
de controle de todas as classes 
ou espécies de ações (Seção 
III, Item III.3, p.6). 

5. Acordos de 
acionista 

Devem ser divulgadas a 
celebração de acordos que 
permitam a determinados 
acionistas obter um grau de 
controle desproporcionado 
em relação à sua 
participação no capital 
social (OCDE, Princípio II, 
Item D, p.19). 
 

Acordos entre sócios que 
tratam de compra e venda de 
ações, preferência na 
aquisição, exercício do direito 
a voto ou poder de controle 
devem estar disponíveis a 
todos os sócios e arquivados, 
juntamente com as alterações 
ou rescisões, na sede social 
(Item1.3, p.12). Os acordos de 
acionistas devem abster-se de 
indicar quaisquer diretores 
(Item 1.3, p.12). Os acordos 
entre sócios não devem de 
qualquer forma, vincular ou 
restringir o direito a voto de 
quaisquer  dos membros do 
C.A. (Item 1.3, p.12). 

A Companhia divulgar 
informações de todo e 
qualquer contrato celebrado 
entre a Companhia e suas 
Controlada(s) e Coligada(s), 
seus Administradores, seu 
Acionista Controlador, e, 
ainda, entre a Companhia e 
sociedade(s) Controlada(s) 
e Coligada(s) dos 
Administradores e do 
Acionista Controlador, 
assim como com outras 
sociedades que com 
qualquer dessas pessoas 
integre um mesmo grupo de 
fato ou de direito, 
discriminando o objeto do 
contrato, o prazo, o valor, as 
condições de rescisão ou de 
término e a eventual 
influência do contrato sobre 
a administração ou a 
condução dos negócios da 
Companhia. 
 (Seção VI, item 6.8 e 6.8.1) 

A companhia deve tornar 
plenamente acessíveis a todos 
os acionistas quaisquer 
acordos de seus acionistas de 
que tenha conhecimento, bem 
como aqueles nos quais a 
companhia seja interveniente 
(Seção I, item I.3, p.2). 

B. 
Transparência 

6. Regras de votação 

Os acionistas devem ter a 
oportunidade de participar 
ativamente e de votar nas 

O estatuto deve prever que 
assuntos não incluídos 
expressamente na convocação 

 As exigências necessárias para 
voto e representação de 
acionistas em assembléias 
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assembléias gerais de 
acionistas, devendo ser 
informados das regras, 
nomeadamente os 
procedimentos de votação. 
Devem poder votar 
pessoalmente ou por meio 
de representante o qual 
deve ser dado igual peso 
(OCDE, Princípio II, Item 
C, p. 18-19). O voto deve 
ser exercido pelos 
depositários ou 
representantes, da forma 
acordada com o titular das 
ações.Os obstáculos ao 
voto transfronteiras devem 
ser eliminados (OCDE, 
Princípio III, Item A, 
subitem 3 e 4, p.20). Os 
deveres de divulgação 
devem abranger a 
divulgação de informações 
relevantes sobre 
participações sociais 
relevantes e direitos de 
voto (OCDE, Princípio V, 
Item A, subitem 3, p.22). 

somente poderão ser votados 
caso haja presença de todos os 
sócios, incluídos os detentores 
de ações preferenciais que 
tenham direito a voto sobre o 
assunto em discussão (Item 
1.5.4, p.14); as regras de 
votação dever estar bem-
definidas e disponíveis na 
publicação do primeiro 
anúncio de convocação (Item 
1.5.7, p.14). 

deve estar regulamentada com 
clareza no estatuto social da 
companhia (Seção I, item I.5, 
p.3). 
Em certas matérias de alta 
relevância, a deliberação deve 
ser feita pela maioria do 
capital social, não devendo 
haver restrição de voto, 
independente de qual seja a 
classe ou espécie de ação, caso 
isto seja imposto às ações 
preferenciais. Entre as 
decisões de maior relevância 
citam-se: redução do 
dividendo obrigatório; 
alteração do objeto social; 
fusão, cisão ou incorporação; 
transações relevantes com 
partes relacionadas. Nesta 
última, as partes interessadas 
não poderão votar (Seção III, 
item III.1, p. 6). 

7. Disponibilidade de 
informações 

As informações devem ser 
preparadas e divulgadas 
em conformidade com 
rigorosas normas 
contabilísticas e com os 
requisitos de divulgação de 
informações financeiras e 
não financeiras (OCDE, 
Princípio V, Item B, p.22). 
 

Toda informação que possa 
influenciar decisões de 
investimento deve ser 
divulgada imediata e 
simultaneamente a todos os 
interessados. Internet e outras 
tecnologias devem ser 
exploradas para a obter 
rapidez e larga difusão das 
informações (Item 3.4, p.34). 
O relatório anual é a mais 

Todas as informações e 
documentos que devam ser 
objeto de divulgação pela 
companhia – Demonstrações 
Financeiras, Informações 
Trimestrais, Informações 
Anuais, etc. – deverão ser 
enviados a Bovespa e, se 
possível, disponibilizados 
em seu site na Internet 
(Seção XIV, item 14.1, 

Não diz como divulgar ,mas 
determina que: 
Trimestralmente, em conjunto 
com as demonstrações 
financeiras, a companhia deve 
divulgar relatório preparado 
pela administração com 
discussão e análise dos fatores 
que influenciaram 
preponderantemente o 
resultado, indicando os 
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importante e mais abrangente 
informação da sociedade e 
destina-se a um público 
diversificado (Item 3.5, p.34). 
O registro de todos os só-cios, 
com indicação das 
quantidades de ações e de-
mais valores mobiliários e-
mitidos pela sociedade, deve 
ser disponibilizado a to-dos os 
sócios (Item 1.4, p.12). 

p.26). principais fatores de risco a 
que está sujeita a companhia, 
internos e externos (Seção IV, 
item IV.1, p.9). 
A companhia deve adotar e ter 
procedimentos eque facilitem 
ao acionista obter a relação 
dos acionistas e de suas 
quantidades de ações e, caso 
este detenha pelo menos 0,5% 
de seu capital, de seus 
endereços para correspondên-
cia (Seção I, item I.4, p.3). 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
SUBDIMENSÕES INDICADORES OCDE E SOX IBGC BOVESPA CVM 

8. Presidência do 
C.A. e da Diretoria 
Executiva 

 Deve ser evitado o acumulo 
das funções do presidente do 
conselho e do executivo 
principal (Item 2.7, p.20); 
O executivo principal pode ser 
membro do conselho desde 
que haja a prática de sessões 
executivas – reuniões do C.A. 
nas quais o executivo principal 
ou integrantes da Diretoria não 
participam (Item 2.7, p.20). 
Se os cargos de presidente do 
C.A. e de executivo principal 
forem exercidos pela mesma 
pessoa e não for possível a 
separação, recomenda-se que 
o conselho tenha outro líder de 
peso, respeitado pelos colegas 
e comunidade empresarial em 
geral, servindo como um 
contrapeso ao poder do 
primeiro (Item 2.23, p.28). 

 Os cargos de presidente do 
C.A. e presidente da diretoria 
(executivo principal) devem 
ser exercidos por pessoas 
diferentes (Seção II, item II.4, 
p.5). 

C. Estrutura e 
Composição 

9. Composição  
Os deveres de divulgação 
devem abranger a 

O número de membros do 
C.A. deve variar entre 5 e 9 

Deverá ser composto por, no 
mínimo, 5 membros eleitos 

O C.A. deve ter de 5 e 9 
membros, entretanto, para 
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divulgação de informações 
relevantes sobre os 
membros do órgão de 
administração incluindo, 
processo de seleção, outros 
cargos de direção da 
empresa e esclarecimentos 
sobre  se o órgão de 
adminsitração os considera 
independentes (OCDE, 
Princípio V, Item A, 
subitem 4, p.22).  
Os membros do órgão de 
administração devem agir 
com base em informações 
completas, de boa fé, com 
diligência e cuidado, e no 
melhor interesse da 
empresa e de seus 
acionistas (OCDE, 
Princípio VI, item A, p.24). 
Os órgãos de 
administração devem 
ponderar a possibilidade de 
designarem um número 
suficiente de membros não 
executivos do órgão de 
administração capazes de 
exercer um juízo 
independente para a 
execução das tarefas 
suceptíveis de serem 
afetadas por um conflito de 
interesses (OCDE, 
Princípio VI, Item E, 
subitem 1, p.25). 

conselheiros dependendo do 
perfil da sociedade (Item 2.10, 
p.23). Não determina um 
número de conselheiros 
independentes, mas estabelece 
que: O C.A. deve ser formado 
em sua maioria por 
conselheiros independentes, 
contratados por meio de 
processos formais com escopo 
de atuação e qualificação bem 
definidos (Item 2.12, p.24); 
Para as empresas abertas 
recomenda-se que a maioria 
ou todos os membros sejam 
independentes; para as 
fechadas com controle 
familiar é aceitável que alguns 
não sejam independentes 
(Item 2.12, p.25). 

pela assembléia geral (Seção 
IV, item 4.3). 
Deverá ser composto de, no 
mínimo, 20% de 
conselheiros independentes, 
podendo este percentual ser 
arredondado para um 
número inteiro, 
imediatamente superior 
quando for igual ou superior 
a 0,5, ou imediatamente 
inferior, quando resultar em 
fração inferior a 0,5 (Seçaão 
IV, item 4.3 e 4.3.1, p.8). 

companhias com controle 
compartilhado, pode se 
justificar um número superior 
a 9 membros (Seção II, item 
II.1, p.4). 
Não determina um número de 
conselheiros independentes, 
mas estabelece que: 
O C.A. deve ter o maior 
número possível de membros 
independentes da 
administração da companhia 
(Seção II, item II.1, p.4). 
A companhia deve permitir 
formalmente em estatuto que 
os acionists detentores de 
ações preferenciais, que não 
integre o grupo de controle, 
elejam um membro do C.A., 
por indicação e escolhas 
próprias (Seção II, item II.3, 
p.5). 



222 

10. Mandato 

 O prazo do mandato do 
conselheiro dever 
preferencialmente de um ano. 
A reeleição é não deve ser 
automática, sendo admitível 
apenas após a avaliação de 
desempenho. Todos os 
conselheiros devem ser eleitos 
em uma mesma Assembléia 
Geral (Item 2.18, p.27). Para 
evitar a vitaliciedade, o 
estatiuto pode fixar um 
número máximo de anos de 
serviço contínuo no conselho 
(Item 2.19, p.27).Não é boa 
prática a eleição de 
conselheiros suplentes, exceto 
para casos de impedimento 
definitivo (Item 2.36, p.32). 

 O mandato de todos os 
conselheiros deve ser 
unificado, com prazo de 
gestão de um ano, permitida a 
reeleição (Seção II, Item II.1, 
p.4) 

11. Qualificação 

Os deveres de divulgação 
devem abranger a 
divulgação de informações 
relevantes sobre os 
membros do órgão de 
administração, incluindo as 
suas qualificações (OCDE, 
Princípio V, Item A, 
subitem 4, p.22).  
Os membros do órgão de 
administração devem estar 
em condições de se 
dedicarem efetivamente ao 
desempenho das suas 
funções (OCDE, Princípio 
VI, Item E, subitem 3, p. 
25). 
  

Os conselheiros devem 
possuir: capacidade de ler e 
entender relatórios gerenciais 
e financeiros; ausência de 
conflito de interesses; 
alinhamento com os valores da 
sociedade; conhecimento das 
melhores práticas de GC; 
integridade pessoal; 
disponibilidade de tempo; 
motivação; capacidade para 
trabalho em equipe; e visão 
estratégica. O conselheiro 
deve ter um enfoque contínuo 
em relação à sociedade e 
entender que seus deveres e 
responsabi-lidades são 
abrangentes e não restritos às 
reuniões do Conselho (Item 
2.16, p.26). Deve buscar 

 O C.A. deve ter de 5 a 9 
membros tecnicamente 
qualificados, com pelo menos 
2 membros com experiência 
em finanças e 
responsabilidade de 
acompanhar mais 
detalhadamente as práticas 
contábeis adotadas (Seção II, 
Item II.1, p.4) 
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diversidade de experiências 
(participação em outros 
conselhos, como executivo 
principal, em administrar 
crises, em identificação e 
controle de riscos), 
conhecimentos (de finanças, 
contábeis, dos negócios da 
sociedade, do mercado 
nacional e interna-cional e 
contatos de interesse da 
sociedade) e perfis (Item 2.17, 
p.26). A idade é um fator 
relativo na escolha do 
conselheiro, devendo 
prevalecer a sua efetiva 
constibuição ao C.A., à 
sociedade e aos sócios (Item, 
2.19, p.27). Cada novo 
conselheiro deve ser 
introduzido na empresa, não 
devendo haver distinção no 
tratamento dos eleitos por 
diversas classes de sócios 
(Item 2.28, p.29). É 
indispensável que o con-
selheiro se submeta a pro-
gramas de treinamento com-
tínuo para atualização e re-
ciclagem de conhecimentos 
(Item 2.37, p.32). 

12. Comitês do 
conselho 

Quando forem criadas 
comissões no órgão de 
administração, o seu 
mandato, a composição e 
processos de trabalho 
devem estar bem definidos 
e serem divulgados pelo 
órgão de administração 

Várias atividades do C.A. 
podem ser melhor exercidas 
por comitês especializados, 
cada um com alguns membros 
do conselho; podem ser 
formados: comitê de auditoria, 
de remuneração, de finanças, 
de governança, etc. O 

 

Os comitês especializados 
devem ser compostos por 
alguns membros do C.A. para 
estudar seus assuntos e 
preparar propostas, as quais 
deverão ser submetidas à 
deliberação do conselho de 
administração (Seção II, item 
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(OCDE, Princípio VI, Item 
E, subitem 2, p.25). 
 

regimento interno deve 
orientar a formação e a 
composição dos comitês e a 
coordenação deles por 
conselheiros independentes 
(Item 2.8, p.21). 

II.2, p.4). 

13. Regimento 
interno 

 O Estatuto ou Contrato Social 
deve prever com clareza as 
situações nas quais o sócio 
terá direito a retirar-se da 
sociedade e as condições para 
tal. Também devem prever as 
bases para a saída de sócios ou 
fechamento do capital, não 
devendo ser inferior ao valor 
econômico (Item 1.7, p.15). 
Deverá ser vedada a utilização 
de informação privilegiada 
para sócios, conselheiros, 
diretores, membros de órgãos 
técnicos e consultivos, bem 
como quaisquer pessoas que 
pelo cargo tenham acesso às 
mesmas (Item 1.8, p.15). 
As atividades do C.A. devem 
estar normatizadas num 
regimento interno que torne 
clara as suas responsabilidades 
e atribuições e previna 
conflitos com a diretoria 
executiva, notadamente com o 
executivo principal (Item 2.5, 
p.19). 

Os membros do conselho de 
administração terão os 
deveres e responsabilidades 
estabelecidos pela legislação 
societária vigente e por este 
Regulamento de Listagem 
(Seção IV, item 4.2, p.8). 

O C.A. deve adotar um 
regimento com procedimentos 
sobre suas atribuições  e 
também as disposições sobre 
método de convocação das 
reuniões, direitos e deveres 
dos conselheiros, 
relacionamento com a 
diretoria e procedimentos para 
a solicitação de informações 
por conselheiros (Seção II, 
item II.2, p.4). 
O C.A. deve atuar de forma a 
proteger o patrimônio da 
companhia, perseguir a 
consecução de seu objetivo 
social e orientar a diretoria a 
fim de maximizar o retorno do 
investimento, agregando valor 
ao empreendimento (Seção II, 
item II.1, p.4). 

D. Regimento 

14. Avaliação do 
conselho e 
conselheiros 

 Anualmente, deve ser feita 
uma avaliação formal do 
desempenho do conselho e de 
seus conselheiros. A 
sistemática de avaliação 
dependerá da situação de cada 
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sociedade, respaudada por 
processos formais com escopo 
de atuação e qualificação bem-
definidos (Item 2.15, p.25). 
A avaliação dos conselheiros é 
fundamental para a indicação 
à reeleição, principalmente 
nos aspectos de frequencia e 
participação nas reuniões 
(Item 2.15, p.26) 

E. Transparência 
15. Remuneração dos 
conselheiros e 
diretores 

Os deveres de divulgação 
da empresa abrangem a 
divulgação de informações 
relevantes, entre estas, a 
política de remuneração 
dos membros do órgão de 
administração (OCDE, 
Princípio V, Item A, 
subitem 4, p.22). 
É função do órgão de 
administração harmonizar 
a remuneração dos 
principais executivos e dos 
seus membros com os 
interesses a longo prazo da 
empresa e dos acionistas 
(OCDE, Princípio VI, Item 
D, subitem 4, p.24). 

Os conselheiros devem ser 
remunerados pelo seu trabalho 
nas bases estabelecidas pelos 
sócios, devendo: refletir o 
tempo, o esforço e experiência 
na função; propiciar incentivo 
adequado para alinhar seus 
interesses aos dos sócios; não 
comprometer a independência 
do conselheiro. Uma 
referência pode ser a base do 
valor da hora de trabalho do 
executivo principal, incluindo 
bônus e benefícios 
proporcionais ao tempo 
dedicado na função (Item 
2.21, p.27).    
Qualquer tipo de remuneração, 
inclusive opções, e de 
benefícios do C.A., da 
Diretoria e do Conselho Fiscal 
devem ser divulgados, se não 
individualmente, ao menos por 
grupos (Item 2.21, p.28). 
O relatório anual deve 
especificar a participação no 
capital da sociedade e a 
remuneração individual ou 
agregada dos administradores, 
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destacando as mudanças nessa 
participação ao longo do ano, 
explicitando os mecanismos 
de remuneração variável, 
quando for o caso, e seu 
impacto no resultado (Item 
3.5.2, p. 34). 

 16. Reuniões do 
conselho 

 Ocasionalmente, pessoas-
chave da sociedade, asses-
sores técnicos ou consultores 
podem ser convidados a 
participar das reuniões do 
conselho, prestando infor-
mações, expondo suas 
atividades ou apresentando 
opiniões sobre assuntos de sua 
especialida-de (Item 2.14, 
p.25). O conselho deve indicar 
anualmente uma pessoa para 
assessorar o presidente do 
conselho, tratar do processo de 
distribuição de materiais e 
confecção de atas e execu-tar 
as tarefas burocrá-ticas e de 
procedimentos (IBGC, Item 
2.29, p.29). O presidente do 
conselho deve elaborar o 
calendário anual das reuniões 
e preparar as pautas após ouvir 
os conselheiros e, se for o 
caso, o CEO e demais 
diretores (Item 2.30, p.30). 
A documentação deve ser 
distribuida aos conselheiros 
com, no mínimo 7 dias de 
antecedência (Item 2.31, 
p.30).  As atas de reuniões 
devem registrar de forma clara 
todas as decisões tomadas, 

 O estatuto deve autorizar 
qualquer membro do conselho 
a convocar reuniões em caso 
de necessidade, quando o 
conselheiro que é encarregado 
não o faz (Seção II., item II.2, 
p.4). 
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abstenções de voto por con-
flitos de interesse, respon-
sabilidades e prazos, discus-
sões relevantes, devendo ser 
assinada por todos os 
presentes (Item 2.32, p.30). 

DIRETORIA EXECUTIVA 
SUBDIMENSÕES INDICADORES OCDE E SOX IBGC BOVESPA CVM 

17. Nomeação e 
remuneração 

 Uma das principais 
responsabilidades do C.A. é a 
escolha ou substituição do 
executivo principal (CEO) e a 
definição da sua remune-ração 
e benefícios. Cabe ao 
executivo principal (CEO) 
indicar, para aprovação do 
Conselho, os demais dire-tores 
e respectiva remune-ração 
(Item 2.25, p.28). 
Cabe ao executivo principal 
(CEO) a indicação dos 
diretores para aprovação do 
C.A. (Item 3.2, p.33). 

  

F. Qualidade da 
Gestão 

18. Avaliação do 
desempenho 

 A remuneração da Diretoria 
dever ser estruturada de forma 
a vincular-se a resultados, por 
meio de incentivos 
inteligentes, coerentes e 
apropriados para gerar valor a 
longo prazo. A companhia 
deve ter um procedimento 
formal e trans-parente para 
desenvol-ver sua política de 
remuneração e estabecer o 
pacote de salários de seus 
executivos. Nenhum diretor 
deve estar envlvido em 
qualquer decisão que abranja 
sua própria remuneração. 

 O C.A. deve fazer anualmente 
uma avaliação formal do 
desempenho do executivo 
principal (Seção II, item II.2, 
p.4) 
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Opções de compra de ações 
devem ser evitadas (Item 3.9, 
p.35).  
Anualmente, o executivo 
principal deve ser avaliado 
pelo C.A. e é responsável pela 
avaliação da Diretoria e pela 
informação do resultado ao 
C.A (Item 3.8, p.35). 
Os sistemas de avaliação e 
remuneração devem ter caráter 
de longo prazo e uma simetria 
de riscos que não permita 
atitudes que beneficiem a 
Diretoria em detrimento dos 
acionistas (Item 3.9, p.36). 

19. Plano de sucessão 

É função do órgão de 
administração supervi-
sionar o planejamento da 
substituição dos principais 
executivos (OCDE, 
Princípio VI, Item D, 
subitem 2, p.24). 

O C.A. deve ter , sempre 
atualizado, um plano de 
sucessão do executivo 
principal e de todas as 
pessoas-chave da sociedade 
(Item 2.27, p.29). 

  

G.Transparência 20. Papéis e 
responsabilidades 

A SEC deverá, periódica e 
sistematicamente e pelo 
menos uma vez a cada três 
anos, rever cada 
divulgação de informações 
feita pela companhia (Shelf 
Registation Statement), 
inclusive as demonstrações 
financeiras (Art. 409, 
SOX). 
 

As sociedades devem 
reconhecer as tendências 
internacionais e as exigências 
do mercado e preparar as 
demonstrações financeiras 
também de acordo com os 
padrões de contabilidade 
internacionalmente aceitos 
(Item 3.5.3, p.34). 
 

No encerramento de cada 
exercício social, a 
companhia deverá, 
adicionalmente ao previsto 
na legislação vigente: 
Elaborar demonstrações 
financeiras ou consolidadas 
de acordo com os padrões 
internacionais IFRS ou US 
GAAP, em reais ou dólares 
americanos, que deverão ser 
divulgadas na íntegra, no 
idioma inglês, acompanhado 
do relatório da 
administração e de notas 
explicativas, que informem o 

A companhia deve adotar, 
além dos princípios de 
contabilidade brasileiros, 
normas internacionais de 
contabilidade promulgadas 
pelo IASB ou utilizadas nos 
EUA (US GAAP), atestados 
por auditor independente. As 
empresas de pequeno porte 
devem ao menos incluir a 
DFC e detalhar as transações 
relevantes em notas 
explicativas (Seção IV, item 
IV.6, p.11) 
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lucro líquido e o patrimônio 
líquido apurado segundo os 
princípios contábeis 
brasileiros; ou 
Divulgar, no idioma inglês, a 
íntegra das demonstrações 
financeiras, relatório da 
administração e notas 
explicativas, elaboradas 
conforme a legislação 
brasileira que demonstre a 
conciliação do resultado do 
exercício e do patrimônio 
líquido apurados segundo os 
critérios contábeis 
brasileiros e segundo os 
padrões internacionais IFRS 
u US GAAP (Seção VI, item 
6.2, i e ii, p.10-11); ou 
Apresentar a íntegra das 
Informações Trimestrais 
traduzidas para o idioma 
inglês (Seção VI, item 6.3, 
p.11). 

 

Governança Corporativa: 
O relatório anual deve 
mencionar as práticas de 
governança adotadas pela 
sociedade ou que serão 
implementadas a curto prazo 
(Item 3.5.1, p.34).  
Recomenda o Código do 
IBGC para todos os tipos de 
sociedade, aberta ou fecha-da, 
limitadas ou civis (Obje-tivos 
e Princ. Básicos, p.9). 

  

21. Diálogo com as 
partes interessadas 

 

RSE: 
Toda sociedade deve divulgar, 
pelo menos anualmente e com 
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aprovação prévia do C.A., 
suas políticas e práticas 
sociais, ambientais, de 
segurança do trabalho e de 
saúde (Item 2.40, p.32). 

Fatos Relevantes: 
Os deveres de divulgação 
devem abranger a divul-
gação de informações 
relevantes sobre estruturas 
e políticas de governo, em 
especial o conteúdo de 
qualquer código ou polí-
tica de governo da socie-
dade e o processo para a 
sua implementação 
(OCDE, Princípio V, Item 
A, subitem 8, p.22). 
Qualquer mudança subs-
tancial nas condições 
financeiras ou operacio-
nais da companhia deverá 
ser informada em tempo 
real (Art. 404, SOX). 
Os canais de divulgação de 
informações devem atentar 
um acesso equitativo, 
atempado e eficiente em 
termos de custos às 
informações relevantes por 
parte dos utilizadores 
(OCDE, Princípio V, Item 
E, p.23). 

Fatos Relevantes: 
A sociedade deverá ter política 
de divulgação de informações 
relevantes (Item 1.8, p.15). 

  

Política de divulgação: 
A SEC deve adotar regras 
exigindo a divulgação de 
informações sobre os 
controles financeiros 
internos de cada empresa 

Política de divulgação: 
A comunicação não deve 
restringir-se ao desempenho 
econômico-financeiro, 
inclusive os intangíveis, que 
norteiam a ação empresarial e 

Política de divulgação: 
A companhia deverá, pelo 
menos uma vez por ano, 
realizar reunião pública com 
analistas e demais partes 
interessadas, para divulgar 

Política de divulgação: 
O relatório da administração 
deve explicar mudanças 
expressivas no balanço e na 
demonstração de resultados da 
companhia; comentar 
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(Art. 404, SOX).  conduzem à criação de valor 
(Objetivos e Princípios 
Básicos, p.9) 

informações relativas a sua 
respectiva situação 
econômico-financeira, 
projetos e perspectivas 
(Seção VI, item 6.6, p.13). 

acontecimentos relevantes no 
período coberto, tanto do 
ponto de vista contábil-
financeiro, como estratégico; 
orientar os acionistas quanto 
ao ambiente de negócios da 
companhia e detalhar a 
política da gestão para a 
criação de valor para os 
acionistas; descrever fatores 
de risco, inclusive os internos, 
fatores da concorrência e 
ambiente de negócios, além de 
fatores macroeconômicos de 
suas áreas e regiões de atuação 
(Seção IV, item IV.1, p.9). 

Demosntrações 
Financeiras: 
Cada relatório anual deverá 
conter um relatório de 
controle interno e 
avaliação referente a 
efetividade da estrutura de 
controle interno e 
procedimentos para a 
divulgação de informações 
financeiras, devendo a 
avaliação ser confirmada e 
reportada pela auditoria 
externa encarregada de 
preparar o relatório de 
auditoria (Art. 407, SOX) 

Demosntrações Financeiras: 
O relatório anual não deve se 
limitar às informações 
exigidas por lei. Envolve 
todos os aspectos da atividade 
empresarial, em um exercício 
completo, comparativamente a 
exercícios anteriores, 
ressalvados os assuntos 
considerados confidenciais e 
deve incluir o relatório da 
administração (Item 3.5, p.34). 

Demosntrações Financeiras: 
As demonstrações 
financeiras e as consolidadas 
de cada exercício social e 
trimestrais (exceto o último) 
devem apresentar, 
obrigatoriamente, a 
Demonstração dos Fluxos de 
Caixa e equivalentes de 
caixa, incluindo-a em Notas 
explicativas, no máximo seis 
meses após a autorização de 
adesão ao Novo Mercado  
(Seção VI, item 6.1, 6.1.1 e 
6.1.2, i, p.10) 
As Informações Trimestrais 
e as Demonstrações 
financeiras e consolidadas 
devem conter as 
informações obrigatórias 
previstas na legislação 
(Seção VI, item, 6.2, ii e 
item 6.4, p.10-12). 

Demosntrações Financeiras: 
Não explicita, mas ao 
determinar a divulgação de 
demonstrações financeiras nos 
padrões internacionais 
subtende-se a inclusão da 
DFC nestes demonstrativos. 
Também pela determinação de 
que:As empresas de pequeno 
porte devem ao menos incluir 
a DFC e detalhar em notas 
explicativas as transações 
relevantes que não são 
obrigatoriamente incluídas nas 
demonstrações financeiras 
(Seção IV, item IV.6, p.11) 
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 Parecer e relatório da 
auditoria:  
O relatório anual deve incluir 
a mensagem do presidente do 
C.A ou da Diretoria, o 
relatório da administração e o 
conjunto das demonstrações 
finan-ceiras, acompanhadas, 
quando for o caso, do parecer 
da auditoria independente e do 
Conselho Fiscal (Item 3.5, 
p.34). 
De forma clara, os auditores 
independentes devem 
expressar opinião sobre se as 
demonstrações financeiras 
elaboradas pela Diretoria 
apresentam adequadamente a 
posição patrimonial e 
financeira e os resultados do 
período. No parecer estão 
definidos o escopo, os 
trabalhos efetuados, a opinião 
emitida e a respon-sabilidade 
assunida (Item 4.2, p.37). 
Os auditores independentes 
devem reportar ao Comitê de 
Auditoria e, na falta deste, 
diretamente ao C.A. os 
seguintes pontos: discussão 
das principais políticas 
contábeis; deficiências 
relevantes e falhas signifi-
cativas nos controles e 
procedimentos internos; 
tratamentos contábeis 
alternativos; casos de 
discordâncias com a Diretoria; 
avaliação de riscos e análise 

Parecer e relatório da 
auditoria: 
O documento de 
recomendações os auditores 
deve ser revisado por todos 
os membros do C.A. e do 
Conselho Fiscal (Seção IV, 
Item IV.7, p.11). 
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de possibilidade de fraudes 
(Item 4.4, p.37). 

Responsabilidade: 
Responsabilização direta 
do CEO (Chief Executive 
Officer) e do CFO (Chief 
Financial Officer) pelas 
divulgações da companhia, 
devendo ser efetiva a 
participação do CEO e do 
CFO na preparação dos 
relatórios da companhia 
(Art.302, SOX). 
Os deveres de divulgação 
devem abranger a 
divulgação de informações 
relevantes sobre assuntos 
relacionados com os 
trabalhadores e outros 
sujeitos com interesses 
relevantes (OCDE, 
Princípio V, Item A, 
subitem 5, p.22). 
 
 

Responsabilidade: 
O executivo principal (CEO) e 
os demais diretores são 
responsáveis pelo 
relacionamento transparente 
com as partes interessadas 
(Item 3.3, p.33). 
O executivo principal deve 
prestar todas as informações 
pertinentes, além das que são 
obrigatórias, tão logo estejam 
disponíveis, imediata e 
simultaneamente, a todos os 
interessados, prevalecendo a 
substância sobre a forma. A 
diretoria deve fazer uso de 
linguagem acessível ao seu 
público-alvo, buscando 
clareza e objetividade das 
informa-ções, abordando 
pontos positivos e negativos 
para facilitar a correta compre-
ensão e avaliação da socie-
dade (Item 3.4, p.33-34). 
A Diretoria deve facilitar o 
acesso dos membros do con-
selho de administração e fis-
cal às instalações da compa-
nhia e às informações, arqui-
vos e documentos necessá-rios 
ao desempenho de suas 
funções (Item 3.10, p.36). 

  

AUDITORIA 
SUBDIMENSÕES INDICADORES OCDE E SOX IBGC BOVESPA CVM 

H. Comitê de 
Auditoria 

 
22. Funcionamento 

As regras de 
implementação e operação 
do comitê de auditoria nas 

Várias atividades do C.A. que 
demandam muito tempo 
podem ser exercidas por 

 O C.A. deve dispor em 
regimento sobre comitês 
especializados para analisar 
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bolsas de valores ou 
mercados de balcão 
deverão ser observadas 
pelas companhias, caso 
contrário, a SEC adotará 
normas que proíbam a 
negociação de valores 
imobiliários destas 
(Art.202, SOX) 
As empresas abertas, 
inclusive as estrangeiras, 
deverão contar com um 
comitê de auditoria que 
terá por finalidade desvin-
cular o serviço de audito-
ria independente da 
diretoria financeira das 
empresas e deverá repor-
tar-se diretamente ao C.A. 
(Art. 301, SOX) 

comitês especializados; 
diversos comitês podem ser 
formados, cada um com 
alguns membros do conselho, 
dentre eles, o comitê de 
auditoria (Item 2.8, p.21). 
Os Conselhos de 
Administração devem 
estimular a instituição de 
Comitê de Auditoria (Item 2.9, 
p.21). 
 

certas questões em 
profundidade, notadamente 
relacionamento com auditor e 
operações entre partes 
relacionadas (Seção II, item 
II.2, p.4). 
Um comitê de auditoria deve 
supervisionar o relacionamen-
to com Auditor Independente.  
Qualquer membro do comitê 
de auditoria poderá solicitar 
reunião individual com diretor 
ou auditor, quando achar 
necessário (Seção IV, item 
IV.3, p.10). 
 

23. Composição 

O comitê de auditoria 
deverá ser formado por 
membros do C.A. e ser 
independente, não podendo 
ser afiliado da companhia 
ou de quaisquer 
subsidiárias desta (Art. 
301, SOX). 
Os membros do comitê 
devem ter conhecimentos 
sobre princípios contá-beis, 
demonstrações e controles 
internos. Deve ter 
especialização atestada por 
formação acadêmica ou 
experiência profissio-nal. 
Além disso, empresa deve 
apresentar pelo menos um 
especialista financeiro no 

Deve adotar um regimento 
interno e ser composto no 
mínimo por três membros, 
todos com conhecimentos 
básicos de finanças e 
contabilidade e pelo menos 
um, com maior experiência na 
área contábil, de auditoria e de 
gestão financeira (Item 2.9.2, 
p.22). 
Deve ser formado por 
membros do C.A. 
preferencialmente 
independentes mas, o 
conselheiro que acumular 
funções executivas não deve 
participar do mesmo (Item 
2.9.1, p.21). 

 O comitê de auditoria deve ser 
composto por membros do 
C.A. com experiência em 
finanças e, pelo menos um que 
represente os minoritáros. 
Caso um esecutivo seja 
membro do C.A. este não 
poderá ser membro do comitê 
de auditoria (Seção IV, item 
IV.3, p.10). 
 
 
Não especifica número de 
membros independentes. 
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comitê de auditoria (Art. 
301, SOX). Caso não 
possua, deve divulgar o 
fato no Relató-rio 20F 
(Art.407, SOX). 
No caso de empresas 
estrangeiras, poderá ser 
nomeado um membro da 
própria empresa para o 
comitê de auditoria, desde 
que não seja diretor ou se 
for representante do 
controlador que seja 
apenas com status de 
observador, sem direito a 
voto e jamais exercer a 
função de presidente do 
comitê (Art.301, SOX) 

I. Auditoria 
Interna e 
Externa 24. Auditoria Interna  

 A auditoria interna deve 
reportar-se ao Comitê de 
Auditoria e na falta deste, ao 
Conselho de Administração.  
O Conselho de Administra-
ção deve aprovar o planeja-
mento anual, analisar os 
resultados e monitorar a 
implementação das reco-
mendações apresentadas pela 
auditoria interna (Item 2.3.4, 
p.31). Em caso de 
terceirização, os serviços da 
auditoria não de-vem ser 
exercidos pelos au-ditores 
independentes. Ape-nas 
recomenda a participa-ção 
efetiva do Comitê de 
Auditoria e do C.A. no 
planejamento dos trabalhos de 
auditoria interna (Item 2.3.4, 
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p.31) 

25. Auditoria 
Independente 

Deve ser realizada 
auditoria anual por auditor 
independente, competente 
e qualificado, oferecendo 
assim garantias ao órgão de 
administração e aos 
acionistas sobre a 
fidedignidade das 
demonstrações financeiras 
quanto a posição financeira 
e o desempenho da 
empresa em todos os 
aspectos relevantes 
(OCDE, Princípio V, Item 
C, p.22). 
Os auditores externos 
devem responder perante 
os acionistas e assumem 
perante a empresa o dever 
de realizar  a auditoria com 
o devido profissionalismo 
(OCDE, Princípio V, Item 
D, p.22). 
É proibida a prestação dos 
seguintes serviços não 
relacionados à auditoria: 
guarda-livros, desenho e 
implementação de sistemas 
de informação financeira, 
cálculo do valor 
econômico, opinião sobre o 
valor justo, serviços 
atuariais, serviços de 
auditoria interna, funções 
administrativas, recursos 
humanos, correto, serviços 
legais e opinião técnica 
(Art. 201, SOX) 

Os auditores independentes 
devem expressar sua opinião 
sobre se as DFs elaboradas 
pela diretoria apresentam de 
forma adequada a posição 
patrimonial e financeira e os 
resultados do período (Item, 
4.2, p.37). 
A audoria independente deve 
reportar-se ao comitê de 
auditoria e na falta deste, ao 
conselho (Item 4.4, p.37). 
Os auditores, em benefício de 
sua independência, devem ser 
contratados por período pré-
definido, podendo ser 
recontratados após avaliação 
formal e documentada de sua 
independencia e desem-penho 
(Item 4.5, p.37). 
O C.A. deve assegurar-se de 
que os procedimentos 
adotados pelos auditores 
garantam independência e 
objetividade, especialmente 
quando os mesmos prestam 
outros serviços. O Comitê de 
Auditoria ou, na sua ausência, 
o C.A. deve estar ciente de 
todos os serviços prestados 
pelos auditores independentes, 
inclusive os honorários, de 
forma a garantir a 
independência e evitar 
possíveis conflitos de 
interesses. O Conselho deve 
divulgar às partes interessadas 
a proporcionalidade entre os 

 O C.A. deve proibir ou 
restringir a contratação do 
auditor da companhia para 
outros serviços que possam 
dar origem a conflitos de 
interesse. Ao permitir deve, no 
mínimo, ser estabelecido para 
quais serviços o auditor pode 
ser contratado, e a que 
proporção máxima anual tais 
serviços prestados poderá 
representar em relação ao 
custo de auditoria (Seção IV, 
Item IV.4, p.10). 
 
A CVM estabelece rodízio da 
empresa de auditoria a cada 5 
(cinco) anos  Proibe também 
que a empresa de auditoria 
seja contratada para serviços 
adicionais a auditoria 
independente (Ver Instrução 
CVM n°308). 
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Qualquer serviço não 
constante da lista da Seção 
201, somente poderá ser 
prestado por empresa de 
auditoria com a pré-
aprovação do comitê de 
auditoria (Art.202, SOX). 
A empresa de auditoria 
somente poderá ser 
recontratada após 
decorrido um ano entre 
uma contratação e outra 
(Art.206, SOX). 

honorários pagos aos auditores 
pelos serviços de auditoria e 
os eventuais pagamentos por 
outros serviços (Item 4.6, 
p.38). 
O auditor deve assegurar 
anualmente por escrito ao 
comitê de auditoria ou, na sua 
ausência, ao C.A., a sua 
independência em relação a 
sociedade (Item 4.7, p.38). 

J. Transparência 26. Papéis e 
responsabilidades 

 É competência do comitê de 
auditoria analisar as 
demonstrações financeiras, 
promover a supervisão e a 
responsabilização da área 
financeira, garantir que a 
diretoria desenvolva controles 
internos confiáveis, que a 
auditoria interna desempenhe 
a contento o seu papel e que 
os auditores independentes 
avaliem por meio da sua 
revisão, as práticas da 
auditoria interna e da diretoria 
e, ainda, zelar pelo código de 
conduta da empresa (Item 2.9, 
p.21). O comitê de auditoria 
deve reunir-se periodicamente 
com o conselho, o executivo 
principal e demais diretores 
(Item 2.9.3, p.22). O comitê de 
auditoria deve assegurar-se da 
qualidade das informações 
oriundas de controladas ou 
coligadas, ou de terceiros 
(como peritos), tendo em 
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conta o reflexo destas nas 
demonstrações financeiras da 
invesstidora (Item 2.9.5, p.23). 
Cabe ao C.A. escolher os 
auditores independentes, 
aprovar os honorários e planos 
de trabalho, bem como avaliar 
seu desem-penho. Havendo 
Comitê de Auditoria cabe a 
este tratar desses assuntos e 
submetê-los ao conselho (Item 
2.33, p.31; Item 4.3, p.37). 
FISCALIZAÇÃO 

SUBDIMENSÕES INDICADORES OCDE E SOX IBGC BOVESPA CVM 

27. Composição do 
Conselho Fiscal 

 Apenas recomenda: 
O Conselho Fiscal, parte 
integante do sistema de 
governança das empresas 
brasileiras, é um órgão não-
obrigatório. Deve ser visto 
como uma das ferramentas 
que visam agregar valor para a 
sociedade, agindo como um 
controle independente para o 
sócio (Item 5.1, p.40). 

O conselho fiscal deve ser 
composto por, no mínimo, 3 e, 
no máximo, 5 membros 
(Seção IV, item IV.2, p.9). 
A maioria do conselho fiscal 
não deve ser eleita pelo 
acionista controlador. Os 
titulares de ações preferenciais 
e ordinárias, excluído o 
controlador, terão o direito de 
eleger igual número de 
membros eleitos pelo 
controlador (Seção IV, item 
IV.2, p.9). 

L. Conselho 
Fiscal 

28. Funcionamento 
do Conselho Fiscal 

 O Conselho Fiscal não 
substitui o Comitê de 
Auditoria, entretanto, quando 
ambos estiverem em 
funcionamento, é natural 
haver a sobreposição de 
funções, devendo os mesmos 
coordenar as suas atividades 
(Item 5.5, p.41). 

Determina apenas que: 
O conselho fiscal deverá ter 
as funções e competências 
que a legislação societária 
vigente lhe atribuir, assim 
como outras estabelecidas 
pelo estatuto social que 
sejam compatíveis com a 
natureza deste órgão. Seus 
membros terão os deveres e 
as responsabilidades 
estabelecidas pela legislação 
societária vigente e por este 
Regulamento de Listagem 
que, especificamente, se 
refere à adesão ao 
Regulamento de Arbitragem 
(Seção V, itens 5.1 e 5.2, 
p.9). 
 

O conselho fiscal deve adotar 
um regimento com procedi-
mentos sobre suas atribuições, 
com foco no relacionamento 
com o auditor, e que não 
limite a atuação individual de 
nenhum conselheiro. Também 
deve incluir disposições sobre 
periodicidade e método de 
convocação de reuniões, dis-
ponibilização antecipada de 
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materiais, direitos e deveres 
dos membros, relacionamento 
com a administração e proce-
dimentos para solicitação de 
informações. O cons.fiscal 
deve se reunir quando reque-
rido de forma fundamentada 
por representante dos minori-
tários (Seção IV, item IV.2, 
p.9). Como parte da análise 
das demonstrações da 
companhia, o conselho fiscal e 
o comitê de auditoria devem 
se reunir regular e separada-
mente com os auditores sem a 
presença da diretoria (Seção 
IV, item IV.3, p.10). 

M. Transparência 29. Papéis e 
responsabilidades 

O comitê é responsável por 
indicar, contratar, 
estabelecer a remunera-
ção, supervisionar o 
auditor externo e aprovar 
previamente a realização 
de serviços adicionais por 
parte destes; receber 
denúncias internas de 
fraudes relacionadas a 
auditoria e controles 
contábeis, investigar e 
averiguar a sua veraci-dade 
e repassá-las aos órgão 
competentes; resol-ver as 
divergências entre os 
gestores e a auditoria 
quanto às demonstrações 
contábeis e etc. Em em-
presas estrangeiras, algu-
mas das atribuições do 
comitê de auditoria podem 

Determina que o regimento 
interno do C.A. deve orientar 
a formação e composição dos 
comitês e a coordenação deles 
por conselheiros 
independentes (Item 2.8, 
p.21). Ao Conselho Fiscal 
convém introduzir um 
regimento interno que não 
iniba a liberdade de ação 
individual dos conselheiros 
(Item 5.3, p.41). Incluir na 
política de divulgação de 
informações da companhia as 
opiniões e os documentos 
elaborados pelo Conselho 
Fiscal, inclusive a divulgação 
dos votos e das justificativas 
dos conselheiros fiscais sobre 
as demonstrações financeiras 
(Item 5.9, p.42). 

O C.A. deve dispor em 
regimento sobre comitês 
especializados para analisar 
certas questões em 
profundidade, notadamente 
relacionamento com auditor e 
operações entre partes 
relacionadas (Seção II, item 
II.2, p.4). 
A companhia deve 
disponibilizar iformações a 
pedido de qualquer membro 
do conselho fiscal, sem 
limitações relativas a 
exercícios anteriores, desde 
que tais informações tenham 
relação com questões atuais 
em análise, e a informações de 
sociedades controladas ou 
coligadas, desde que não viole 
o sigilo imposto por lei (Seção 
IV, Item IV.5, p.10). 
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ser de competência de 
outros órgãos ou conselhos 
e o comitê de auditoria 
passa a exercer funções 
consultivas e de 
recomendação. A empresa 
deve retratar no Relatório 
20F, evidenciando a 
utilização da dispensa e 
atestar até que ponto isso 
afeta negativamente a 
atuação do comi-tê de 
auditoria (Art.301, SOX). 

CONDUTA E CONFLITOS DE INTERESSE 
SUBDIMENSÕES INDICADORES OCDE E SOX IBGC BOVESPA CVM 

N. Conduta 30. Código de 
conduta 

A empresa deve divulgar 
se possui (se não possui, 
explicitar a razão) um 
código de ética para 
diretores sêniores, 
aplicável aos principais 
diretores encarregados de 
assuntos financeiros (Art. 
406, SOX) 
 

A Diretoria deve desenvolver 
um Código de Conduta a ser 
aprovado pelo C.A., devendo 
zelar pelo seu cumprimento 
por toda a sociedade (Item 3.7, 
p.35). Toda sociedade deve ter 
um código de conduta que 
comprometa administradores e 
funcionários, elaborado de 
acordo com os princípios e 
políticas definidos pelo C.A. e 
(Item 6.1, p.43). 

  

 31. Abrangência do 
código de conduta 

 Toda sociedade deve ter um 
código de conduta que defina 
também as responsabilidades 
sociais e ambientais (Item 6.1, 
p.43).  
O código de conduta deve 
abranger o relacionamento 
entre os conselheiros, sócios, 
funcionários, fornecedores e 
demais partes interessadas  
(Item 6.1.1, p.43). 
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32. Empréstimos e 
operações 

Proibição de oferecimen-
to, manutenção, amplia-
ção e renovação de 
empréstimos em favor de 
conselheiros e diretores, 
direta ou indiretamente, 
pela companhia, inclusive 
por meio de subsidiárias 
(Art.402, SOX). 
Os deveres de divulgação 
devem abranger a divul-
gação de informações 
relevantes sobre transa-
ções com partes relacio-
nadas (OCDE, Princ.V, 
Item A, subitem 5, p.22). 
É função do órgão de 
administração fiscalizar e 
gerir potenciais conflitos 
entre os gestores, os seus 
membros e os acionistas, 
inclusive o uso abusivo 
dos ativos da sociedade e 
abuso em transações com 
partes relacionadas 
(OCDE, Princípio VI, Item 
D, subitem 6, p.24). 

Em princípio, empréstimos em 
favor do controlador e de 
partes relacionadas devem ser 
proibidos, devendo estar 
vedados no estatuto (Item 
6.2.1, p.44). 

 O estatuto da cia.deve proibir, 
a princípio, contratos de 
mútuo com contolador ou 
partes interessadas (Seção III, 
Item III.4, p.6-7).  
É imperativo que se dê a 
devida transparência aos 
contratos entre partes 
relacionadas, facultando aos 
acionistas o exercício do 
direito à fiscalização e 
acompanhamento dos atos da 
gestão da companhia. Os 
contratos entre partes 
relacionadas devem ser 
formalizados por escrito, 
detalhando-se suas 
características principais. Os 
contratos de prestação de 
serviços entre a companhia e 
o controlador ou partes 
relacionadas devem estar 
alinhados com os interesses 
de todos os acionistas da 
companhia  (Seção III, item 
III.4, p.7). 

O. Conflitos de 
Interesse 

33. Arbitragem 

 Os conflitos entre sócios, e 
entre estes e a sociedade, 
devem ser resolvidos por meio 
de arbitragem, devendo 
constar do estatuto e do 
compromisso a ser firmado 
individualmente, em termo 
próprio  (Item 1.9, p.16). 

 O estatuto da companhia deve 
estabelecer que as 
divergências entre acionistas 
e companhia ou entre 
acionistas controladores e 
acionistas minoritários serão 
solucionadas por arbitragem 
(Seção III, Item III.6, p.8). 
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APÊNDICE B – Modelo de Avaliação das Práticas de Governança Corporativa: 
dimensões, subdimensões e indicadores 

MODELO DE AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE UTILIZAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS DE GC
PROPRIEDADE

A.1) Ações

A companhia possui, no mínimo, 25% do capital social em circulação (free float ).
Menos de 50% das ações ordinárias da companhia pertencem aos acionistas controladores. .

A companhia possui 100% de ações ordinárias ou todas as suas ações independente de classe e proporção, dão
aos sócios o direito de voto (uma ação = um voto).

Concede às ações preferenciais o direito a voto em matérias relevantes.
Concede o direito pleno, formalizado em estatuto, caso a companhia não delibere pelo pagamento dos direitos fixos 
ou mínimos das ações.

A.2) Reunião de Sócios

2.1 A empresa possui processos e procedimentos formais aplicáveis às assembéias gerais contendo disposições sobre
o tratamento equitativo de todos os acionistas.
Prevê também, em estatuto, mecanismos para a resolução de conflitos de interesse nas reuniões, estabelecendo
que as matérias não expressas na convocação não poderão ser votadas sem a presença de todos os sócios, inclusive
os preferenciais que tenham direito de voto no assunto em questão.

A.3) Recomendações dos minoritários

3.1 A empresa estabelece mecanismos formais para receber, antes das assembléias, matérias relevantes e oportunas
e propostas sugeridas por acionistas minoritários, e para que os sócios possam solicitar informações à diretoria e/ou 
expressar suas opiniões inclusive sobre a política de remuneração dos membros do conselho e da diretoria executiva.

A.4) Tag-Along

4.1 A companhia estabelece em estatuto, regras específicas, visando a transparência e equidade de tratamento no 
caso de alienação do controle.
A empresa concede tag along de 100%, independente da espécie ou classe de ações.

B.5) Acordos de acionistas

5.1 A companhia possui acordos de acionistas ou outros documentos que formalizam as relações entre os sócios.

5.2 A companhia disponibiliza a todos os sócios quaisquer acordos de acionistas, principalmente os que tratam sobre assuntos
relevantes tais como, regras de votação, direitos de preferência na alienação do controle e etc, arquivando-os, juntamente
com as alterações ou rescisões na sede social.

5.3 Os acordos de acionistas prevêm critérios para a destinação do lucro, o direito de indicar diretores, o plano sucessório,
a saída e entrada de sócios etc., não prevendo nestes, divisão de diretorias entre os sócios, a vinculação ou restrição do
Os acordos de acionistas não prevêm a divisão de diretorias entre os sócios, a vinculação ou restrição do direito de voto
de quaisquer dos membros do Conselho de Administração ou a exclusão de minoritários.

B.6) Regras de votação

6.1 As regras e procedimentos de votação estão explicitadas no estatuto de forma clara, permitindo a compreensão por
todos os acionistas, estando disponíveis aos acionistas na publicação do primeiro anúncio de convocação para 
assembléias gerais de acionistas, nas quais é dada aos mesmos a oportunidade de participar ativamente.

6.2 A companhia possui políticas explícitas que promovem o tratamento adequado ao direito de voto e o tratamento justo e
equitativo aos sócios, monitorando e avaliando os resultados periodicamente.

B.7) Disponibilidade de informações

7.1 Além de disponibilizar as informações obrigatórias em seu site na internet, a companhia divulga, imediata e simultaneamente, 
toda informação que possa influenciar decisões de investimento a todos os interessados.
A comapnhia disponibiliza outras informações relevantes em área de Relações com Investidores e dados para contato
de dúvidas com relação aos relatórios e conteúdos.

1.1

1.2
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
C.8) Presidência do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva

8.1 As funções da presidência do conselho de administração e da diretoria executiva são exercidas por diferentes indivíduos.

8.2 Os papéis do presidente do conselho de administração e da diretoria executiva são formalmente distintos no estatuto social
e/ou regimento próprio. 
Caso não haja impedimento para que o diretor executivo seja membro do conselho, são realizadas sessões executivas
onde o mesmo e a diretoria executiva não participam.

C.9) Composição do conselho

9.1 O conselho possui entre 5 e 9 membros, sendo todos independentes.
Os conselheiros são contratados por meio de processos formais,com escopo de atuação e qualificação bem definidos.

C.10) Mandato

10.1 Todos os membros do conselho de administração são eleitos com mandato de um ano em uma mesma assembléia geral.
É permitida a reeleição apenas após a avaliação de desempenho dos conselheiros. 
O estatuto prevê um número máximo de eleição consecutiva dos conselheiros e a eleição de conselheiro suplente 
apenas em caso de impedimento definitivo do conselheiro.

C.11) Qualificação

11.1 Para a eleição do membro do conselho de administração, a companhia considera a diversidade de conhecimentos, de
experiências e outros aspectos, tais como ausência de conflito de interesses, alinhamento com os valores da sociedade,
conhecimento das melhores práticas de governança corporativa, integridade pessoal, disponibilidade de tempo, motivação,
capacidade para o trabalho e visão estratégica. 
A companhia também possui programas de treinamento contínuo, visando a atualização e reciclagem dos conselheiros eleitos.

C.12) Comitês do Conselho

12.1 Com o objetivo de analisar determinadas matérias específicas, auxiliando as atividades do conselho de administração
a companhia instituiu formalmente, além do Comitê de Auditoria, outros comitês tais como, de Finanças, de Nomeação, 
de Governança Corporativa, de Remuneração etc., possuindo, além da sua coordenação, outros membros independentes 
na sua  formação. 
A companhia também utiliza a assessoria de especialistas externos para auxiliar o conselho de administração em 
questões relevantes.

D.13) Regimento interno

13.1 Visando disciplinar as atividades do conselho, a sua composição, os mandatos, os comitês e outras questões, a
companhia instituiu regimento interno do conselho de administração, definindo claramente as atribuições, deveres e
responsabilidades do conselho e da diretoria executiva e a gestão de conflito de interesses. 
A companhia possui políticas e mecanismos formais para garantir a integridade dos relatórios financeiros.

D.14) Avaliação do conselho e conselheiros

14.1 Objetivando a eficácia e o bom desempenho do conselho, a companhia instituiu mecanismos formais de avaliação
periódica do desempenho dos conselheiros.
A companhia analisa, para a reeleição dos conselheiros, os aspectos econômico, social e ambiental, além de outros como:
frequência, participação nas reuniões etc.

E.15) Remuneração dos conselheiros e diretores

15.1 A companhia possui comitê de remuneração responsável pela definição e gestão de programa de remuneração executiva,
propicia incentivo adequado, buscando refletir na remuneração o tempo, o esforço e a experiência dos conselheiros na função.

15.2 Publica no edital de convocação, os critérios utilizados para definição da remuneração do executivo principal.
Divulga, individualmente, a forma de remuneração e benefícios dados a conselheiros e diretores e a relação entre a 
remuneração e o desempenho econômico, social e ambiental da empresa.

E.16) Reuniões do conselho

16.1 O conselho tem critérios bem definidos para elaboração das pautas das reuniões pelo presidente, que deve ouvir os
conselheiros e, caso necessário, o diretor executivo e a diretoria. 
Também elabora um calendário anual das reuniões.
Todo material para para leitura é distribuído aos conselheiros com, no mínimo, 7 dias de antecedência da mesma.

16.2 Ocasionalmente, o conselho pode convidar pessoas-chave, assessores técnicos ou consultores para participar das reuniões,
prestando informações ou dando opiniões sobre assuntos específicos da sua atividade.
Todas as decisões tomadas na reunião, quaisquer abstenção de voto por conflito de interesses e os votos divergentes ou 
discussões relevantes, constando das atas das reuniões, sendo assinadas por todos os presentes. 
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DIRETORIA EXECUTIVA
F.17) Nomeação e remuneração

17.1 A companhia possui processos que determinam a qualificação e os conhecimentos necessários à diretoria executiva.
A nomeação da diretoria e o plano de remuneração necessitam da aprovação do conselho de administração.
A remuneração da diretoria está vinculada a resultados e prevê incentivos, não sendo oferecidos planos de opções com ou
sem descontos.
Não é permitido à diretoria envolver-se em decisões sobre a própria remuneração e incentivos.

F.18) Avaliação do desempenho

18.1 A companhia instituiu processo formal de avaliação do executivo principal e da diretoria.
O desempenho da diretoria é mensurado quantitativamente por meio de indicadores economico-financeiros.
A diretoria também é avaliada sob os aspectos social e ambiental, tendo seus resultados monitorados e avaliados
periodicamente baseado nos objetivos e metas da organização.
A avaliação anual do executivo principal e da diretoria pelos conselheiros externos é conduzida em reuniões periódicas
sem a presença dos avaliados e são consideradas para programas de melhoria e para a sua reeleição.

F.19) Plano de sucessão

19.1 A companhia possui um plano atualizado pelo conselho de administração que prevê a sucessão do executivo principal
da diretoria executiva e das demais pessoas-chave da empresa.
O plano de sucessão é conduzido pelo comitê de remuneração ou de governança corporativa.

G.20) Papéis e responsabilidades

20.1 Os papéis e responsabilidades da diretoria executiva estão em simetria e complementam as do conselho de 
administração, estando formalmente definidos em estatuto.
Entre as responsabilidades da diretoria estão: a prestação de contas ao executivo principal, ao conselho de administração,
aos sócios e demais partes interessadas; a proposição da estratégia; o envolvimento na gestão e apuração confiável  
dos resultados; a definição e implementação dos planos operacionais alinhados à estratégia; a antecipação das medidas  
corretivas em caso de desvios substanciais em relação às metas; e a exposição de riscos.

G.21) Diálogo com as partes interessadas

21.1 A diretoria mantém canais de diálogo e engajamento para a manutenção das relações com as partes interessadas. 
A diretoria adota metodologia de diálogo estruturado como a norma AA1000 ou similar. 
Possui indicadores de desempenho para o monitoramento das relações com as partes interessadas.

21.2 As demonstrações financeiras são divulgadas pela diretoria executiva, no padrão internacional de contabilidade, que presta
informações de forma clara e objetiva, divulgando aspectos positivos e negativos aos stakeholders,  inclusive sobre as práticas
sociais e ambientais da companhia.
A diretoria utiliza tecnologias como a internet para a divulgação, tempestiva e simultânea a todos os interessados,
de informações que possam influenciar as decisões de investimentos pelos mesmos.

AUDITORIA
H.22) Funcionamento do comitê de auditoria

22.1 Para auxiliar as atividades do conselho, na análise das Demonstrações Financeiras, monitoramento dos controles 
internos e avaliação da auditoria independente, a companhia instituiu formalmente um comitê de auditoria.
O comitê de auditoria se reúne de forma periódica com o conselho de administração, o CEO, a diretoria executiva e 
os auditores independentes.

H.23) Composição do comitê de auditoria

23.1 O comitê de auditoria é formado por 3 membros ou mais.
Todos os membros do comitê de auditoria são independentes.
Pelo menos um dos membros do comitê de auditoria é representante dos minoritários 
Além de não acumularem funções executivas, os membros do comitê de auditoria possuem conhecimentos de finanças 
e contabilidade.

I.24) Auditoria Interna

24.1 A auditoria interna não é exercida por auditores independentes. 
Em questões relevantes, a autoria interna se reporta diretamente ao comitê de auditoria e, caso este não exista, 
ao conselho de administração.
Também faz o planejamento dos trabalhos com a participação do comitê de auditoria que também analisa os trabalhos 
da auditoria em conjunto com o conselho fiscal.

I.25) Auditoria independente

25.1 A auditoria externa possui renome, competência e qualificação para analisar as demonstrações da empresa.
É contratada por período pré-definido de até 5 anos, restringida a sua contratação para outros serviços.
A existência de dependência financeira e o desempenho da auditoria externa são avaliados pelo comitê de auditoria ou 
pelo conselho de administração antes da recontratação dos auditores. 
Os auditores externos garantem, anualmente, por escrito, a sua independência em relação à sociedade.

25.2 Os honorários dos auditores independentes são aprovados pelo conselho de administração e divulgados às partes
Os honorários dos auditores independentes são divulgados às partes interessadas e, caso a auditoria externa 
preste outros serviços, os honorários também são divulgados em separado.
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AUDITORIA (Cont.)

J.26) Papéis e responsabilidades

26.1 Primando pela transparência com suas partes interessadas, a companhia possui os papéis e responsabilidades do
comitê de auditoria formalmente definidos em regimento interno próprio e/ou do conselho de administração e/ou estatuto.
Além de supervisionar e monitorar os trabalhos da auditoria interna e externa e avaliar a competência e independência 
profissional desta, está entre as responsabilidades do comitê de auditoria, assegurar-se da qualidade das informações
oriundas das coligadas e controladas ou terceiros e zelar pelo cumprimento do código de ética da empresa.

26.2 A companhia também orienta a formação, composição e qualificação dos membros do comitê de auditoria.
Também trata do relacionamento com o conselho de administração, o executivo principal e outros profissionais
com os quais se relacionam.

FISCALIZAÇÃO

L.27) Composição do conselho fiscal

27.1 A companhia possui um conselho fiscal permanente, tendo em sua composição 3 a 5 membros.
Os conselheiros fiscais não podesm participar do conselho de administração.
Os conselheiros fiscais são, em sua maioria, indicada pelos sócios não controladores.
Também possuem qualificação necessária à função e remuneração adequada a experiência dos mesmos.

L.28) Funcionamento do conselho fiscal

28.1 O conselho fiscal não é órgão substitutivo do comitê de auditoria.
A companhia define suas atribuições considerando as atividades do comitê de auditoria. 
A companhia faz reuniões conjuntas com o conselho fiscal e o comitê de auditoria, inclusive com a participação dos
auditores independentes.

28.2 A companhia possui regimento interno no qual restringe a atuação dos conselheiros fiscais, orienta a formação, 
composição e qualificação dos membros e trata do relacionamento com o conselho de administração, com o executivo 
principal e outros profissionais com os quais se relacionam.

M.29)Papéis e responsabilidades

29.1 O conselho fiscal atua pautado na equidade, transparência, independência e confiabilidade, possuindo os papéis e 
O conselho fiscal tem seus papéis e responsabilidades definidos formalmente em regimento interno e/ou do conselho 
de administração e/ou estatuto.

29.2 O conselho de administração institui mecanismos de comunicação entre o conselho fiscal e a auditoria interna.
O conselho disponibiliza os relatórios e recomendações emitidas pela auditoria independente ou peritos. 
A companhia estabelece mecanismos de divulgação dos votos dos conselheiros fiscais sobre as demonstrações financeiras 
e as opiniões e documentos elaborados pelo conselho fiscal.

CONDUTA E CONFLITOS DE INTERESSE

N.30) Código de conduta e/ou ética

30.1 A companhia possui um código de conduta e/ou ética elaborado pela diretoria e aprovado pelo conselho de administração.
O código de conduta e/ou ética tem como base os princípios, valores e políticas da empresa.
A companhia possui política de divulgação do código de conduta e/ou ética que é disponibilizado a todas as partes
interessadas em website da empresa.

N.31) Abrangência do código de conduta

31.1 O código de conduta e/ou ética abrange assuntos referentes ao relacionamento com seu público interno (colaboradores e 
gestores) em suas atividades, explicitando as regras de conduta entre estes e as demais partes interessadas, tais como:
fornecedores, clientes, sindicatos e etc. O código de conduta e/ou ética também define o compromisso da empresa com a
O código de conduta e/ou ética também define o compromisso da empresa com a comunidade, com a sociedade em geral,
incluindo o seu compromisso socioambiental.

O.32) Empréstimos e operações

32.1 De forma a evitar a influência ou tomada de decisão motivada por interesses distintos aos da sociedade, a companhia 
proíbe expressamente, em estatuto e/ou código de conduta/ética, os empréstimos, aval ou garantia em favor do 
controlador e das partes relacionadas, inclusive por meio de subsidiárias. 
Quaisquer outras operações com partes relacionadas são efetuadas de acordo com parâmetros do mercado, embasadas 
por laudos de avaliação independentes e são claramente refletidas nos relatórios da sociedade.

O.33) Arbitragem

33.1 A companhia utiliza exclusivamente a arbitragem na resolução das divergências entre os acionistas e a sociedade e 
entre os acionistas controladores e os minoritários. 
O estatuto social prevê o uso de arbitragem na resolução de conflitos societários.
O uso de arbitragem na resolução de conflitos consta também em termo de compromisso próprio assinado pelos acionistas 
controladores, gestores e conselheiros fiscais.

33.2 Ao ser identificado algum conflito, a pessoa é afastada temporariamente das discussões e delegações, sendo registrado
o afastamento em ata da reunião.
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APÊNDICE C – Modelo de Avaliação das Práticas de Governança Corporativa:  cartas 
de encaminhamento do questionário de pesquisa 

                   

                 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
                   PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
                   FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, ATUÁRIAS E CONTABILIDADE 
                   MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO E CONTROLADORIA 
 
 

Fortaleza, 18 de março de 2009. 
 
 
Prezado Senhor(a):  
 
A Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade (FEAAC) da Universidade 
Federal do Ceará (UFC) oferece o curso de Mestrado Profissional em Administração e 
Controladoria (MPAC), recomendado pelo Capes, o órgão do Ministério da Educação que 
regulamenta a pós-graduação stricto sensu. 
  
Para conclusão do curso, os mestrandos precisam elaborar dissertações, que em geral 
necessitam de obtenção de informações junto às empresas públicas e/ou privadas. A 
viabilização destas pesquisas depende, em grande medida, da possibilidade de acesso às 
empresas. Sem a colaboração estratégica da liderança empresarial e pública, não é possível 
ter uma visão real e prática do mundo dos negócios e da competitividade das referidas 
organizações em termos de sua inserção regional e global. 
 
Dessa forma, solicito a colaboração de V.Sa. no sentido de participar da pesquisa de Márcia 
Suely Alves Sampaio, mestranda do nosso curso e, orientanda da Profa Márcia Martins 
Mendes De Luca, respondendo o questionário em anexo. O objetivo da sua dissertação é 
apresentar um modelo de avaliação do nível de utilização das práticas de governança 
corporativa nas empresas listadas na Bovespa, considerando as diretrizes e práticas 
nacionais e internacionais, tomando como objeto de estudo, as empresas listadas no 
Mercado tradicional e nos Níveis Diferenciados de Governança Corporativa (Nível 1, Nível 2 e 
Novo Mercado) da Bovespa. 
 
A universidade e o mestrando têm se empenhado na produção de pesquisas que possam 
contribuir de forma significativa para a sociedade e para os profissionais, pesquisadores e 
educadores que lidam com o tema da Governança Corporativa, entretanto isso não é possível 
sem o apoio das empresas. Assim, contamos com a colaboração de V.Sa. na participação 
desta pesquisa, respondendo ao questionário em anexo. 
 
Ressalto que a pesquisa é de cunho acadêmico e seus resultados serão mantidos em absoluto 
sigilo. Os dados tabulados e integrais da pesquisa, organizados de forma gráfica, serão 
encaminhados a todas as empresas participantes. 
  
Contando com a vossa colaboração, agradecemos antecipadamente. 
  
Atenciosamente, 
  
Prof. Serafim Firmo de Souza Ferraz 
Coordenador do MPAC 
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Prezado Senhor(a), 
  
Diretor(a) de Relações com Investidores 
 
  
A Apimec Nordeste visando apoiar iniciativas que promovam a profissionalização do Mercado 
de Capitais, vem solicitar a sua colaboração no sentido de responder o questionário pesquisa 
em anexo que servirá para fundamentar a conclusão da dissertação da aluna Márcia Suely 
Sampaio do curso de mestrado profissional em administração e controladoria da UFC. O 
trabalho tem como objetivo  avaliar a governança corporativa das companhias listadas na 
Bovespa. 
 
Por gentileza nos prestigie atendendo essa solicitação. 
 
Agradecemos antecipadamente a sua colaboração.  
 
Raimundo Porto Filho 
Presidente da Apimec Nordeste 
 
 
Por gentileza, para devolver o questionário dentro do possível até 30.04.2009.   
Qualquer dúvida sobre o mesmo, contatar: 
Márcia Suely Sampaio 
Fone: (85) 3278-7644/8811-9260 
E-mail: msampaio.mpac@yahoo.com.br 
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E-mail: apimecne@apimecne.com.br – Site: www.apimecne.com.br 
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APÊNDICE D – Modelo de Avaliação das Práticas de Governança Corporativa: questionário de pesquisa 
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APÊNDICE E – Modelo de Avaliação das Práticas de Governança Corporativa: resultados 
 
1. Dimensão PROPRIEDADE 
 

DIMENSÕES
Subdimensões

Indicadores
        Códigos

Itens

1 2 3 4 5 S N 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 S N 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 R
M

PROPRIEDADE
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os1.1
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R
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 - 
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M
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A.1 

Σ

M
é
d
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Σ

1.2 1.3 2.1 3.1
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4.1 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 7.1

A.4

R
M

A.3

Σ

M
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B.6
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B.7
DISPINFREUNSOC RECMIN

Σ

M
é
d

M
é
d Σ

M
é
d Σ

M
é
d

Frequência de sujeitos (b) 4 1 27 3 8 28 15 5 0 2 3 5 5 2 6 9 21 6 8 6 4 19 9 0 1 3 30 21 22 1 0 2 1 17 0 1 4 3 13 2 1 4 5 31 4 1 7 8 23 0 1 0 2 40

Pontuação (c=a x b) 4 2 81 12 40 140 15 5 0 6 12 25 5 4 18 36 105 6 16 18 16 95 9 0 3 12 150 21 110 1 0 6 4 85 0 2 12 12 65 2 2 12 20 155 4 2 21 32 115 0 2 0 8 200

Pontuação Total
Total de sujeitos (n)

Ranking  Médio (c/n)

318 365 210835 96 91 191 174342 168 151 131174151 174139 155 48 168

4,37 4,04

893 1.728

4,88
43

210

4,053,91 3,51 3,704,053,23 3,60 3,20 3,51 4,05 4,884,243,913,35
4343 15 43 43 43 4343 21

3,05 4,443,98
21 43

4,57 4,33
 
2. Dimensão CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
 

DIMENSÕES
Subdimensões

Indicadores
        Códigos

Itens
S N 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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l
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M
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M
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C.8
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é
dΣ

M
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M
é
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Frequência de sujeitos (b) 30 13 1 1 5 5 18 4 9 12 17 1 10 4 10 9 10 1 3 5 24 10 8 5 10 6 14 3 6 4 6 24 14 8 4 9 8 13 4 4 6 16 27 5 6 2 3 1 0 4 14 24 1 2 5 5 30

Pontuação (c=a x b) 30 65 1 2 15 20 90 4 18 36 68 5 10 8 30 36 50 1 6 15 96 50 8 10 30 24 70 3 12 12 24 120 14 16 12 36 40 13 8 12 24 80 27 10 18 8 15 1 0 12 56 120 1 4 15 20 150

Pontuação total
Total de sujeitos (n)
Ranking  Médio (c/n)

131
43

3,05

95
43

2,21 3,24 3,05 3,12 3,12 3,91 3,30

142
43 43

134 168

3,91

142
43

3,30

118 289 215

3,32 3,98 3,98 2,74 2,74

798 118
43 43
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43 43

3,36

137 78
43 43

3,19 1,81 2,50 3,45 3,384,40 4,42 4,414,27
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30

379 594 1.681223 131 134 168 189 190171
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3. Dimensão DIRETORIA EXECUTIVA 
 

DIMENSÕES
Subdimensões

Indicadores
         Códigos

Itens
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 To
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G.21
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Σ

M
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Frequência de sujeitos (b) 2 3 11 19 8 13 3 10 9 8 18 4 7 8 6 0 1 7 9 26 10 2 13 4 14 2 0 4 12 25

Pontuação (c=a x b) 2 6 33 76 40 13 6 30 36 40 18 8 21 32 30 0 2 21 36 130 10 4 39 16 70 2 0 12 48 125

Pontuação total
Total de sujeitos (n)
Ranking  Médio (c/n)

157
43

3,65 3,65
43

2,53 2,53

125
43

2,91 2,91 4,40

187
43

4,353,03

189
43

4,40 4,09 3,56

139
43

3,23 3,79

391157 125 109109 189 326 515 906

 
4. Dimensão AUDITORIA 
 

DIMENSÕES
Subdimensões

Indicadores
        Códigos

Itens
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5Po
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l22.1
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Σ
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Σ
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I.24

Frequência de sujeitos (b) 14 3 2 5 19 16 3 5 6 13 10 3 8 4 18 0 0 1 3 39 1 3 5 6 28 14 3 3 5 18 18 2 1 7 15

Pontuação (c=a x b) 14 6 6 20 95 16 6 15 24 65 10 6 24 16 90 0 0 3 12 195 1 6 15 24 140 14 6 9 20 90 18 4 3 28 75

Pontuação total
Total de sujeitos (n)
Ranking  Médio (c/n) 3,403,10

267 1.076

3,10 4,004,60
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43

4,88
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3,10

139
43

3,23

128
43

2,98
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43

4,33
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43

3,40 3,40
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43
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126141
43

3,28 3,28

141 267 146 396 542
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5. Dimensão FISCALIZAÇÃO 
 

DIMENSÕES
Subdimensões

Indicadores
         Códigos

Itens
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5Níveis de utilização da GC (a)
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l S
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Frequência de sujeitos (b) 15 1 5 12 10 19 1 6 7 10 19 3 5 6 10 14 2 3 4 20 16 0 6 8 13

Pontuação (c=a x b) 15 2 15 48 50 19 2 18 28 50 19 6 15 24 50 14 4 9 16 100 16 0 18 32 65

Pontuação total
Total de sujeitos (n)
Ranking  Médio (c/n) 3,19 3,022,69 3,192,85 3,33 3,052,72
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43
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131117
43
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43 43

635130
43
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130 274274361231

 
 
6. Dimensão CONDUTA E CONFLITOS DE INTERESSE 
 

DIMENSÕES
Subdimensões

Indicadores
         Códigos

Itens
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Pontuação (c=a x b) 5 2 6 28 140 5 6 0 32 135 4 12 18 20 110 12 2 3 12 130 8 14 15 24 85

Score total
Total de sujeitos (n)

Média Ponderada (c/n) 3,933,704,17 3,683,81 3,81
43

3,40 3,55
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4343

4,21 4,21
43

4,14 4,14
43

181 164 159178 146 469 828181 178 359 164
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APÊNDICE F – Modelo de Avaliação das Práticas de Governança Corporativa: gráficos 
dos resultados 

 
1. Dimensão PROPRIEDADE 
 

Nível de utilização das práticas de GC
Subdimensão A: Proteção aos Acionistas

2,2

2,6

3,1

1,5

2,6

4,2

2,9

3,6

3,9

4,0

3,0

5,0

4,3

4,2

4,0

5,0

3,3

3,9

3,5

4,0

AC

REUNSOC

RECMIN

TAG

A.
1

A.
2

A.
3

A.
4

A
. P

ro
te

çã
o 

ao
s 

Ac
io

ni
st

as

RM-MT RM-N1 RM-N2 RM-NM RM-GERAL
 

GRÁFICO 23 – Nível de utilização das práticas de GC – Subdimensão Proteção aos Acionistas 
Fonte: Resultados da Pesquisa. 

Estratificado: Ranking Médio (RM); Mercado Tradicional (MT); Nível 1 (N1); Nível 2 (N2); Novo Mercado (NM) 
 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 24 – Nível de utilização das práticas de GC – Subdimensão Transparência da Propriedade 
Fonte: Resultados da Pesquisa. 

Estratificado: Ranking Médio (RM); Mercado Tradicional (MT); Nível 1 (N1); Nível 2 (N2); Novo Mercado (NM) 
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2. Dimensão CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 25 – Nível de utilização das práticas de GC – Subdimensão Estrutura e Composição 
Fonte: Resultados da Pesquisa. Elaborado pela autora. 

Estratificado: Ranking Médio (RM); Mercado Tradicional (MT); Nível 1 (N1); Nível 2 (N2); Novo Mercado (NM) 
 
 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 26 – Nível de utilização das práticas de GC – Subdimensão Regimento 
Fonte: Resultados da Pesquisa. 

Estratificado: Ranking Médio (RM); Mercado Tradicional (MT); Nível 1 (N1); Nível 2 (N2); Novo Mercado (NM) 
 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 27 – Nível de utilização das práticas de GC – Subdimensão Transparência do CA 
Fonte: Resultados da Pesquisa. 

Estratificado: Ranking Médio (RM); Mercado Tradicional (MT); Nível 1 (N1); Nível 2 (N2); Novo Mercado (NM) 
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3. Dimensão DIRETORIA EXECUTIVA 
 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 28 – Nível de utilização das práticas de GC – Subdimensão Qualidade da Gestão 
Fonte: Resultados da Pesquisa. 

Estratificado: Ranking Médio (RM); Mercado Tradicional (MT); Nível 1 (N1); Nível 2 (N2); Novo Mercado (NM) 
 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 29 – Nível de utilização das práticas de GC – Subdimensão Transparência da Diretoria 
Fonte: Resultados da Pesquisa. 

Estratificado: Ranking Médio (RM); Mercado Tradicional (MT); Nível 1 (N1); Nível 2 (N2); Novo Mercado (NM) 
 

4. Dimensão AUDITORIA 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

GRÁFICO 30 – Nível de utilização das práticas de GC – Subdimensão Comitê de Auditoria 
Fonte: Resultados da Pesquisa. 

Estratificado: Ranking Médio (RM); Mercado Tradicional (MT); Nível 1 (N1); Nível 2 (N2); Novo Mercado (NM) 
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GRÁFICO 31 – Nível de utilização das práticas de GC – Subdimensão Auditoria Interna e Externa 
Fonte: Resultados da Pesquisa. 

Estratificado: Ranking Médio (RM); Mercado Tradicional (MT); Nível 1 (N1); Nível 2 (N2); Novo Mercado (NM) 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 32 – Nível de utilização das práticas de GC – Subdimensão Transparência da Auditoria 
Fonte: Resultados da Pesquisa. 

Estratificado: Ranking Médio (RM); Mercado Tradicional (MT); Nível 1 (N1); Nível 2 (N2); Novo Mercado (NM) 
 
5. Dimensão FISCALIZAÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

GRÁFICO 33 – Nível de utilização das práticas de GC – Subdimensão Conselho Fiscal e 
Transparência da Fiscalização 
Fonte: Resultados da Pesquisa. 

Estratificado: Ranking Médio (RM); Mercado Tradicional (MT); Nível 1 (N1); Nível 2 (N2); Novo Mercado (NM) 

Nível de utilização das práticas de GC
Subdimensão I: Auditoria Interna e Externa

3,6

4,7

4,3

4,9

4,0

4,5

2,8

4,5

3,4

4,6

AUDINT

AUDIND

I.2
4

I.2
5I. 
A

ud
ito

ria
In

te
rn

a 
e 

E
xt

er
na

RM-MT RM-N1 RM-N2 RM-NM RM-GERAL

Nível de utilização das práticas de GC
Subdimensão J: Transparência da Auditoria

3,3 3,2 4,3 2,8 3,1J.26
RESPAUDJ.

Tr
an

sp
.d

a
A

ud
ito

ria

RM-MT RM-N1 RM-N2 RM-NM RM-GERAL

Nível de utilização das práticas de GC
Subdimensões L: Conselho Fiscal e M: Trasparência da Fiscalização

3,0

2,7

3,7

3,3

3,2

3,8

4,0

3,5

4,4

2,7

2,3

2,5

3,0

2,7

3,2

COMPFISC

FUNFISC

RESPFISC

L.
27

L.
28

M
.2

9

L.
 C

on
s.

Fi
sc

al
M

. T
ra

ns
p.

Fi
sc

al
iz

.

RM-MT RM-N1 RM-N2 RM-NM RM-GERAL



271 

6. Dimensão CONDUTA E CONFLITOS DE INTERESSE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 34 – Nível de utilização das práticas de GC – Subdimensão Conduta 
Fonte: Resultados da Pesquisa. 

Estratificado: Ranking Médio (RM); Mercado Tradicional (MT); Nível 1 (N1); Nível 2 (N2); Novo Mercado (NM) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GRÁFICO 35 – Nível de utilização das práticas de GC – Subdimensão Conflitos de Interesse 
Fonte: Resultados da Pesquisa. 

Estratificado: Ranking Médio (RM); Mercado Tradicional (MT); Nível 1 (N1); Nível 2 (N2); Novo Mercado (NM) 
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