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RESUMO 

 

O objetivo desse trabalho é verificar a influência das práticas de governança corporativa sobre 

a geração de valor aos acionistas brasileiros. No Brasil, destacam-se os códigos do Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 

Nesse contexto, estuda os conflitos oriundos da separação entre propriedade e controle nas 

companhias de capital aberto e a necessidade de procedimentos que alinhem os interesses 

entre acionistas e executivos. Esta dissertação investiga se a estrutura de governança 

corporativa foi relevante para as companhias abertas brasileiras em 2003 e se as companhias 

adequadas às recomendações do IBGC e da CVM alcançaram maior valor de mercado. Cinco 

variáveis de governança foram consideradas: separação dos cargos de diretor executivo e 

presidente do conselho, tamanho do conselho, companhia participante dos níveis 

diferenciados de governança corporativa da Bovespa (Nível 1, Nível 2 ou Novo Mercado), 

existência de remuneração variável para os administradores da companhia e independência do 

conselho. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this research is to verify to what extent corporative governance practices influence 

on value generation to Brazilian stockholders. In Brazil, we highlight the IBGC (Brazilian 

Institute of Corporate Governance) and the CVM (Brazilian Securities and Exchange 

Commission) codes. In such context, conflicts generated by the break-up between property 

and control in the open capital companies have been examined, as well as the need of 

procedures which might line up the interests between stockholders and business men. This 

dissertation investigates if the corporate governance structure was important to Brazilian 

listed companies in 2003 and if the companies more adjusted to the IBGC and CVM 

recommendations achieved higher market value. Five governance variables were considered: 

the separation of chief executive officer and chairman positions, board size, the company with 

diferent levels of corporate governance o in Bovespa (Level 1, Level 2 or New Market), 

compensation to employees variable to senior executives of company and board 

independence. 
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PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA E GERAÇÃO DE VALOR AOS 

ACIONISTAS 

 
"O acionista é um tolo e arrogante. 

Tolo, porque nos dá seu dinheiro; 

arrogante, porque deseja ainda receber dividendos” 

(Frase atribuída ao banqueiro Fürstenberg) 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Os que atuam no mercado de capitais assistem, de uma forma ou de outra, ao conflito 

constante entre o empresário que capta recursos via emissão de papéis (ações, debêntures, 

etc.) e o acionista minoritário, que investe no negócio. 

 

A prestação de informações ao mercado, com todo aparato legal de obrigações que a CVM 

criou para os administradores das sociedades anônimas com capital aberto nem sempre é 

devidamente cumprida. Até mesmo as Informações Trimestrais - ITRs, apesar das multas da 

CVM, são entregues com atraso e, pior ainda, fatos relevantes não são levados ao 

conhecimento do público, com freqüência. 

 

Como é possível, então, a existência de um mercado de capitais ativo e vigoroso, onde os 

empresários possam capitalizar as empresas, sem recorrer ao endividamento, sem que a outra 

ponta, o investidor minoritário, seja tratada verdadeiramente como sócio do negócio e não 

como mero coadjuvante, descartável a qualquer momento? 

 

A escolha do tema - Práticas de governança corporativa e geração de valor aos acionistas - 

busca contribuir para esta discussão, por meio da busca da existência de uma relação 

quantitativa significativa entre variáveis de governança corporativa e valor da empresa. 

 

A identificação, nos modelos de controle existentes em outras economias, de práticas de 

governança reconhecidas como geradoras de valor aos acionistas permitirá também verificar 

em que estágio se encontra o mercado de capitais brasileiro. 
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Logo, o estudo dessas práticas no mercado de capitais brasileiro buscará identificar as ações 

que permitam a melhor avaliação dos atos diretivos das empresas, bem como os mecanismos 

que possibilitem a não expropriação dos interesses dos acionistas minoritários, uma vez que, 

no modelo de governança corporativa local, também existe o conflito de interesses entre 

acionistas e executivos, porém ele não é maior que o encontrado entre minoritários e 

controladores, decorrente da concentração de propriedade nas sociedades anônimas. Além 

disso, de certa forma, essa concentração pode ser considerada como um dos fatores que 

inibem o crescimento do mercado de capitais deste país. 

 

O cerne da questão é saber se questões relacionadas, principalmente, ao Conselho de 

Administração afetam o valor de mercado da companhia, como o fato do principal executivo 

exercer de forma concomitante a presidência do Conselho de Administração, a independência 

dos membros do Conselho e o seu tamanho. Dito de forma simples, conselhos de 

administração têm de exercer o controle corporativo, mas nem sempre cumprem 

adequadamente este papel. À primeira vista, a preocupação com esta divergência pode parecer 

uma falsa questão, pois em sendo o papel dos conselhos definido por lei, sua coerção não 

deveria oferecer muitas dúvidas. 

 

Porém, constata-se uma situação diferente, visto que os acionistas, os gestores e os próprios 

conselheiros aprenderam a conviver com a obrigatoriedade, mesmo quando não querem 

atribuir ao conselho o papel de controle e tenham criado papéis alternativos para este órgão 

obrigatório. 

 

O objetivo desta pesquisa será investigar a hipótese de um relacionamento significativo entre 

as variáveis de governança corporativa e valor das companhias analisadas, além de avaliar se 

as recomendações dos principais códigos sobre o tema no país (IBGC e CVM), impactam 

positivamente na sua melhor avaliação de mercado. 

 

Serão utilizadas cinco variáveis independentes de governança corporativa: Companhia 

participante dos níveis diferenciados de governança corporativa da Bovespa (Nível 1, Nível 2 

ou Novo Mercado); Diretor executivo como presidente do conselho; Existência de 

remuneração variável para os administradores da companhia; Tamanho do Conselho de 

administração, e Independência do Conselho de administração. 
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Também são utilizadas variáveis de controle, com o objetivo de isolar sua influência sobre o 

relacionamento entre as variáveis, sendo elas: Setor de atuação; Existência de acordo de 

acionistas; Percentual de ações ordinárias do(s) acionista(s) controlador(es); Percentual de 

ações ordinárias dos participantes do acordo de acionista; Ativo total (valor publicado no 

balanço patrimonial do respectivo ano); Dívida total sobre ativo total, e Lucro operacional 

sobre ativo total. 

 

Com este pano de fundo, é louvável que tenham surgido iniciativas como o Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC e seus equivalentes internacionais, que vêm 

tentando recuperar o papel original junto com observadores do mercado. Além disto, 

pesquisadores têm procurado apurar a extensão dessa divergência, discutindo quais papéis os 

conselhos têm de fato ocupado. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Introdução 

 

A procura por grandes investidores, que buscam opções de investimentos fora de seus países 

de origem, traz às empresas oportunidades de acessar recursos não exigíveis necessários ao 

desenvolvimento de novos projetos e ampliação de suas atividades já existentes. Contudo, à 

medida que aumenta a competição por esse capital volátil, o investimento será direcionado 

para as empresas e países que forneçam, além de lucros e dividendos que justifiquem esses 

investimentos, transparência e proteção aos investidores. A separação da propriedade e 

controle entre acionistas e gestores através da oferta pública de ações; ocasionou no 

surgimento da necessidade, de criação de instrumentos que alinhassem os interesses dos 

gestores aos dos acionistas, objetivando fazer com que os primeiros procurassem sempre agir 

no melhor interesse de todos os acionistas, assim entendido como a maximização da riqueza a 

partir do capital investido. 

 

O tema ganhou destaque no meio acadêmico e corporativo, principalmente a partir do final 

dos anos oitenta, mas foi a partir da edição da Lei Sartbanes-Oxley, ou simplesmente Sox, que 

o tema passou a ser discutido de forma abrangente. 

 

A referida lei foi batizada em homenagem aos congressistas americanos, o deputado 

republicano americano Michael Oxley e do senador democrata Paul Sarbanes, e é a mais 

profunda e abrangente legislação para o mercado de capitais nos Estados Unidos desde a 

reforma realizada após a quebra da bolsa em 1929. Segundo reportagem da revista Exame, 

estão sob abrangência da lei aproximadamente 12.500 empresas americanas listadas em 

bolsas de valores, suas subsidiárias nos cinco continentes e cerca de outras 1.400 companhias 

estrangeiras, 70 delas brasileiras que já mantêm nos Estados Unidos, ou ainda planejam lançar 

nas bolsas, programas de recibos de depósitos de ações, as ADR’s (American Depositary 

Receipts). Para companhias como Pão de Açúcar, Aracruz Celulose e Petrobrás, empresas 

com papéis no mercado americano, as mudanças na forma de controlar e demonstrar seus 

resultados foram enormes. 
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A lei foi uma resposta dos políticos aos milhões de investidores e eleitores americanos que 

viram suas ações virarem pó devido a fraudes contábeis em corporações americanas 

consideradas sólidas (vide os já clássicos escândalos protagonizados por Enron, WorldCom e 

a empresa de auditoria Arthur Andersen). A Sox tenta resgatar a confiança do mercado, pois 

cria mais independência entre executivos e auditoria externa, de forma que se consiga mais 

transparência na prestação de contas aos acionistas. 

 

No Brasil, além do atendimento à legislação americana, as grandes companhias também 

adotam as práticas recomendadas pelos agentes do mercado, tais como a Comissão de Valores 

Mobiliários - CVM e o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC. Essas práticas 

são descritas em diversos “Códigos das Melhores Práticas de Governança Corporativa” e 

“Recomendações da CVM sobre Governança Corporativa” que orientam criação de 

mecanismos corporativos para harmonizar as relações entre acionistas e gestores. Dentre as 

principais práticas constantes da maioria dos códigos de governança, estão a necessidade de 

uma participação ativa e independente do Conselho de Administração, o fornecimento de 

informações precisas e transparentes para o mercado e igualdade de direitos entre todos os 

acionistas. 

 

 

2.2 Conceitos 

 

A governança corporativa pode ser definida como o conjunto de instrumentos internos e 

externos que têm como objetivo harmonizar a relação entre gestores e acionistas, desde que 

exista a separação entre controle e propriedade. 

 

Governança corporativa são as práticas e os relacionamentos entre os Acionistas, Conselho de 

Administração, Diretoria, Auditoria Independente e Conselho Fiscal, objetivando otimizar o 

desempenho da empresa e facilitar o acesso ao capital. A expressão abrange os assuntos 

relativos ao poder de controle e direção de uma empresa, além das diferentes maneiras e 

esferas de seu exercício e os diversos interesses que estão ligados à vida das empresas. 
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Governança corporativa é valor, apesar de, por si só, não criá-la, somente ocorrendo quando 

ao lado de uma boa governança temos também um negócio de qualidade, lucrativo e bem 

administrado. Neste caso, a boa governança permitirá uma administração ainda melhor, em 

benefício de todos os acionistas e daqueles que lidam com a empresa. 

 

Existem vários conceitos para governança corporativa, dentre os quais destacamos: 

 

Governança corporativa é a totalidade dos mecanismos institucionais e 

organizacionais e seus correspondentes processos decisórios, direitos a 

intervenção e controle, que servem para dirimir conflitos entre os vários 

grupos que tenham interesses numa firma e que, isolada ou 

interativamente, determinam como importantes decisões são tomadas 

numa firma e, em última instância, determina quais decisões são 

tomadas. (Schmidt, apud Mônaco, 2000) 

 

Um sistema de governança corporativa emerge justamente para 

procurar resolver o problema de agência oriundo da separação entre 

propriedade e. controle das corporações. Na medida em que uma grande 

corporação tem sua propriedade pulverizada e seu controle entregue a 

executivos não proprietários coloca-se o problema de como garantir que 

o comportamento destes executivos esteja afinado com a maximização do 

valor para os acionistas. (Rabelo, 1999) 

 

Para Millstein (1998), governança corporativa compreende a estrutura de relacionamentos e 

correspondentes responsabilidades de acionistas, conselheiros e executivos, definidas estas da 

melhor maneira, de modo a encorajar as empresas a terem o desempenho econômico como 

objetivo principal. Assume-se que os conselheiros - eleitos pelos acionistas - são o principal 

instrumento de monitoramento interno, e sua função é controlar e monitorar as atividades 

desempenhadas pelos executivos, compatibilizando os interesses entre ambas as partes - 

acionistas e executivos -, em beneficio do valor adicionado aos investimentos realizados. 
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A harmonia entre os interesses de acionistas e de executivos não surge imediatamente e; para, 

que ela ocorra, torna-se importante identificar a estrutura dos conselhos, as funções que eles 

exercem, a qualidade de seus membros, sua independência em relação ao principal executivo 

das empresas, além de outros fatores que representem sua capacidade de exercer o papel de 

defensores dos interesses dos acionistas. A adoção dessas práticas se justifica pela maior 

percepção de transparência pelos acionistas e pela possibilidade de maior participação na 

tomada de decisões graças à presença de mecanismos que valorizem as funções dos conselhos 

de administração. 

 

Pode-se afirmar de forma empírica, que empresas com uma estrutura de governança 

corporativa adequada às práticas recomendadas sejam melhor avaliadas pelo mercado no 

preço das suas ações do que empresas com uma estrutura de governança não tão adequada. 

Desta forma, parece estar implícita a hipótese ,de que a estrutura de governança corporativa 

da empresa afeta seu valor de mercado. 

 

Para Rappaport (2001) torna-se fundamental entender porque as empresas devem servir 

inicialmente aos interesses dos acionistas, como forma de permitir que se cumpram todos os 

compromissos assumidos junto aos clientes, fornecedores, empregados, etc., pois a 

maximização da riqueza ao acionista, pelo caráter residual de que ele é investido, significa 

reflexos de produtividade e eficiência que beneficiam todos os interesses envolvidos. 

 

Governança corporativa compreende a estrutura de relacionamentos e correspondentes 

responsabilidades de acionistas, conselheiros e executivos, definidas estas da melhor maneira, 

de modo a encorajar as empresas a terem o desempenho econômico como objetivo principal. 

Assume-se que os conselheiros (eleitos pelos acionistas) são o principal instrumento de 

monitoramento interno, e sua função é controlar e monitorar as atividades desempenhadas 

pelos executivos, compatibilizando os interesses entre ambas as partes (acionistas e 

executivos), em benefício do valor adicionado aos investimentos realizados. 

 

 7 



O alinhamento dos interesses de acionistas e de executivos não surge de forma instantânea, 

assim faz-se necessária à identificação da estrutura dos conselhos e suas funções, a 

qualificação de seus membros, sua independência em relação ao principal executivo das 

empresas, bem como de outros fatores que representem sua capacidade de exercer o papel de 

defensores dos interesses dos acionistas. Todavia, o sistema de governança até aqui descrito 

não é único, sendo que podemos encontrar, nas principais economias mundiais, modelos 

diferentes, em que os sistemas de controle existentes não necessariamente privilegiam a 

geração de valor aos acionistas, mas podem enfatizar também a geração de valor a outros 

participantes, como por exemplo credores ou empregados. 

 

Rappaport (2001), sustenta a necessidade de as empresas serem geridas com o objetivo de 

maximizar a riqueza proporcionada aos seus acionistas. Sob esta lógica, as empresas devem 

ser administradas de forma a atender tanto aos interesses dos acionistas quanto a maximizar o 

retorno proporcionado aos seus investimentos assim os sistemas de governança corporativa 

podem representar a manutenção dessa orientação, desde que possuam práticas reconhecidas 

pelos investidores como condutoras de valor ,ou desde que tais práticas sejam reconhecidas 

como práticas diferenciadas de governança corporativa. 

 

As companhias de capital aberto viabilizaram aos acionistas se desfazer de seus investimentos 

a qualquer momento, ter direito, enquanto elas existirem, aos fluxos de caixa das empresas 

nas quais mantêm investimentos e, por fim, desobrigar-se de qualquer outra obrigação ou 

função nas empresa nas quais não são donos, e sim acionistas. (Jensen e Fama, apud Mônaco, 

2000) 

 

Assim, a dispersão do capital trouxe a separação entre, propriedade e controle, e os executivos 

contratados se tornaram responsáveis pela maximização do retorno aos capitais investidos. 

Também surgiu a delegação das decisões e o controle da decisão continuou nas mãos dos 

acionistas, por meio dos integrantes eleitos para a função de membros dos conselhos de 

administração das empresas nas quais empregavam seus recursos. Os conselhos representam, 

então, a primeira linha de defesa dos acionistas contra executivos incompetentes. 
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O vigor e o apelo das companhias abertas estão em quatro características: 1) responsabilidade 

limitada para os investidores; 2) possibilidade de livre transferência dos investimentos de 

acordo com seus interesses; 3) personalidade própria das empresas, e 4) gerenciamento 

centralizado. A responsabilidade limitada e a independência das corporações em relação a 

sócios, acionistas ou outro participante são indicadas como os principais benefícios para os 

investidores. 

 

Assim, devido ao fato dos acionistas não deterem total controle sobre seus agentes, é natural 

supor que a administração dos recursos possa lesar os interesses dos acionistas em detrimento 

dos próprios executivos contratados, que pensam ser parte da coletividade que deve ser 

atendida logo, toma-se necessário o desenvolvimento de procedimentos que induzam os 

agentes a atuam para o atendimento dos interesses dos acionistas, bem como que as decisões 

desfavoráveis aos acionistas impliquem em punições para esses agentes. Tendo em vista o 

exposto, a delegação de poderes adotada pelos acionistas gera a necessidade de garantir que 

não existam abusos por parte dos executivos. 

 

 

2.3 Teorias da agência 

 

O conjunto de mecanismos necessários para harmonizar a relação entre gestores e acionistas 

decorre da tentativa de resolução do problema de agência. O trabalho que inaugurou a linha 

de pesquisa sobre o problema de agência foi publicado por Jensen e Meckling (1976), que 

desenvolveram todo um corpo teórico tratando dos inevitáveis conflitos de interesses entre 

acionistas, gestores, credores e funcionários de uma empresa. O raciocínio se baseia nas 

relações entre “agentes” e “principais”, nas quais os agentes representam; em tese; os 

interesses dos principais. (Jensen, apud Araújo, 2003) 

 

Nas empresas de capital aberto, a presença de divergência de interesses, fruto da separação 

entre propriedade e controle, traz consigo a necessidade de se estabelecerem mecanismos 

internos de monitoramento das decisões dos dirigentes e do poder concedido pelos acionistas, 

implicando a eles custos adicionais, denominados de “agency costs” (Blair,1995) 
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Devido à separação entre propriedade e controle, surgiu a necessidade de criação de 

mecanismos internos de monitoramento das decisões dos executivos, a empresa incorre em 

custos adicionais, chamados de custos de agência. Além do dos referidos mecanismos de 

controle, existem outros fatores que compõem o custo de agência: criação e estruturação de 

contratos entre acionistas e executivos, custos de oferta de garantias (incorridos pelos agentes) 

e perdas residuais que recaem sobre ambos. (Jensen, apud Araújo, 2003) 

 

Os custos de agência, em empresas nas quais existe a separação entre propriedade e controle, 

ocorrem quando executivos não atendem ao princípio da maximização do valor das empresas, 

ou quando há a incidência, aos acionistas, de custos de monitoramento dos executivos e de 

influência sobre as ações dos executivos.(Brealey e Myers, 2000) 

 

Mônaco (2000) divide esses custos de agência em três modalidades: os custos de oferecer 

garantias (bonding costs), que são incorridos pelos agentes; os custos de vigiar a delegação 

(monitoring costs) que são incorridos pelo principal; e as perdas residuais imputadas às duas 

partes. 

 

O problema de agência deve ser monitorado através de um sistema decisório onde exista a 

separação entre o gerenciamento (iniciação e implementação) e o controle (ratificação e 

monitoramento) sobre' deliberações relevantes das empresas. Assume-se que o custo de 

mecanismos que promovam a separação entre controle e gestão é o ônus que as empresas de 

capital aberto têm de arcar pelo benefício da irrestrita possibilidade de obtenção de novos 

acionistas e conseqüentemente de financiamento para suas atividades. 

 

Os mecanismos de segregação entre gerenciamento e controle abrangem estruturas 

hierárquicas nas quais as decisões são transmitidas aos agentes com maior poder para 

posterior ratificação e monitoramento, cabendo aos conselhos de administração confirmar e 

avaliar as decisões relevantes, além de contratar, demitir e compensar seus principais 

executivos, onde há a necessidade de monitoramento recíproco das decisões. Assim, a decisão 

é dividida em gerência e controle, e o risco em evidência é denominado de risco residual, 

vinculado a fluxos de caixa disponíveis após a liquidação de todos os compromissos fixos. 
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Fama e Jensen (2000) defendem que o problema de agência deve ser controlado por um 

sistema de decisão que separe o gerenciamento (iniciação e implementação) e o controle 

(ratificação e monitoramento) sobre importantes decisões das empresas. Reconhece-se que a 

proposta é uma resposta aos custos de agência. Entretanto, assume-se, ainda, que o custo de 

mecanismos que promovam a separação entre controle e gestão é o preço que as empresas de 

capital aberto pagam pelo benefício da irrestrita possibilidade de obtenção de novos acionistas 

e, conseqüentemente, de recursos financeiros para suas atividades. 

 

Os autores definem iniciação como a recomendação inicial de propostas alocativas; 

ratificação, como a escolha entre as propostas para implementação; implementação, como a 

execução das propostas selecionadas; e monitoramento, como a aferição dos resultados 

alcançados e a distribuição de recompensas. Este terá tratamento mais à frente no presente 

trabalho, quando da abordagem sobre práticas diferenciadas de governança corporativa. 

 

Para eles, os dispositivos de separação entre gerenciamento e controle incluem estruturas 

hierárquicas nas quais as iniciativas de decisão são repassadas aos agentes com maior poder 

para posterior ratificação e monitoramento, cabendo aos conselhos de administração ratificar 

e monitorar as decisões mais importantes, além de contratar, demitir e compensar seus 

principais executivos, havendo a necessidade de se incentivar a criação de estruturas que 

permitam o mútuo monitoramento das decisões. Logo, a decisão é dividida em gerência e 

controle da decisão, e o risco em evidência é denominado de risco residual, estando este 

vinculado a fluxos de caixa disponíveis após a liquidação de todos os compromissos fixos. 

 

A participação dos conselhos nas principais decisões reforça a concepção de Den (apud 

Monks, 2001) acerca do gerenciamento centralizado, concebido como uma das principais 

fontes de vitalidade das companhias públicas. A discussão sobre a separação entre 

propriedade e controle tem como pano de fundo a importância de se usar eficientemente os 

recursos disponíveis, como forma de se maximizar o retorno aos acionistas. Contudo, o 

sistema no qual as empresas estão inseridas é muito mais amplo, existindo outros 

participantes além dos acionistas (principal) e executivos (agentes), tais como empregados, 

credores, fornecedores, etc., o que possibilita a geração de conflitos que podem não se 

restringir apenas à relação principal - agente, apesar de sua importância para a gestão das 

companhias de capital aberto. 
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2.4 Teorias da firma 

 

É importante que se defina o conceito de Firma (Empresa) para que se verifique os interesses 

destes outros agentes, em seus. relacionamentos com as empresas, visto que os mesmos 

buscam maximizar as vantagens recebidas, cabendo às empresas encontrar formas de proteger 

os interesses de seus acionistas. Seguem-se algumas definições de firma: 

 

A firma é uma “caixa preta” operada de forma a encontrar condições 

relevantes marginais com seus respectivos inputs e outputs através da 

maximização dos lucros ou majoração de seu valor presente. (Jensen, 

2000) 

 

A firma não é um indivíduo. É uma ficção legal que serve como um foco 

para um processo complexo no qual conflitos de objetivos de indivíduos 

(alguns podem até representar outras empresas) são trazidos ao equilíbrio 

dentro do sistema de relações contratuais. (Jensen, 2000) 

 

A firma é o nexo para um conjunto complexo de contratos voluntários 

entre indivíduos. Fornecedores de inputs (trabalho, matéria-prima, 

capital) que se relacionam implícita ou explicitamente com consumidores 

dos produtos, dentro de um conjunto de contratos que delineiam os 

direitos e obrigações dos participantes nas atividades da organização. 

(Jensen e Meckling, apud Jensen, 2000) 

 

A corporação de negócios é um instrumento por meio do qual o capital é 

reunido para atividades de produção e distribuição de produtos e 

serviços. Conseqüentemente, uma premissa básica das corporações é que 

os negócios devem ter como objetivo a condução de tais atividades, com 

o escopo de elevar seus lucros e os ganhos de seus proprietários, ou seja, 

de seus acionistas. (Melvin Aron Eisenberg, apud Monks, 2001) 
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Para todos as relações contratuais, formais ou não, existe o problema de agência e 

monitoramento, visto que estas são a essência das firmas. Os contratos, formais ou não, 

definem direitos e obrigações das empresas, sendo os geradores de eventuais conflitos, na 

medida em que esses mesmos contratos não são capazes de abranger todas as mudanças que 

se desenvolvem ao longo do tempo. As empresas devem convergir os interesses dos vários 

participantes, objetivando a eficiência e maximização de seu valor, o que condiciona a 

maximização dos resultados, tanto da empresa como dos acionistas, ao atendimento das 

reclamações de outros agentes. 

 

Outro fator importante que pode ser percebido nas definições acima é a existência de 

influências externas e internas sobre a gestão das empresas. Enquanto os consumidores, 

fornecedores, credores, governo e sociedade aparecem como influenciadores externos, 

denominados também como stakeholders, os acionistas podem desempenhar papel de 

influenciadores internos, através do desenvolvimento e utilização de mecanismos de controle 

interno, além de exercerem o papel de influenciadores externos, através de seus direitos 

irrestritos de venda e compra de ações. 

 

Rappaport (2001) entende que aumentos de valor de uma empresa não atendem somente aos 

acionistas, Já que a valorização das ações significa aumento de produtividade e eficiência, o 

que beneficia todos os interesses envolvidos. O pressuposto disso, portanto, é que as empresas 

devem buscar a maximização dos resultados gerados aos acionistas antes de qualquer outro 

participante. Para isso, os executivos devem gerar resultados pela operação eficiente de seus 

negócios, com ênfase no fluxo de caixa a longo prazo, que é a essência da geração de valor 

para os acionistas. A geração de riqueza às empresas depende da exploração de três caminhos: 

1) prover os consumidores de produtos e serviços com maior valor percebido; 2) oferecer 

oportunidades de melhora de produtividade aos seus empregados, e 3) gerar fluxos de lucros 

suficientes para seus investidores (credores e acionistas). 

 

Os autores não desconsideram a importância do atendimento dos interesses dos outros 

participantes, desde que tais interesses coadunem com o interesse de geração de valor dos 

acionistas. A única responsabilidade social de uma empresa é a geração de valor aos seus 

acionistas, que deve ser realizada com integridade e de maneira legal, devendo ser 

competitiva, de modo que seus interesses sejam atendidos e ela sobreviva (Rappaport, 2001). 
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2.5 Marco legal e regulatório 

 

La Porta (apud Silveira, 2002) sustenta que o grau de proteção oferecido pelos sistemas legais 

aos acionistas é uma das principais fontes para a dispersão da propriedade e para geração de 

liquidez em mercados de capitais, contribuindo para o melhor entendimento acerca dos 

modelos de governança existentes em diversos países. 

 

Através de pesquisa realizada em 49 países, o autor identificou correlação entre os sistemas 

legais locais, a liquidez e a penetração dos mercados de capitais, verificando que a lei e a 

qualidade de sua aplicação exercem papel relevante sobre quais direitos devem ser protegidos, 

influenciando a disposição dos investidores em financiar as empresas. Nos países com baixo 

nível de proteção legal aos acionistas, verificou-se concentração na propriedade, o que, além 

de prejudicar a liquidez dos mercados, impede a possibilidade de diversificação de risco, por 

parte do acionista comum. Logo, conclui-se que a concentração de propriedade ratifica a idéia 

de que os sistemas legais são importantes para as estruturas de governança corporativa e que 

as empresas e seus acionistas adaptam-se às limitações dos regimes legais nas quais estão 

inseridos. 

 

Isso vem reforçar a principal contribuição do trabalho do autor, La Porta (apud Silveira, 

2002), de que sistemas legais frágeis possibilitam que os acionistas comuns sejam lesados e 

induzem à concentração da propriedade como alternativas para a precariedade dos sistemas 

legais. Finalmente, fica demonstrado no mesmo estudo, que os acionistas têm maior proteção 

contra abusos da parte dos acionistas controladores ou executivos em países com sistema 

jurídico do tipo common law, predominante nos Estados Unidos e Inglaterra, o que contribui 

para a dispersão da estrutura de propriedades das empresas e para a utilização de sistemas de 

controle corporativos externos de governança. 

 

O valor para o acionista se tornará o padrão global para medir o desempenho das empresas em 

uma economia globalizada com os mercados de capitais locais concorrendo entre si pela 

captação de recursos externos (Rappaport, 2001). Para Gilson (apud Mônaco, 2000) 

reconhece-se a existência de dois modelos dominantes, além do anglo-saxão adotado no 

Reino Unido, Estados Unidos e parcialmente na Holanda: o padrão da Europa Continental e o 

padrão Japonês, sendo que o Brasil se identifica mais ao padrão da Europa Continental. 
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2.6 Boas práticas de governança corporativa 

 

A importância da qualidade dos membros dos conselhos de administração e da independência 

de suas análises em favor dos acionistas, é reforçada no questionamento da real vantagem 

competitiva que tais movimentos possam gerar. A partir dessa perspectiva, assume-se que a 

maior efetividade das estruturas de governança depende largamente do reforço do papel dos 

conselhos de administração e de suas práticas. 

 

A OECO (Organization for Economic Co-Operation and Oevelopment) define cinco 

princípios que seus membros consideram como essenciais na análise dos sistemas de 

governança existentes, o que reforça a importância dos conselhos de administração. São eles: 

1) a proteção dos direitos dos acionistas; 2) tratamento eqüitativo aos acionistas; 3) 

reconhecimento da importância das partes interessadas (stakeholders); 4) divulgação de 

informações e transparência e 6) responsabilidades dos conselhos de administração. 

 

Além desses compromissos junto aos acionistas, cabe aos conselhos: revisão e formulação das 

estratégias empresariais e orçamentos anuais; monitoramento e gerenciamento de conflitos 

potenciais de interesses entre gerentes, membros do conselho e acionistas; garantia da 

integridade contábil e divulgação dos dados, incluindo o uso de auditorias independentes; 

garantia, pelos conselhos, da presença de número suficiente de membros não executivos, 

dentre outros. 

 

Pelas definições apresentadas, percebe-se a relevância da transparência, da prestação de 

contas e da independência dos conselhos de administração, justificando a presença de 

conselheiros externos em suas estruturas, bem como a utilização de auditorias independentes 

na análise dos documentos públicos desenvolvidos pelas empresas, além de outras práticas 

que fortaleçam o seu papel de representantes eleitos dos acionistas. 
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Dentre as boas práticas de governança corporativa destacam-se: 

 

Conselheiros independentes: O termo Independência é um conceito intangível, significando 

que a presença de conselheiros externos não garante mais independência, em suas opiniões e 

atos, do que os conselheiros internos oferecem, sendo que a independência dos conselheiros 

surge quando seus interesses estão perfeitamente alinhados com os dos acionistas. A presença 

de profissionais com capacidade diversificada e independência de pensamento e decisão 

torna-se necessária devido à responsabilidade atribuída aos conselhos de administração, pois a 

experiência empresarial diversificada, traduzida pela presença de diretores externos, pode 

contribuir para a avaliação dos cenários externos à empresa, enriquecendo a visão interna, por 

vezes limitada, de sua diretoria. 

 

Sistema de remuneração de conselheiros: Os valores individuais recebidos pelos 

conselheiros devem estar intimamente ligados à geração de resultados da companhia. Parte da 

solução pode estar no processo de estruturação do sistema de remuneração, onde os 

conselheiros, pelo incremento de suas responsabilidades, passam a ter também suas 

remunerações vinculadas à performance da empresa no mercado de ações. 

 

Sistema de remuneração de executivos: A propriedade de ações pode ser importante fonte 

de incentivos para executivos, conselheiros e acionistas fora do bloco de controle, sendo que a 

forma e a quantidade de ações em poder podem influenciar o comportamento dos executivos, 

a performance empresarial e o padrão de votação nas eleições por parte dos acionistas. Em 

adição, as características empresariais podem influenciar sua estrutura de propriedade. 

 

Comissão de seleção de novos membros dos conselhos: a autoridade em relação à escolha 

de novos membros dos conselhos deve ser de comissão especifica criada para tal fim, cuja 

liderança caberá a um conselheiro externo; sendo que a competência pela escolha dos 

membros dessas comissões deve ser delas próprias, evitando-se a acusação de que sua 

constituição foi conduzida pelo CEO, quando este acumula a função de presidente do 

conselho.(Salmon, 2001) 
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Comissão de auditoria: Objetiva supervisionar controles contábeis, relatórios e operações 

financeiras, representando os conselhos e provendo contato pessoal e comunicação entre o 

conselho, auditores externos, auditores internos, executivos financeiros e/ou operacionais, 

sendo responsáveis por contratar os auditores externos e interagir com eles, representando um 

facilitador para a execução de suas atividades. 

 

Separação das funções entre CEO e presidente do conselho: A separação entre as funções 

pode ser vista como fonte para oferecer maior liberdade aos conselhos na discussão de 

assuntos que requeiram total independência, como, por exemplo, na avaliação anual dos 

executivos, algo necessário e encarado pelos investidores como prática diferenciada de 

governança corporativa e que envolveria maiores dificuldades quando da presença do 

avaliado como presidente do conselho, apesar da existência de conselheiros independentes. 

 

Diretor Líder: os conselhos que combinam as duas funções de forma mais bem-sucedida 

freqüentemente entendem que faz sentido ter um diretor independente assumindo a função de 

diretor líder, para revisar a agenda de assuntos e confirmar se ela reflete o consenso e a 

intenção de discussão dos demais conselheiros independentes. Assim, busca-se maior 

independência na formulação das agendas e nas informações prestadas aos conselheiros. 

 

Avaliação de desempenho dos conselhos de administração: A avaliação formal da 

performance dos conselhos e dos diretores individualmente é um caminho efetivo para 

responder à demanda por maior prestação de contas e efetividade por parte dos conselhos, 

ampliando seus conhecimentos como diretores e motivando-os a ser mais eficientes. 

 

Avaliação de desempenho do principal executivo: É recomendável que os conselhos 

avaliem regular e formalmente a performance dos CEOs e outros gerentes sêniores, cabendo 

aos conselheiros independentes controlar os métodos e critérios para essa avaliação, em 

especial nas empresas onde há o acúmulo de funções entre CEO e Presidente do Conselho, 

preservando-se a independência dos conselhos. 
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3. A GOVERNANÇA CORPORATIVA PELO MUNDO 

 

3.1 Introdução 

 

O sistema de governança corporativa adotado pelas empresas depende, principalmente, do 

ambiente institucional no qual a mesma está inserida. O Estado, por meio da definição dos 

sistemas financeiro e legal, determina a formação do mercado de capitais local e do grau de 

proteção dos investidores, influenciando diretamente no modelo de governança das empresas. 

Assim, os países apresentam diferenças significativas entre os sistemas de governança 

corporativa das suas empresas. 

 

Segundo Shleifer e Vishny (apud Okimura 2003), a maior parte das economias de mercado 

avançadas tem resolvido seu problema de governança corporativa de uma forma no mínimo 

razoável, garantindo enormes fluxos de recursos para as empresas e o retorno dos lucros aos 

investidores. Contudo, conforme evidências dos problemas de governança no mercado 

acionário norte-americano nos últimos anos, isto não significa que as economias 

desenvolvidas resolveram totalmente o problema da governança corporativa. 

 

Existem diferenças acentuadas entre os melhores sistemas de governança corporativa do 

mundo, como o anglo-saxão, o alemão e o japonês, mas as diferenças entre eles são 

provavelmente menores do que as diferenças com relação aos outros países menos 

desenvolvidos. Os mecanismos de governança corporativa da Itália são tão subdesenvolvidos 

que retardam de forma substancial o fluxo de capitais externos para as empresas, visto que a 

limitação no grau de separação entre propriedade e controle e a grande estabilidade dos 

controladores nas empresas dificultam a presença de um mercado de aquisição hostil, 

obstruindo as reestruturações necessárias e limitando as oportunidades das pessoas. Segundo 

Shleifer e Vishny (apud Okimura 2003), em países do antigo bloco socialista, os mecanismos 

de governança corporativa também são muito precários. 
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3.2 Estados Unidos 

 

A pulverização do controle acionário é uma característica das grandes empresas americanas, 

sendo difícil, encontrar um acionista com mais de 10% ,das ações de uma empresa listada 

entre as 500 maiores do país. Como resultado, os acionistas possuem pouco incentivo ou 

capacidade para afetar as políticas corporativas definidas pelos gestores, resultando em uma 

situação na qual os executivos são fortes e os proprietários são fracos. 

 

Neste contexto, o movimento em torno da governança corporativa surgiu nos EUA, em 

meados da década de oitenta, como resposta a diversos casos de abuso de poder e 

expropriação da riqueza dos acionistas por parte dos executivos, que naquela época 

dominavam os Conselhos de Administração. Esta resposta foi dada em grande parte pela 

atuação dos investidores institucionais, principalmente fundos de pensão, cujo ativismo 

tornou-se sinônimo do termo governança no país. 

 

O ativismo de diversos investidores institucionais resultou em mudanças nas práticas de 

governança corporativa de boa parte das empresas americanas durante a década de noventa, 

ocasionando, por exemplo, o aumento da proporção de membros independentes nos conselhos 

e o aumento dos casos de demissão de diretores executivos por causa de mau desempenho. 

 

Atualmente quase todas as empresas americanas possuem maioria de membros externos no 

conselho (não executivos), sendo que a maioria já possui inclusive maioria de membros 

independentes (conselheiros profissionais) nos conselhos. É importante ressaltar que, embora 

tenham tido um papel fundamental, os investidores institucionais não mudaram sozinhos o 

panorama de governança corporativa nos EUA. 

 

Outras organizações, como o Council of Institutional Investors (CII), o Institutional 

Shareholder Services (ISS) e o Teachers Insurance and Annuity Association - College 

Retirement Equities Fund (TIAA-CREF), maior fundo de pensão do mundo, também 

desempenharam importante papel, elaborando códigos de governança corporativa que 

deveriam ser seguidos pelas empresas, condicionando a compra de ações ao cumprimento das 

diretrizes constantes dos códigos. Como forma de mostrar aos investidores o cumprimento de 

algumas práticas de governança corporativa, as próprias empresas americanas começaram a 

elaborar suas diretrizes de governança corporativa. 
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Além disto, conforme mencionado anteriormente, não se tem dúvidas sobre a dimensão da Lei 

Sarbanes-Oxley sobre as empresas ao redor do globo. A Sox determina que presidentes e 

diretores financeiros de todas as companhias listadas nas bolsas dos Estados. Unidos devem 

assinar três certificações espécie de testemunhos, garantindo que conhecem e checaram os 

números das demonstrações financeiras, reforçando a responsabilidade pessoal do 

administrador e assegurando que ele não poderá se esquivar das conseqüências legais em caso 

de fraudes. 

 

As penas previstas na Sox com base nesses atestados assustam: multas de US$1 milhão a 

US$5 milhões e prisão de dez a 20 anos, o que significa dizer que CEOs e altos executivos 

que fraudarem balanços irão para a cadeia, e por muito tempo. Apesar do Brasil não ter 

tratado de/extradição com os Estados Unidos, o que afasta a possibilidade de prisão de 

infratores, se o presidente da empresa no Brasil for acionado num processo nos tribunais 

americanos; existem caminhos jurídicos para cobrar a multa, além de não poder sair do país. 

 

E essas punições já começaram a acontecer. Em março de 2005, o ex-CEO da WorldCom, 

Bernard Ebbers, foi condenado em nove das nove acusações de crime corporativo que 

pesavam contra ele. Na lista de crimes presentes no processo, constam itens como fraude, 

conspiração e emissão de documentos falsos. Agora, aos 63 anos, Ebbers espera pela sentença 

final, que sairá apenas em Junho de 2005. A pena pode chegar a 85 anos de cadeia, o que na 

prática significa uma prisão perpétua. 

 

O argumento central de Ebbers não funcionou nos tribunais. Ele alegou que desconhecia as 

fraudes por ser um sujeito sem nenhum conhecimento de contabilidade. A pergunta feita pelos 

promotores, responsáveis pela acusação, foi: “Como pode uma empresa pagar milhões por 

ano a um presidente se ele é tão ignorante a ponto de não saber o que se passa em sua própria 

companhia?” Para demonstrar a culpa do ex-CEO da WorldCom eles foram buscar uma prova 

na cozinha, eles provaram que Ebbers tinha total conhecimento dos números da companhia, 

pois, para economizar, cortara até o cafezinho gratuito para os funcionários. Economizou 

US$4 milhões com a medida. 
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A condenação já surtiu o primeiro efeito. Fez com que os advogados de outros executivos que 

estão na mira dos tribunais americanos revissem a base de suas defesas. A lista inclui Dennis 

Kozlowski, ex-CEO da Tyco, Kenneth Lay, da Enron, e Richard Scrushy, da Health South 

Corporation. 

 

Outro reflexo da Sox foi sentido pelos advogados que representam grandes companhias. Em 

agosto de 2003, a Associação dos Advogados dos Estados Unidos aprovou uma proposta que 

desobriga os profissionais de manterem o sigilo legal de seus clientes, alterando assim o seu 

código de ética legal. A mudança no código permite, mas não exige, que os advogados 

quebrem o sigilo caso acreditem que isso impeça que seu cliente cometa crime financeiro ou 

fraude contábil. 

 

Para especialistas em criminologia, o veredicto contra Ebbers, apesar de pesado, é uma 

“vitória simbólica”, já que uma fraude da magnitude da WorldCom requer milhares de 

pessoas envolvidas, além de empresas de advocacia, de contabilidade, entre outras, que 

permanecerão impunes. Os EUA já viram esse filme antes, através de casos como o do ex-

magnata das bolsas nos anos 80, Michael Milken – ele foi condenado a dez anos de prisão por 

crimes financeiros, mas cumpriu apenas dois anos da pena. Outra demonstração de quão 

simbólica pode ser considerada a condenação, observam especialistas, é o envolvimento de 

Ebbers com o ex-analista de telecomunicações do Salomon Smith Barney, Jack Grubman, que 

ajudou a tornar a WorldCom uma das maiores empresas do ramo no mundo, atuando de forma 

decisiva na mirabolante ascensão da firma, pois, além de ser uma espécie de tutor de negócios 

de Ebbers, ele também recomendava a compra maciça de ações da WorldCom aos 

investidores do banco. Apesar das provas evidentes de que Grubman cometia fraudes em seus 

relatórios, ele não foi levado à Justiça criminal, sendo banido do mercado de ações e pagando 

uma multa de US$15 milhões. 

 

Muitos advogados e promotores americanos comemoraram a condenação de Grubman. Eles 

acreditam que se trata de uma vitória porque o governo dos EUA decidiu comprar uma briga 

criminal com um ex-CEO de uma grande companhia. Normalmente, essas disputas se 

arrastam em um campo delicado e desgastante. Desta vez, o governo se envolveu e a decisão 

da Justiça manda uma mensagem clara para quem continuar a fraudar os balanços: a lei deve 

ser cumprida. É isso o que se espera, principalmente para o bem dos pequenos acionistas. 
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3.3 Reino Unido 

 

Assim como nos Estados Unidos, a pulverização do controle acionário também é 

característica de grande parte das companhias abertas do Reino Unido, caracterizando ambos 

os países dentro do chamado modelo anglo-saxão de governança corporativa. Vários 

escândalos, nos mercados corporativo e financeiro no final dos anos oitenta, levaram o 

governo do Partido Conservador a evidenciar que medidas legislativas seriam tomadas, caso o 

próprio mercado não se estruturasse de forma a prevenir a ocorrência de novos escândalos. 

(Carlsson, apud Araújo) 

 

Como conseqüência, a bolsa de valores de Londres (London Stock Exchange), apoiada por 

outros organismos, formou um comitê objetivando revisar os aspectos de governança 

corporativa relacionados às práticas contábeis e aos relatórios financeiros. Este grupo de 

trabalho, denominado Comitê Cadbury, publicou em dezembro de 1992 um relatório que 

constituiu o ponto zero do movimento da governança corporativa no país, intitulado The 

Financial Aspects of Corporate Governance. 

 

Apesar do referido relatório traçar diretrizes para a adoção de práticas de governança 

corporativa no país, os investidores institucionais pressionaram para a definição de regras 

sobre questões importantes não abordadas pelo Comitê Cadbury. A principal delas dizia 

respeito a remuneração dos executivos e conselheiros, o que levou a formação de um grupo de 

trabalho denominado Comitê Greenbury em 1995, cujo relatório trouxe importantes avanços 

na determinação de práticas de governança relacionadas ao assunto. 

 

Ainda em 1995, a bolsa de valores de Londres, em conjunto com outras entidades, formou 

outro grupo de trabalho destinado a elevar os padrões de governança corporativa. Este grupo, 

denominado Comitê Hampel, tinha como objetivo revisar e aproveitar os principais pontos 

dos relatórios do Comitê Cadbury e do Comitê Greenbury. Além dos aspectos de 

responsabilidade e remõneração dos gestores e conselheiros, o Comitê Hampel também 

discutiu a principal responsabilidade do Conselho de Administração, definindo-o como órgão 

que deve buscar a valorização das empresas no longo prazo. O seu relatório foi publicado em 

janeiro de 1998 e, após sugestões da sociedade civil, foi alterado e lançado com título de 

Combined Cade. Este código de governança corporativa foi incorporado como uma das 

exigências da bolsa de valores de Londres para listagem das companhias. 
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3.4 Japão 

 

Silveira (2002) afirma que, como resultado da cultura coletivista da sociedade japonesa, “o 

objetivo da empresas no Japão tem sido a busca pelo equilíbrio dos interesses dos 

stakehalders e a garantia de emprego vitalício para seus funcionários”. Neste sentido, as 

metas de crescimento absoluto e de participação no mercado tornam-se prioridade, em 

detrimento da maximização do lucro: Porém, as pressões impostas pela comunidade 

internacional por maior competitividade fazem com que muitas empresas japonesas 

abandonem a prática de emprego vitalício, buscando a sobrevivência no mercado global. 

 

A estrutura dos conselhos de administração das empresas japonesas é idêntica à existente no 

modelo anglo-saxão: conselheiros eleitos pelos acionistas, responsáveis pelo estabelecimento 

de políticas corporativas e monitoramento da implementação de diretrizes pelos executivos. 

Entretanto, a característica de tal conselho é a formação exclusiva por executivos da 

companhia, privilegiando a geração de riqueza às próprias empresas e a seus empregados, 

com prejuízo aos interesses de seus acionistas. 

 

Também é marcante no sistema corporativo japonês os denominados keiretsus. Estes são 

conglomerados de vários bancos e companhias, unidos por redes de participação cruzadas 

(holdings cujos participantes também participam de outras holdings). Tal prática facilita o 

monitoramento mútuo, em especial pelo fato de que os conselheiros externos, quando 

existem, são representantes dos principais por fornecedores e bancos credores, que acabam 

por exercer seus interesses (não apenas de acionistas) através dos próprios conselhos que 

privilegiam a geração de riqueza às empresas. 

 

Em 1997, a Federação Japonesa das Organizações Econômicas publicou um estudo chamado 

Recomendações Urgentes com Relação à Governança Corporativa, onde discorre sobre a 

necessidade adaptação das empresas japonesas aos padrões internacionais de governança 

corporativa, como forma de manutenção da competitividade do país. Para isso, é 

recomendado que as empresas desenvolvam suas próprias diretrizes, aprimorando a 

transparência das informações e o funcionamento do conselho de administração. 

 

 23 



3.5 Alemanha 

 

A estrutura de propriedade das empresas alemãs estabelece mecanismos restritivos à 

participação de acionistas comuns, chegando ao extremo de existirem, inclusive, ações sem 

direito a voto ou com direitos restritos. Deste modo, a governança alemã acaba centralizada 

em grandes investidores, principalmente bancos, que exercem funções múltiplas como 

acionistas, representantes de outros acionistas (através da gestão de fundos de investimentos) 

e credores, gerando conflitos de interesses em função da presença de diversos papéis que as 

instituições financeiras exercem. 

 

A busca pelo equilíbrio dos interesses dos stakeholders (empregados, credores, fornecedores, 

etc.) como objetivo das empresas é conseqüência do modelo alemão de industrialização, 

muito regulamentado e controlado pelo estado. Atualmente, a legislação exige a presença de 

representantes dos empregados nos conselhos da empresas alemãs (Conselho Supervisor), 

sendo que companhias com mais de 2000 empregados devem ter metade dos membros do 

Conselho Supervisor composto por representantes dos empregados. Este modelo de equilíbrio 

aos interesses foi reforçado por fatos traumáticos, como as duas guerras mundiais, 

hiperinflação, reformas monetárias e reintegração com a Alemanha Oriental, que fizeram com 

que o consenso e a colaboração se tomassem importantes valores sociais. 

 

Outra característica do sistema de governança corporativa alemão é o subdesenvolvimento do 

mercado de ações, quando comparado com outras economias avançadas. Em contrapartida a 

um fraco mercado de ações, o mercado de crédito é muito desenvolvido, com forte 

participação dos bancos nas empresas. Este desenvolvimento do mercado de crédito como 

substituto do mercado de ações data do século XIX, quando os grandes bancos passaram a 

fornecer, além do capital de curto e longo prazos, o capital de risco e a exercer as funções de 

proprietários ativos das empresas. 
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3.6 Brasil 

 

A forte concentração das ações com direito a voto é característica fundamental do modelo de 

governança das companhias abertas brasileiras, com uma ausência quase total de empresas 

com estruturas de propriedade pulverizadas. A alta concentração da propriedade (posse de 

ações) e do controle (tomada de decisão) das companhias, aliada à baixa proteção legal dos 

acionistas, faz com que o principal conflito de agência no país se dê entre acionistas 

controladores e minoritários, e não entre acionistas e gastares, como nos países anglo-saxãos 

com estrutura de propriedade pulverizada. 

 

Outra característica importante do modelo de governança das companhias abertas brasileiras é 

o alto índice de emissão de ações sem direito a voto (preferenciais). Como resultado, a 

emissão de ações preferenciais atua como o principal mecanismo de separação entre a 

propriedade e controle nas companhias, permitindo aos.acionistas majoritários manterem o 

controle com uma participação menor no capital da empresa e, conseqüentemente, 

aumentando o incentivo para expropriação da riqueza dos minoritários. 

 

Como decorrência da grande concentração de poder, os membros do Conselho de 

Administração são em sua grande maioria indicados pelo acionista controlador. Esta situação 

reduz a possibilidade de uma postura ativa e independente dos conselhos, que é necessária 

para o cumprimento de suas atribuições legais de fixação da orientação geral dos negócios e 

fiscalização da gestão dos executivos em prol de todos os acionistas. Nas empresas familiares, 

em geral, os conselheiros não são profissionais, sendo indicados pelo controlador por laços 

familiares ou pessoais, prejudicando a qualidade da análise das questões estratégicas da 

companhia. 

 

As mudanças ocorridas nos últimos anos, como o aumento da competitividade decorrente da 

estabilidade econômica e abertura de mercado, além da dificuldade em obter financiamento 

estatal, têm levado as empresas brasileiras a uma necessidade crescente de acesso aos 

mercados de capitais nacionais e internacionais. Esta necessidade de obtenção de recursos ao 

menor custo possível tem motivado as empresas a adotarem novas práticas de governança 

corporativa, pressionando o atual modelo de governança brasileiro, principalmente nos 

aspectos de maior consideração dos interesses dos acionistas minoritários, maior transparência 

das informações ao mercado e profissionalização do Conselho de Administração. 
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No Brasil também vimos os reflexos da lei Sarbanes-Oxley, que deve ser observada pelas 

companhias que mantêm programas de recibos de depósitos de ações, ou simplesmente ADRs 

(American Depositary Receipts), nas bolsas americanas, ou que ainda planejam lançá-las, bem 

como as subsidiárias de empresas americanas. 

 

O empenho desenvolvido em Junho de 2003 pelo grupo espanhol Telefónica e sua subsidiária 

brasileira de telefonia fixa, a Telesp, para cumprir as determinações da Sox, visto que ambas 

têm ADRs. O departamento jurídico da matriz ficou incumbido da tarefa de implantar um 

sistema em que a Sox fosse atendida em unidades de 40 países nos quais a Telefónica está 

presente. Por garantia, os advogados estabeleceram as certificações em cascata: relatórios 

minuciosos, produzidos por suas unidades, tanto de capital aberto quanto fechado, assinados 

por seus respectivos diretores e executivos financeiros. Dessa forma, tentou-se criar 

comprometimento em relação à qualidade das informações em todos os negócios. 

 

Quem acompanhou de perto o processo de implantação da Sarbanes-Oxley enxergou muitos 

outros impactos, além das novas condutas exigidas no ambiente corporativo. O mais visível 

foi a procura por profissionais com formação em finanças: executivos que saibam preencher e 

interpretar a árida contabilidade. A demanda por esses executivos cresceu muito nos Estados 

Unidos e se aqueceu também no Brasil. Esses profissionais estão compondo comitês de boa 

governança, gerenciando riscos financeiros e acompanhando os controles internos que afetam 

as contas. 

 

O mesmo vale para os que ocupam o cargo máximo da companhia. Pelas regras atuais, estão 

em posição bem mais confortável para assinar as demonstrações financeiras e as certificações 

exigidas pela Sarbanes-Oxley executivos da área administrativo-financeiro. 

 

Alguns acreditam que a Sox também vai contribuir para o aumento da demanda de um 

produto que ainda não deslanchou no Brasil: o seguro de responsabilidade civil para 

conselheiros, diretores e administradores, conhecido pela sigla D&O (director and officer 

insurance). O seguro cobre equívocos nas tomadas de decisão que possam terminar em 

prejuízo para os acionistas, mas perde efeito se for comprovada fraude do segurado, visto que 

mesmo os melhores executivos sabem que podem cometer um erro e ao menos terão como 

recompensar as perdas financeiras dos acionistas. 
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Além dos incentivos de mercado decorrentes do aumento da competitividade, algumas 

iniciativas institucionais e governamentais também vêm contribuindo para a melhoria das 

práticas de governança pelas empresas brasileiras,entre as quais: 

 

• Criação do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), em 1995; 

• Aprovação da lei n° 10.303/2001, conhecida como a Nova Lei das SA's; 

• Criação dos Níveis 1 e 2 de governança corporativa e do Novo Mercado pela Bovespa; 

• Estabelecimento de novas regras pela Secretaria de Previdência Complementar (SPC) para 

definição dos limites de aplicação dos recursos dos fundos de pensão; 

• Definição, pelo BNDES, da adoção de práticas de boa governança corporativa como um 

dos requisitos preferenciais para a concessão de financiamentos. 

 

3.6.1 Criação do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) 

 

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) foi criado em 1995 com o objetivo 

de melhorar a governança corporativa no Brasil, sendo a única organização da América Latina 

totalmente focada na discussão do tema. Em 1995 o IBGC lançou o “Código das Melhores 

Práticas de Governança Corporativa”, que abordou temas como o relacionamento entre 

controladores e minoritários e diretrizes para o funcionamento do Conselho de Administração. 

 

O referido código foi revisado em 2002, sendo a versão atual dividida em seis temas: 

propriedade, Conselho de Administração, função do Presidente, Auditoria, Conselho Fiscal e 

ética/conflito de interesses. O objetivo central deste código foi indicar caminhos para todos os 

tipos de sociedades – por ações de capital aberto ou fechado, limitadas ou civis – visando a 

aumentar o valor da sociedade, melhorar seu desempenho; facilitar seu acesso ao capital a 

custos mais baixos, e contribuir para sua perenidade. 
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Os princípios básicos do código são: 

 

Transparência: Mais do que “a obrigação de informar”, a administração deve cultivar o 

“desejo de informar”, sabendo que 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. 

 

Eqüidade: Caracteriza-se pelo tratamento justo e igualitário de todos os grupos minoritários, 

sejam do capital ou das demais “partes interessadas” (stakeholders), como colaboradores, 

clientes, fornecedores ou credores. Atitudes ou políticas discriminatórias, sob qualquer 

pretexto, são totalmente inaceitáveis. 

 

Prestação de contas (accountability): Os agentes da governança corporativa devem prestar 

contas de sua atuação a quem os elegeu e respondem integralmente por todos os atos que 

praticarem no exercício de seus mandatos. 

 

Responsabilidade corporativa: Conselheiros e executivos devem zelar pela perenidade das 

organizações (visão de longo prazo, sustentabilidade) e, portanto, devem incorporar 

considerações de ordem social e ambiental na definição dos negócios e operações. 

Responsabilidade Corporativa é uma visão mais ampla da estratégia empresarial, 

contemplando todos os relacionamentos com a comunidade em que a sociedade atua. A 

"função social" da empresa deve incluir a criação de riquezas e de oportunidades de emprego, 

qualificação e diversidade da força de trabalho, estímulo ao desenvolvimento científico por 

intermédio de tecnologia, e melhoria da qualidade de vida por meio de ações educativas, 

culturais, assistenciais e de defesa do meio ambiente. Inclui-se neste princípio a contratação 

preferencial de recursos (trabalho e insumos) oferecidos pela própria comunidade. 

 

Para amenizar o eterno conflito de propriedade e combater o desequilíbrio de poder entre os 

acionistas, o código orienta que as empresas tenham somente ações com direito a voto. Para 

aquelas que possuem parte do capital composto por ações preferenciais, a recomendação é de 

conceder-lhes esse direito. 
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Os acordos entre sócios, que tratem de compra e venda de suas participações, preferência para 

adquiri-las, exercício do direito a voto ou do poder de controle, devem estar disponíveis a 

todos os sócios, não devendo de forma alguma vincular ou restringir o exercício do direito de 

voto de quaisquer membros do conselho de administração. Além disto, os acordos entre 

sócios devem abster-se de indicar quaisquer diretores para a sociedade. 

 

Nos casos de transferência do controle, é sugerido que a empresa estabeleça em estatuto a 

obrigatoriedade de pagamento do tag along, ou seja, que o comprador ofereça a todos os 

acionistas o direito de vender ações pelo mesmo preço a ser pago ao controlador. Existindo a 

intenção de fechar o capital, o código prevê que seja elaborado estudo por empresa 

independente, a fim de determinar o valor econômico das ações, de modo que as ofertas 

públicas para sua retirada do mercado obedeçam a este valor. 

 

Objetivando que sócios, conselheiros, diretores, membros de órgãos técnicos e consultivos, 

bem como para pessoas que, em razão de seus cargos, utilizem indevidamente informações 

privilegiadas, ainda não divulgadas ao mercado, a sociedade deverá ter política de divulgação 

de informações relevantes e de proibição de utilização de informações privilegiadas, além de 

regras que determinem os períodos e as situações em que a negociação de ações/quotas por 

aqueles que têm acesso a essas informações seja expressamente vedada. A adesão a essa 

política será obrigatória. 

 

As companhias de capital aberto devem esforçar-se para manter em circulação o maior 

número possível de ações e estimular a sua dispersão, em benefício da liquidez desses títulos. 

Como ações em circulação entenda-se a quantidade de ações de uma empresa disponível para 

negociação livre em mercado de capitais, ou seja, são todas as ações de emissão da companhia 

exceto aquelas de titularidade do acionista controlador ou de controladas e coligadas da 

companhia, em tesouraria e preferenciais de classe especial que tenham por fim garantir 

direitos políticos diferenciados. 

 

No tocante ao Conselho Fiscal, o IBGC trata do assunto como uma criação brasileira para 

preencher uma lacuna nas atividades do conselho de administração, afirmando que o 

Conselho Fiscal não precisaria existir, caso o Conselho de Administração desempenhasse bem 

as suas funções. O IBGC atenta para a possível perda de independência quando uma mesma 

companhia oferece serviços simultâneos de auditoria e consultoria. 
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3.6.2 Aprovação da Nova Lei das SA's 

 

A nova lei das SA's visa, por meio do estabelecimento de novas regras de funcionamento para 

as sociedades anônimas, promover maior proteção aos acionistas ordinaristas minoritários e 

preferencialistas. Dentre as referidas regras destacam-se: 

 

• O direito dos acionistas minoritários elegerem um membro para o Conselho de 

Administração, desde que representem, no mínimo, 15% (quinze por cento) do total das 

ações com direito a voto; 

• A possibilidade de participação no Conselho de Administração de representantes dos 

empregados, facultada a decisão à empresa; 

• O direito dos preferencialistas elegerem um membro para o Conselho de Administração, 

desde que representem; no mínimo 10% (dez por cento} do capital social da companhia; 

• A obrigatoriedade de oferta pública de aquisição de ações pelo valor econômico aos 

ordinaristas minoritários, em caso de: cancelamento do registro de companhia aberta, 

elevação da participação acionária à porcentagem que impeça a liquidez de mercado das 

ações remanescentes, ou em caso de fusão ou aquisição; 

• A obrigatoriedade do adquirente do controle de companhia aberta realizar oferta pública 

de aquisição das ações ordinárias dos demais acionistas da companhia, em caso de 

alienação direta ou indireta de controle, sendo assegurado a estes acionistas minoritários 

preço equivalente a no mínimo 80% do valor pago pelo adquirente pelas ações 

representativas do bloco de controle; 

• A limitação da emissão de ações preferenciais a 50% do total de ações emitidas, -ao invés 

dos 67% anteriores, para as sociedades anônimas instituídas após a publicação da lei; 

• A possibilidade do estatuto social prever a arbitragem como mecanismo de solução das 

divergências entre os acionistas e a companhia, ou entre os acionistas controladores e os 

acionistas minoritários, propiciando uma forma mais rápida para resolução de conflitos. 

 

Apesar de avanços, a nova lei das SA's não foi somente de boas novas, incorrendo também 

em retrocessos, ao regulamentar o acordo de acionistas e ao consolidar a figura do 

controlador, indo de encontro às boas práticas de governança corporativa. Em suma, a lei 

trouxe avanços na defesa dos acionistas minoritários, mas não pode ser considerada uma 

legislação que fomentadora do mercado de capitais brasileiro. 
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3.6.3 Criação dos Níveis 1 e 2 de governança corporativa e do Novo Mercado 

 

A criação dos Níveis 1 e 2 de governança corporativa e do Novo Mercado pela Bolsa de 

Valores de São Paulo (Bovespa) visa destacar as empresas comprometidas com maior 

transparência e melhores práticas de governança corporativa, senda a adesão voluntária, via 

contrato entre as partes. São três níveis distintos, com um nível de exigência crescente na 

adoção de práticas diferenciadas de governança corporativa. 

 

As Companhias Nível 1 se comprometem com melhorias na prestação de informações ao 

mercado e com a dispersão acionária. As principais práticas exigidas para inserção no Nível 1 

são: 

 

• Circulação de uma parcela mínima de ações (free fIoat), representando 25% do capital; 

• Ofertas públicas de colocação de ações por meio de mecanismos que favoreçam a 

dispersão do capital; 

• Melhoria nas informações trimestrais, entre as quais a exigência de consolidação e de 

revisão especial; 

• Cumprimento de regras de transparência em operações envolvendo ativos de emissão da 

companhia por parte de acionistas controladores ou administradores da empresa; 

• Divulgação de acordos de acionistas e programas de opções de ações (stock options); 

• Disponibilização de um calendário anual de eventos corporativos. 

 

As companhias Nível 2 se comprometem, além da aceitação das obrigações contidas no Nível 

1, a adotar um conjunto mais amplo de práticas de governança e de direitos adicionais para os 

acionistas minoritários. Dentre tais obrigações,destacam-se: 

 

• Unificação do mandato para todo o Conselho de Administração, para o período de um 

ano; 

• Elaboração das demonstrações financeiras de acordo as normas internacionais (US GAAP 

ou IAS GAAP); 

• Quando da venda do controle da companhia, deve ser garantido aos acionistas detentores 

de ações ordinárias das mesmas condições obtidas pelos controladores, além de no 

mínimo, 70% deste valor para os detentores de ações preferenciais (tag along); 

• Em determinados assuntos, como transformação, incorporação, cisão e fusão da 
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companhia e aprovação de contratos entre a companhia e empresas do mesmo grupo, deve 

ser garantido o direito de voto às ações preferenciais; 

• Nas hipóteses de fechamento do capital ou cancelamento do registro de negociação neste 

Nível, torna-se obrigatório a realização de uma oferta de compra de todas as ações em 

circulação, pelo valor econômico; 

• Adesão à Câmara de Arbitragem para resolução de conflitos societários. 

 

O Novo Mercado exige que as empresas, além de se comprometerem com a adoção de todas 

as exigências do Nível 2, decidam emitir apenas ações ordinárias, acabando com o papel das 

ações preferenciais. O público alvo são as empresas interessadas em abrir o capital. 

Companhias abertas com ações preferenciais também podem entrar no Novo Mercado, desde 

que transformem todas as ações em ordinárias. 

 

Até dezembro de 2004, adesão das empresas aos níveis diferenciados de governança 

corporativa da Bovespa era a seguinte: 

 

Nível de governança Quantidade de empresas 
Nível 1 33 
Nível 2 7 
Novo Mercado 7 

Fonte: Bolsa de Valores de São Paulo - Bovespa. 

 

Estas empresas foram agrupadas em um novo índice, denominado IGC - índice de Ações com 

Governança Corporativa Diferenciada, que obteve um resultado melhor que o índice Ibovespa 

no ano acumulado do período de 2001 a 2004. Neste período, enquanto o índice lbovespa teve 

alta de 68,66%, o IGC teve alta de 120,07%, conforme demonstrado no quadro abaixo. 

 

 IGC Ibovespa 
Ano Índice de 

fechamento 
Variação anual 

(em US$) 
Índice de 

fechamento 
Variação anual 

(em US$) 
2001 435,69 0,20 5.851,36 (25,02) 
2002 290,63 (33,29) 3.189,20 (45,50) 
2003 638,73 119,77 7.696,35 141,33 
2004 958,83 50,12 9.868,97 28,23 

Fonte: Bolsa de Valores de São Paulo - Bovespa. 
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O IGC tem por objetivo medir o desempenho de uma carteira teórica composta por ações de 

empresas que apresentem bons níveis de governança corporativa. Tais empresas devem ser 

negociadas no Novo Mercado ou estar classificadas nos Níveis 1 ou 2 da Bovespa, sendo que 

todos os tipos de ações de sua emissão participarão da carteira do índice, exceto se sua 

liquidez for considerada muito estreita. 

 

A idéia da criação de um Novo Mercado, lançado pela BOVESPA foi inspirada na idéia do 

Neuer Markt alemão, e objetiva o desenvolvimento, do mercado de capitais brasileiro, 

destacando os esforços das companhias no aperfeiçoamento da sua relação com seus 

investidores. Esse processo representa a idéia de “convergência funcional”, exposta por 

Coffee (2001) e que se baseia na mudança de regras dentro dos próprios mercados sem a 

necessidade de alterações de caráter legal. 

 

Na verdade, a idéia de convergência funcional não é consensual na literatura. Como 

Grossman e Hart (1986) apontaram, a dificuldade (ou até mesmo a impossibilidade) de se 

escrever contratos que determinem ações para cada estado da natureza requer um aparato 

legal que complete lacunas que são de grande relevância para o bom funcionamento do 

mercado de capitais. Caso a legislação seja falha para a proteção dos interesses dos acionistas 

minoritários, haveria redução na eficácia dos contratos privados. De acordo com este mesmo 

raciocínio, Johnson e Shleifer (apud Srour, 2002) afirmam que não há clara evidência de que 

uma forte proteção ao investidor surja espontaneamente através de contratos privados ou de 

instituições políticas. 

 

 

3.6.4 Estabelecimento de novas regras pela Secretaria de Previdência Complementar 

(SPC) 

 

O estabelecimento de novas regras pela Secretaria de Previdência Complementar (SPC), para 

definição dos limites de aplicação dos fundos de pensão, com base na adesão aos níveis 

diferenciados de governança corporativa da Bovespa, é outro importante mecanismo de 

estímulo para adoção de melhores práticas de governança por parte das empresas. Segundo a 

resolução n° 2829/01 da SPC, o percentual máximo de investimento em ações é: 
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 Contribuição definida Demais planos 

Novo Mercado da Bovespa 60% 45% 

Nível 2 Bovespa 59% 40% 

Nível 1 Bovespa 45% 35% 

Nenhum nível 35% 25% 
Fonte: Secretaria de Previdência Complementar (SPC). 

 

 

3.6.5 Definição, pelo BNDES, da adoção de práticas de boa governança corporativa 

 

O Programa de Incentivo à Adoção de Regras de Governança Corporativa, de adesão 

voluntária, foi criado objetivando colocar em prática o conceito de que melhor governança 

reduz o custo do capital. Este novo programa, destinado a empresas com faturamento líquido 

anual médio superior a R$100 milhões nos últimos dois anos, entrou em funcionamento a 

partir de junho de 2003, dando prazo para a adaptação das empresas participantes. Aquelas 

que optarem pela adesão terão direito a um bônus de governança corporativa, que representa 

maior participação do BNDES no valor total do investimento, ampliação do prazo de 

pagamento e/ou diminuição do custo financeiro, de acordo com os níveis de exigência do 

programa. 

 

Além das exigências do Programa, de adesão voluntária, foram também implementadas 

algumas regras obrigatórias de governança corporativa, que se aplicarão a todas as empresas 

com faturamento líquido anual médio acima de R$100 milhões nos últimos dois anos. Tais 

regras visam estabelecer um nível mínimo de governança corporativa considerado apropriado 

ao estágio de desenvolvimento atual do mercado de capitais no Brasil. 

 

Empresas com faturamento líquido anual médio abaixo de R$100 milhões nos últimos dois 

anos poderão aderir ao programa desde que adiram também às regras obrigatórias. 
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O programa é composto por quatro pacotes (Bronze, Prata, Ouro e Platina), com diferentes 

graus de exigência nas práticas de governança corporativa, cujo cumprimento dá às empresas 

o direito de obterem benefícios nos financiamentos junto ao BNDES. 

 

Há flexibilidade para as empresas escolherem em cada pacote de exigências o conjunto de 

práticas que deverão adotar, para ter direito ao bônus de governança corporativa. Por 

exemplo, no Pacote Bronze poderão escolher quatro dos sete itens característicos e mais 

quatro dos cinco itens adicionais. 

 

Para migrarem para um pacote superior, as empresas participantes do programa terão que 

cumprir todas as exigências previstas no pacote em que estiverem classificadas. O 

cumprimento das exigências será monitorado pelo BNDES, que criará um banco de dados 

específico para acompanhar o desempenho dos participantes. 

 

Dentre as principais exigências, que são diferenciadas para cada pacote, destacam-se: 

 

• Auditores não podem prestar outros serviços à empresa. 

• Rodízio da empresa de auditoria a cada 4 anos, no máximo. 

• Presença de conselheiros independentes no Conselho de Administração, com mandato 

unificado de um ano, com possibilidade de reeleição. 

• Direito de venda conjunta (tag-along) aos acionistas minoritários, em caso de venda do 

controle da companhia, oferecendo 100% do valor pago ao controlador para os detentores 

de ações ON e pelo menos 70% para os detentores de ações PN. 

• Votos de todos os acionistas (1 ação = 1 voto) para decisões de alta relevância 

(transformação, incorporação, cisão, fusão, contratos entre a Companhia e empresas do 

mesmo grupo, e outros assuntos nos quais possa haver conflito de interesse entre o 

controlador e a Companhia). 

• Informações Contábeis devem ser publicadas no padrão US-GAAP ou IAS GAAP 

(somente para empresas abertas). 

• Vedação ao acúmulo pela mesma pessoa dos cargos de Presidente do Conselho de 

Administração e Presidente da Diretoria (principal executivo). 

• Manutenção em circulação de uma parcela mínima de ações, representando 25% do 

capital da companhia. 
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4. MODELO 

 

4.1 Considerações Iniciais 

 

O objetivo principal da pesquisa é explicar o valor das companhias (Firm Value) da amostra 

através da adoção de práticas de governança corporativa, já explicitadas ao longo desse 

trabalho. Deste modo, foram utilizadas cinco variáveis independentes (ou explicativas) de 

governança corporativa, conforme demonstramos a seguir: 

, 

• Companhia participante dos níveis diferenciados de governança corporativa da Bovespa; 

• Diretor executivo como presidente do conselho; 

• Existência de remuneração variável para os administradores da companhia; 

• Tamanho do Conselho de administração; 

• Independência do Conselho de administração. 

 

Para Rappaport (2001), os executivos devem gerar resultados pela operação eficiente das 

empresas, com ênfase no fluxo de caixa no longo prazo, que é a essência da geração de valor 

para os acionistas. Dessa forma, ante a hipótese apresentada, temos como variável 

independente o uso de práticas diferenciadas de governança, e como dependente, a geração de 

valor aos acionistas. 

 

Também são utilizadas variáveis de controle, com o objetivo de isolar sua influência sobre o 

relacionamento entre as variáveis de interesse retromencionadas, sendo elas: 

 

• Setor de atuação; 

• Existência de acordo de acionistas; 

• Percentual de ações ordinárias do(s) acionista(s) controlador(es); 

• Percentual de ações ordinárias dos participantes do acordo de acionista; 

• Ativo total (valor publicado no balanço patrimonial do respectivo ano); 

• Dívida total sobre ativo total; 

• Lucro operacional sobre ativo total. 

 

 36 



4.2 Fundamentação teórica do modelo 

 

O modelo adotado neste trabalho foi construído tomando-se como base alguns outros estudos 

empíricos que também tratam da influencia das praticas de governança corporativa sobre o 

valor das firmas. Desta forma, tendo em vista toda a literatura apresentada nas seções 

anteriores pode-se chegar à forma funcional do modelo utilizada no trabalho, a qual será 

exposta na seção 4.3 deste capítulo. 

 

Dentre os estudos analisados, na busca de se definir o tipo de modelo que mais se adequasse a 

nossa realidade, podemos citar os trabalho de Silveira (2002) e Malieni Júnior (2003). A 

pesquisa de Silveira (2002), por exemplo, teve como objetivo principal verificar, 

estatisticamente, se havia uma relação significativa entre governança corporativa, valor da 

empresa e desempenho nas companhias abertas brasileiras, de acordo com critérios de 

liquidez dos papéis, que resultou em 218 empresas nos anos de 1999 e 1998 e 215 empresas 

no ano de 2000. Três variáveis de governança foram testadas contra as variáveis de 

desempenho e valor corporativo: presença de pessoas distintas ocupando os cargos de diretor 

executivo e presidente do conselho; tamanho do Conselho de Administração e, independência 

do Conselho de Administração. 

 

A variável diretor executivo como presidente do conselho foi a variável de governança que 

apresentou os resultados mais importantes da pesquisa, apresentando uma correlação negativa 

significante estatisticamente no nível de 1%, 15% e 10% (valor da probabilidade associado à 

estatística t) contra ambas as variáveis dependentes de valor Q de Tobin e valor da empresa 

sobre o ativo total, nos anos de 2000, 1999 e 1998, respectivamente, e significante a 10% 

contra variáveis de desempenho em 2000. 
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A variável tamanho do conselho também apresentou resultados consistentes e importantes, 

apresentando uma relação quadrática negativa significante estatisticamente no nível de 10% 

(probabilidade da estatística t) contra a variável de valor em 2000 e no nível de 5% contra 

variáveis de desempenho em 2000, 1999 e 1998. Já a variável independência do conselho 

apresentou significância estatística (10%) somente contra a variável de valor Q de Tobin em 

1999, indicando que as empresas com maior proporção de conselheiros externos obtiveram, 

em média, maior Q de Tobin em 1999. Entretanto, como apenas nesse modelo a variável 

apresentou significância e esta se mostrou fraca estatisticamente, não se pode considerar essa 

independência como sendo relevante para o valor ou desempenho corporativo. 

 

Conforme apresentado nas hipóteses da pesquisa, que será exposta na seção 4.3 deste 

capítulo, pretende-se investigar a suposta existência de um relacionamento significativo entre 

as variáveis de governança corporativa e desempenho ou valor das empresas da amostra. 

Ademais, o trabalho pretende avaliar se as empresas que seguem as recomendações dos 

principais códigos sobre o tema no país (IBGC e CVM) e que são consideradas com melhor 

estrutura de governança, descrito na seção 3.2.2, foram as que obtiveram melhor avaliação de 

mercado e/ou desempenho no período analisado. 

 

 

4.2.1 Governança Corporativa 

 

Governança é a medida pela qual o Conselho de Administração consegue ser independente e 

ativo, representando o interesse dos acionistas, inclusive os minoritários. Assim, uma das 

propostas mais discutidas como práticas diferenciadas de governança foi a presença de 

conselheiros independentes ou externos como alternativa para se assegurar transparência e 

independência das decisões. 
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Desta forma, atendendo estrutura de governança corporativa ideal sugerida pelo Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), e pela Comissão de Valores Mobiliários, são 

utilizadas no estudo três variáveis relacionadas às características do Conselho de 

Administração: 

 

• Presença de pessoas distintas ocupando os cargos de diretor executivo e de presidente do 

conselho da empresa; 

• Independência do Conselho de Administração – obtida pela proporção de membros 

externos e membros internos no conselho. 

• Tamanho do conselho - obtido pelo total de membros do órgão. 

 

 

4.2.2 Valor da empresa 

 

Segundo Martins (2001), existem várias formas de determinar o valor de uma empresa, 

devendo sua escolha considerar o propósito da avaliação. Elas podem ser classificadas da 

seguinte forma: comparativas de mercado; em ativos e passivos contábeis ajustados, e no 

desconto de fluxos futuros de benefícios (geralmente, caixa). 

 

Os modelos baseados no mercado procuram aferir o valor da empresa por meio de 

comparação com similares transacionadas no mercado. Os baseados em ativos e passivos 

contábeis ajustados visam alcançar o valor econômico da empresa com base na conversão 

para o valor de mercado dos itens evidenciados nas demonstrações contábeis. Já os modelos 

que descontam os fluxos futuros de benefícios partem da premissa de que o valor da empresa 

deve ser auferido com base em sua potencialidade de geração de riqueza. 

 

A pesquisa pretende verificar se o valor de mercado das empresas analisadas se relacionam 

significativamente com sua estrutura de governança corporativa, definida pelas características 

do seu Conselho de Administração, conforme descrito na seção 4.2.1. Desta forma, será 

utilizado o seguinte indicador, que se baseia nas técnicas comparativas de mercado, que é 

calculado pelo sistema de informações Economática. 
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Firmvalueyi =  (2) 

 

Onde: Firm value = {(Cotação * Quantidade Total Ações Calculada)} + Debêntures CP e LP 

+ Financiamentos CP e LP + Adiantamentos de Contrato Câmbio - Disponibilidade e 

Investimentos CP 

 

Este indicador é cada vez mais utilizado como medida de valor da empresa, tendo sido 

escolhido por ter sido utilizado em vários estudos com testes empíricos sobre governança 

corporativa, como os de Barnhart e Rosenstein (1998) e Yermack (1996). Segundo Famá e 

Barros (2000), se o Firm value for crescente, há uma indicação de aumento de uso dos 

recursos e conseqüente lucratividade. 

 

 

4.1.3 Variáveis de Controle 

 

As variáveis de controle foram selecionadas com base na influência que exercem sobre a 

variável dependente. Caso as variáveis de controle possuam correlação forte com algumas 

destas variáveis e sejam omitidas do modelo, a relação entre as variáveis desejadas para 

análise pode ser distorcida. As principais variáveis de controle do estudo são as relacionadas à 

estrutura de propriedade e ao setor de atuação da companhia. 

 

A estrutura de propriedade da empresa afeta sua governança corporativa, já que uma empresa 

com estrutura de propriedade extremamente pulverizada tende a ter composição do conselho e 

relações de agência distintas de uma empresa com estrutura de propriedade concentrada. Um 

dos principais componentes para análise da estrutura de propriedade é a presença ou não de 

um acionista controlador. 
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Portanto, três variáveis relacionadas à presença de um acionista controlador ou grupo de 

acionistas participantes de acordo de acionistas são consideradas: 

 

• percentual de ações ordinárias do acionista controlador - soma do percentual de ações 

ordinárias do(s) acionista(s) controlador(es) da empresa; 

• presença de acordo de acionistas; 

• percentual de ações ordinárias dos participantes do acordo de acionistas – soma do 

percentual de ações ordinárias do(s) acionista(s) pertencente(s) ao acordo de acionistas. 

Caso a empresa não possua acordo de acionistas, é igual ao percentual de ações ordinárias 

do(s) controlador(es). 

• Dívida total sobre o ativo total. 

• Lucro operacional sobre ativo total 

 

O setor de atuação pode influenciar principalmente a variável dependente de valor da 

empresa, já que no período analisado alguns setores podem ter apresentado resultados 

sistematicamente melhores, em média, do que outros. Como forma de mitigar esta situação, 

foram utilizadas variáveis binárias para representar os diferentes setores. Estas variáveis 

atribuem valor 1 para as empresas pertencentes a um dos setores em específico e 0 para as 

empresas pertencentes aos demais setores. 

 

Foi adotado o critério de classificação das empresas feito pelo sistema de informações 

Economática, que fornece a relação das empresas e dos seus respectivos setores. As empresas 

foram divididas em oito categorias: 

 

• Alimentos e bebidas; 

• Energia elétrica; 

• Máquinas, veículos e peças; 

• Mineração, siderurgia e metalurgia; 

• Outros; 

• Papel e celulose; 

• Química, petróleo e gás, e 

• Telecomunicações. 
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4.3 Modelo utilizado 

 

Na tentativa de encontrar o modelo que melhor se adequasse aos propósitos deste trabalho, e 

diante de tudo o que foi exposto, chegamos à forma funcional do modelo, depois de 

analisarmos pormenorizadamente diversos trabalhos, dentre eles Silveira (2002) que abordou 

a questão da governança corporativa. 

 

Assim, foi com base nessas observações empíricas, que o modelo pode ser definido: 

 

∑
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Onde:  = variável de valor da i-ésima firma (a variável que se quer explicar); iy

α  = constante;  

iINDEP  = variável dummy indicadora da independência ou não do conselho 

(independente = 1 e não independente = 0); 

iTOT  = tamanho do conselho de administração da i-ésima firma; 

iPCPE _  = variável dummy indicadora da presença ou não do diretor executivo 

ocupando o cargo de presidente do conselho na i-ésima firma; 

iGC  = variável dummy indicadora de companhia participante dos níveis diferenciados 

de governança corporativa da Bovespa na i-ésima firma; 

iREMPR  = variável dummy indicadora de companhia que adota sistema de 

remunerações vinculadas à performance da empresa no mercado de ações na i-ésima 

firma; 

ijVCT  = j-ésima variável explicativa, de um total de  variáveis, medida para a i-

ésima firma, ou seja vetor das demais variáveis explicativas; 

m

iε  = termo do erro aleatório. 
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Partindo da hipótese de que a governança corporativa é relevante para o valor da firma, além 

do fato de que as companhias que adotam as recomendações do Código do IBGC e da 

Cartilha de Governança da CVM apresentaram melhores resultados no período, espera-se que 

o valor do coeficiente  seja positivo e significativo estatisticamente, haja vista a hipótese de 

que quanto maior a independência do conselho (INDEP), maior o valor da empresa ( ). 

1β

y

 

Para que a hipótese da faixa ótima para o tamanho do conselho se confirme, espera-se que os 

coeficientes  e  sejam significativos estatisticamente e tenham, respectivamente, sinais 

positivos e negativos. 

2β 3β

 

Para confirmar a hipótese de que é salutar a presença de pessoas distintas ocupando os cargos 

de diretor executivo de presidente do conselho, espera-se que o valor do coeficiente  seja 

significativo estatisticamente e negativo, apontando para uma relação inversa entre a 

unificação dos cargos e o valor da firma. 

4β

 

Caso os valores dos coeficientes acima se mostrem significativos estatisticamente, mas com 

sinal inverso ao proposto, será constatada a relevância da governança corporativa, porém indo 

de encontro ao sugerido pelos códigos do IBGC e CVM. 

 

Para que se confirme a hipótese que o mercado avalia melhor as companhias participantes dos 

níveis diferenciados de governança corporativa da Bovespa, e que adotem o sistema de 

remuneração variável para os administradores, será necessário que os coeficientes  e  

também sejam significativos estatisticamente e tenham sinais positivos. 

5β 6β
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4.3 População e amostra 

 

A população ou universo desta pesquisa é definida como todas as companhias não-financeiras 

com ações listadas no IBrX - Índice Brasil da Bolsa de Valores de São Paulo – Bovespa. 

Entendem-se por empresas não-financeiras aquelas não classificadas como bancos, fundos de 

investimentos, empresas de leasing, companhias seguradoras e de capitalização, financeiras e 

consórcios. 

 

O IBrX - Índice Brasil é um índice de preços que mede o retorno de uma carteira teórica 

composta por 100 ações selecionadas entre as mais negociadas na BOVESPA, em termos de 

número de negócios e volume financeiro. Essas ações são ponderadas na carteira do índice 

pelo seu respectivo número de ações disponíveis à negociação no mercado. 

 

O índice IBrX será composto por 100 papéis escolhidos em uma relação de ações 

classificadas em ordem decrescente por liquidez, de acordo com seu índice de negociabilidade 

(medido nos últimos doze meses), observados os demais critérios de inclusão descritos 

abaixo. 

 

Integrarão a carteira do IBrX - Índice Brasil as 100 ações que atenderem cumulativamente aos 

critérios a seguir: 

 

• estarem entre as 100 melhores classificadas quanto ao seu índice de negociabilidade, 

apurados nos doze meses anteriores à reavaliação; 

• terem sido negociadas em pelo menos 70% dos pregões ocorridos nos doze meses 

anteriores à formação da carteira. 

 

No caso de oferta pública que resultar em retirada de circulação de parcela significativa de 

ações do mercado, ou se a empresa emissora entrar em regime de concordata preventiva ou 

falência, suas ações serão excluídas da carteira. Nessas eventualidades, serão efetuados os 

ajustes necessários para garantir a continuidade do índice. 

 

Após a exclusão das empresas financeiras, para definição da amostra da pesquisa, obteve-se 

um total de 73 (setenta e três) empresas no exercício analisado. 
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4.4 Coleta e tratamento dos dados 

 

O teste da hipótese básica desta pesquisa (qual seja, o emprego de diferenciadas práticas de 

governança corporativa maximiza a geração de valor aos acionistas brasileiros), se deu no 

exercício de 2003. Ressalte-se que os valores de mercado das empresas pertencentes à 

amostra são relativos ao último dia útil de cada ano. 

 

O instrumento de coleta de dados, já abordado anteriormente, foi o relatório anual enviado 

pelas companhias para a Comissão de Valores Mobiliários – CVM, denominado Informações 

Anuais – IAN, por todas as empresas não-financeiras com ações listadas no IBrX - Índice 

Brasil da Bolsa de Valores de São Paulo. 

 

Os dados econômico-financeiros das empresas foram colhidos através do uso do Sistema de 

Divulgação Externa (DIVEXT) da Comissão de Valores Imobiliários, disponível no portal 

eletrônico da Bolsa de Valores de São Paulo e do sistema Economática. 

 

Durante a coleta dos dados, algumas empresas não apresentaram dados suficientes para a 

confecção de todas as variáveis, reduzindo o tamanho da amostra para 73 (setenta e três) 

empresas no período analisado. No total, foram coletados dados de 82 (oitenta e duas) 

empresas. 
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Foram utilizados dados secundários referentes ao valor de mercado das ações, informações 

contábeis, variáveis de governança e demais variáveis de controle. Estas informações foram 

disponibilizadas pelos sistemas de informações Economática Ltda. e Divulgação Externa 

ITR/DFP/IAN (DIVEXT) da Comissão de Valores Mobiliários. A coleta dos dados foi 

dividida da seguinte forma: 

 
Sistema de informações Dados coletados 

DIVEXT - Divulgação Externa - Número de membros do conselho (tamanho); 

- Número de executivos no conselho; 

- Número de não- executivos no conselho; 

- Separação de cargos de diretor executivo e presidente do conselho; 

- Existência de remuneração variável para os administradores da companhia; 

- Presença de acordo de acionistas; 

- Percentual de ações do acionista controlador; 

- Percentual de ações dos participantes do acordo de acionistas. 
Economática - Setor de atuação; 

- Dados contábeis; 

- Firm Value. 

Fonte: elaboração própria. 

 

Para a coleta dos dados relativos à composição do Conselho de Administração, utilizou-se o 

critério definido pela CVM para classificação dos conselheiros pelas empresas. Sob este 

critério, as empresas classificam os conselheiros como tipo 2 caso não executem funções 

executivas (conselheiros externos) e como tipo 3 caso sejam conselheiros e executivos da 

companhia (conselheiros internos). 
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

5.1 Estatística descritiva 

 

A seguir, objetivando identificar o perfil da estrutura de governança corporativa das 

companhias abertas brasileiras, foram resumidos os dados analisados na pesquisa: 

 

5.1.1 Companhia participante dos níveis diferenciados de governança corporativa da 

Bovespa 

 

De acordo com os dados da pesquisa, 63% das companhias que compõem o banco de dados 

desta pesquisa não são participantes dos níveis diferenciados de governança corporativa da 

Bovespa. O restante das empresas, que representam 37% da população analisada, encontra-se 

assim distribuída, quanto aos níveis de governança regulamentados pela Bovespa: Nível 1: 20 

(vinte) companhias; Nível 2: 5 (cinco) companhias, e Novo mercado: 2 (duas) companhias. 

 

Gráfico 1 - A companhia aderiu aos níveis de governança da Bovespa (Nível 1, Nível 2 

ou Novo Mercado)? 

63%

37%
Não
Sim

 
 

Vale ressaltar que as companhias que participam dos níveis diferenciados de governança 

corporativa da Bovespa adotam práticas diferenciadas, conforme descrito no item 3.6.3, do 

capítulo 3. 
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5.1.2 Diretor executivo como presidente do conselho 

 

Os estudos acadêmicos e códigos de governança recomendam que os cargos sejam ocupados 

por pessoas distintas, de forma a evitar que o principal executivo detenha um poder absoluto. 

Segundo estes estudos, empresas que não separam devidamente as funções operacionais das 

funções estratégicas, de um modo geral, tendem a desvalorizar o seu valor de mercado por 

não centrar suas atividades nos focos estratégicos, não desenvolver projetos adequados que 

promovam a alavancagem do valor. 

 

Na pesquisa desenvolvida, verificou-se que 77% das companhias apresentavam a separação 

entre as funções de principal executivo e presidente do conselho de administração, fato este 

que demonstramos a seguir. 

 

Gráfico 2 - Os cargos de presidente do conselho de administração e presidente da 

diretoria (executivo principal) são exercidos por pessoas diferentes? 

23%

77%

Não
Sim

 
 

O conselho de administração deve fiscalizar a gestão dos diretores, por conseguinte, para 

evitar o conflito de interesses, o presidente do conselho d administração não deve ser também 

o presidente da diretoria ou seu principal executivo. 

 

 

5.1.3 Existência de remuneração variável para os administradores da companhia 

 

Segundo o IBGC, a remuneração da diretoria deve estar estruturada de forma a vincular-se a 

resultados, por meio de incentivos inteligentes e coerentes, para que seu desempenho coincida 

com o que seja melhor para a sociedade e para os sócios. 
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Gráfico 3 - O sistema de remuneração do principal executivo é vinculado (mesmo que 

parcialmente) aos resultados da companhia? 

63%

37%
Sim
Não

 
 

De acordo com o que observamos, a grande maioria das companhias brasileiras pesquisadas 

adota a remuneração variável de seus executivos, atendendo ao disposto pelos órgãos de 

regulação do mercado. 

 

 

5.1.4 Composição do conselho de administração 
 

Os principais códigos de governança no Brasil (IBGC e CVM), definem que o conselho de 

administração ideal deve possuir entre cinco e nove membros. Com relação a esta 

recomendação, verificamos que, em média, os conselhos das companhias pesquisadas têm 

nove membros, ou seja, possuem tamanho adequado ao recomendado. 

 

Em termos percentuais, foi identificado na pesquisa que 62% das companhias atendiam a essa 

sugestão, conforme demonstrado a seguir: 
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Gráfico 4 – A quantidade de membros do Conselho de Administração atende à sugestão 

dos principais códigos de governança no Brasil? 

 

38%

62%

Sim
Não

 
 

 

5.1.5 Independência do conselho de administração 
 

No tocante à independência do conselho, a recomendação é de que o mesmo seja composto, 

em sua maioria, por conselheiros externos.  

 

Abaixo demonstramos a composição dos conselhos de administração, segregadas em faixas. 

 

Faixa 1: conselho de administração composto 100% por membros externos. 

Faixa 2: conselho de administração composto de 80% a 99% por membros externos. 

Faixa 3: conselho de administração composto de 1% a 79% por membros externos. 

 

Gráfico 5 – Composição do conselho de administração 

45%

37%

18%
Faixa 1
Faixa 2
Faixa 3
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Pelos dados expostos, podemos concluir que o problema da existência de um conselho de 

administração predominantemente composto por conselheiros internos (executivos da 

companhia) nas decisões do órgão, tema muito abordado nos trabalhos sobre sistemas de 

governança, praticamente não ocorre nas companhias pesquisadas. 

 

Também podemos imaginar que a alta proporção de conselheiros externos nas companhias 

pesquisadas pode se dar em razão ao cumprimento do que é recomendado pelos principais 

códigos de governança, isto é, à separação das funções do conselho e da diretoria pela 

presença de pessoas distintas nos respectivos órgãos. 

 

Porém, o alto índice de externos era esperado, haja vista que a Lei das Sociedades por Ações 

(Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976) define que no máximo um terço do conselho pode 

ser composto por diretores da companhia (parágrafo 1o do artigo 143). Desta forma, já existe 

determinação legal de que os conselhos brasileiros devam ser compostos com maioria de 

membros externos. Aplicando o limite legal máximo de um terço de internos na fórmula 

utilizada para cálculo da independência do conselho (INDEP), era de se esperar que todas as 

empresas apresentassem um índice mínimo de 0,33. Entretanto, uma das empresas apresentou 

índice menor que 0,33, caracterizando a situação irregular. 

 

Outro ponto interessante a ser analisado é que a Lei das Sociedades por Ações (Lei no 6.404, 

de 15 de dezembro de 1976) define que os conselhos devam ser compostos por, no mínimo, 

três membros (artigo 140). Desta forma, é razoável supor que as empresas que adotam um 

conselho com apenas três membros o fazem em grande parte para o simples atendimento da 

lei. Além disso, é razoável supor que estes conselhos possuem menor atuação efetiva, haja 

vista a dificuldade de um grupo formado por apenas três pessoas cumprir todos os papéis 

atribuídos ao conselho de uma grande empresa. A boa surpresa foi identificar apenas uma 

companhia com tal quantidade de membros. 
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5.1.6 Existência de acordo de acionistas 
 

A existência de um acordo de acionistas pode elevar o potencial de expropriação dos 

acionistas minoritários, pois elimina a possibilidade de sua interferência nos temas definidos 

no acordo, visto que representa um consenso dos acionistas controladores sobre como 

algumas questões corporativas importantes devem ser resolvidas. 

 

Conforme demonstramos abaixo, apenas 33% das companhias pesquisadas possuíam acordo 

de acionistas. 

 

Gráfico 6 - A companhia possui acordo de acionistas? 

33%

67%

Sim
Não

 
 

 

5.1.7 Estrutura de propriedade das empresas 
 

As variáveis relacionadas à estrutura de propriedade são importantes nas pesquisas sobre 

governança corporativa. No presente estudo, duas foram utilizadas como variáveis de controle 

no modelo, de forma a melhorar a qualidade estatística dos resultados. O percentual de ações 

dos acionistas controladores foi calculado pela soma do percentual das ações ordinárias dos 

acionistas, identificados pelas companhias como controladores através dos relatórios anuais 

enviados à CVM. Da mesma forma, o percentual de ações dos acionistas participantes do 

acordo de acionistas foi calculado pela soma das ações ordinárias dos acionistas identificados 

pelas empresas como participantes do acordo de acionista. 
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Os resultados obtidos na pesquisa demonstram forte concentração da propriedade nas 

companhias abertas brasileiras, com os acionistas controladores possuindo em média 71,2% 

das ações com direito a voto. Em uma economia em desenvolvimento como a brasileira, 

poder-se-ia esperar que a propriedade das companhias se tornasse mais difusa, em virtude da 

necessidade de captação de recursos e da evolução do mercado de capitais. Entretanto, a 

pesquisa demonstra que no Brasil a situação é inversa, com a concentração das ações 

ordinárias em posse dos acionistas controladores. 

 

O percentual de ações ordinárias em posse dos acionistas participantes do acordo de acionista 

é, em média, de 71,4%, não diferindo do percentual de ações dos acionistas controladores. Os 

valores encontrados possibilitam a constatação de que as companhias pesquisadas possuem 

acionistas controladores com forte poder de decisão, e que esta situação não tende a ser 

alterada no curto prazo. 

 

Segundo La Porta et al. (apud Silveira, 2002), a pulverização da estrutura de propriedade 

ocorre como conseqüência do aperfeiçoamento do sistema legal, o que acarretaria maior 

proteção aos acionistas. Porém, nos países com fraca proteção legal, o aperfeiçoamento do 

sistema legal diminuiria os benefícios privados do controle dos acionistas controladores, 

diminuindo o valor de controle das empresas e transferindo riqueza dos controladores para os 

minoritários. O autor sugere que os acionistas controladores possuem maior poder político 

nesses países, não apoiando as reformas legais para uma maior proteção aos minoritários. 

 

 

5.2 Análise dos resultados econométricos 

 

Na analise de regressão da equação (1), buscou-se analisar e/ou explicar o valor da firma com 

base em todas as variáveis explicativas disponíveis. Deste modo, será apresentado nesta seção 

o resultado que foi obtido, seguindo-se os procedimentos da análise econométrica, e assim 

poderá se verificar realmente que variáveis mais influenciam ou não no valor da firma. 
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As variáveis explicativas utilizadas, a fim de que se pudessem obter os resultados desejados, 

somaram um total de 19 variáveis, as quais são apresentadas a seguir: 

 

Descrição Legenda Tipo 

Diretor executivo como presidente do conselho PE_PC Explicativa 

Companhia participante dos níveis diferenciados de 
governança corporativa da Bovespa 

GC Explicativa 

Independência do conselho de administração INDEP Explicativa 

Existência de remuneração variável para os 
administradores da companhia 

REMPR Explicativa 

Tamanho do conselho de administração LOGTOT Explicativa 

Tamanho do conselho de administração ao quadrado LOGTOT^2 Explicativa 

Lucro operacional sobre ativo total LUCOP/AT Controle 

Dívida total sobre ativo total DIVTSAT Controle 

Existência de acordo de acionistas AAC Controle 

Percentual de ações ordinárias dos participantes do 
acordo de acionista 

POAAC Controle 

Percentual de ações ordinárias do(s) acionista(s) 
controlador(es) 

POCONT Controle 

Empresas participantes do setor de alimentos e bebidas DALIM Controle 

Empresas participantes do setor de energia elétrica DEN Controle 

Empresas participantes do setor de máquinas, veículos e 

peças 

DMAQ Controle 

Empresas participantes do setor de mineração, siderurgia 

e metalurgia 

DMIN Controle 

Empresas participantes do setor de papel e celulose DPAP Controle 

Empresas participantes do setor de química, petróleo e 
gás 

DQUIM Controle 

Empresas participantes do setor de telecomunicações DTEL Controle 

Empresas participantes de outros do setores DOUT Controle 
Fonte: elaboração própria. 
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Os resultados obtidos são mostrados na tabela 1: 

Tabela 1: Resultados Preliminares do Modelo (método dos Mínimos Quadrados, n= 73) 
 

Variáveis Descrição das 
Variáveis Coeficientes Erro padrão Estatística t Prob. 

α  C -4324479. 10722231 -0.403319 0.6883 
1β  INDEP 128984.9 3942998. 0.032712 0.9740 
2β  TOT 1001877. 2187417. 0.458018 0.6488 
3β  TOT^2 -26701.61 119380.3 -0.223669 0.8239 
4β  PE_PC -826457.4 2356537. -0.350708 0.7272 
5β  GC 1837555. 1999537. 0.918990 0.3623 
6β  REMPR 1736801. 2004660. 0.866382 0.3902 
1δ  LUCOP 1269354 4612057 2752252 0.0081 
2δ  POAAC 9403976. 13527179 0.695191 0.4900 
3δ  POCONT -10775670 13922302 -0.773986 0.4424 
4δ  AAC -1859586. 2160769. -0.860613 0.3933 
5δ  AT 4815555 8162316 5899742 0.0000 
6δ  DIVTSAT 3799852. 3056818. 1243075 0.2193 
7δ  DEN -5149550. 5061833. -1017329 0.3136 
8δ  DbALIM 3657426. 5027403. 0.727498 0.4701 
9δ  DMAQ 637179.7 4473508. 0.142434 0.8873 

10δ  DMIN 2980355. 4098284. 0.727220 0.4703 
11δ  DOUT -2099573. 4371499. -0.480287 0.6330 
12δ  DQUIM -1636589. 4249407. -0.385133 0.7017 
13δ  DTEL 1229694. 4571175. 0.269011 0.7890 

R-squared 0.810597 Mean dependent var 7039747. 
Adjusted R-squared 0.742698 S.D. dependent var 13411225 
S.E. of regression 6802836. Akaike info criterion 3.453.136 
Sum squared resid 2.45E+15 Schwarz criterion 3.515.888 
Log likelihood -1.240.394 F-statistic 1.193.825 
Durbin-Watson stat 2.115.182 Prob(F-statistic) 0.000000 
Fonte: elaboração própria (dados transportados do programa Econométrico Eviews). 
 

Como os dados utilizados neste trabalho foram do tipo de corte transversal, ou seja, cross- 

section, estes estão sujeitos a problemas que lhes são característicos, e mais especificamente 

de heterogeneidade, que faz com que os estimadores deixem de ter mínima variância e 

eficiência, ou seja, eles não serão os melhores estimadores lineares não-viesados - MELNV 

(Gujarati, 2000). Sendo assim, realizou-se um teste de hipótese, a fim de verificar a presença 

de heteroscedasticidade no modelo. 

 

 55 



Utilizou-se o Teste de Heteroscedastidade de White, onde a hipótese nula = 

homoscedasticidade e a hipótese alternativa = heteroscedasticidade. Na tabela 2, observa-

se o resultado do referido teste: 

0H

1H

Tabela 2: Teste de Heterocedasticidade de White 
F-statistic 2.779007 Probability 0.001201 
Obs*R-squared 44.60354 Probability 0.013006 
Fonte: elaboração própria (dados transportados do programa Econométrico Eviews). 
 

Analisando a tabela acima, verifica-se que a hipótese  foi rejeitada, pois a probabilidade 

da Estatística F ficou muito próxima de zero. Desta forma, detectou-se a presença de 

heterogeneidade no modelo. Diante deste fato, deve-se corrigir o problema através do auxílio 

da Matriz de Covariância Consistente de White, para que os estimadores possam ser os 

MELNV. Este resultado é apresentado na tabela 3, a seguir: 

0H

Tabela 3: Resultado do Modelo (corrigido pela White Heteroskedasticity-Consistent Standard 
Errors & Covariance) 

Variáveis Descrição das 
Variáveis Coeficientes Erro padrão Estatística t Prob. 

α  C -4324479. 5458988. -0.792176 0.4318 
1β  INDEP 128984.9 2824970. 0.045659 0.9638 
2β  TOT 1001877. 1064200. 0.941436 0.3508 
3β  TOT^2 -26701.61 57311.97 -0.465899 0.6432 
4β  PE_PC -826457.4 2181030. -0.378930 0.7063 
5β  GC 1837555. 2534118. 0.725126 0.4716 
6β  REMPR 1736801. 2522705. 0.688468 0.4942 
1δ  LUCOP 1269.354 491.4613 2.582817 0.0126 
2δ  POAAC 9403976. 9257718. 1.015798 0.3143 
3δ  POCONT -10775670 13318248 -0.809091 0.4221 
4δ  AAC -1859586. 1807608. -1.028755 0.3083 
5δ  AT 481.5555 70.00083 6.879284 0.0000 
6δ  DIVTSAT 3799852. 2579183. 1.473277 0.1466 
7δ  DEN -5149550. 4244253. -1.213300 0.2304 
8δ  DbALIM 3657426. 5553033. 0.658636 0.5130 
9δ  DMAQ 637179.7 1867598. 0.341176 0.7343 

10δ  DMIN 2980355. 4060593. 0.733970 0.4662 
11δ  DOUT -2099573. 1975445. -1.062836 0.2927 
12δ  DQUIM -1636589. 1730888. -0.945520 0.3487 
13δ  DTEL 1229694. 2145440. 0.573166 0.5690 

R-squared 0.810597 Mean dependent var 7039747. 
Adjusted R-squared 0.742698 S.D. dependent var 13411225 
S.E. of regression 6802836. Akaike info criterion 34.53136 
Sum squared resid 2.45E+15 Schwarz criterion 35.15888 
Log likelihood -1240.394 F-statistic 11.93825 
Durbin-Watson stat 2.115182 Prob(F-statistic) 0.000000 
Fonte: elaboração própria (dados transportados do programa Econométrico Eviews). 
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Analisando a tabela 3, constata-se que a grande maioria das variáveis explicativas, e 

principalmente as variáveis de governança corporativa, não foram significantes, isto pode ser 

observado através das estatísticas t apresentadas por estas variáveis. Este resultado não era o 

que se esperava, contudo constata-se de forma empírica que para o ano de 2003, os valores 

das firmas em estudo não são explicados ou afetados pelas variáveis de governança.  

 

As únicas variáveis significantes e que podem assim afetar o valor da firma, foram as 

variáveis Lucro Operacional (LUCOP) e Ativo Total (AT). Isto implica que estas duas 

variáveis em questão possuem um impacto positivo muito forte sobre o valor das firmas. Por 

fim, vale ressaltar que o poder de explicação do modelo utilizado no presente trabalho foi 

significante, e  pode ser expresso através da F-statistic (11.93825) como também do  

Ajustado, o qual foi de 0,742 (ou 74,2%). 

2R

 

Observa-se Tabela 3, que o coeficiente de  (INDEP) apresentou como se esperava o sinal 

positivo indicando que a independência do conselho influenciaria de modo positivo o valor da 

firma, já o coeficientes de  (TOT) e  (TOT^2) apresentaram sinais positivo e negativo, 

respectivamente, como era de se esperar, confirmando a hipótese da faixa ótima para o 

tamanho do conselho. Com relação aos coeficiente  (PE_PC), este apresentou sinal positivo 

o que indica que esta variável diretor executivo como presidente do conselho influenciaria 

positivamente o valor da firma. Por último tem-se os coeficiente de  (REMPR) e  (GC), 

que apresentaram sinais positivos como se esperava, isto é, a existência de remuneração 

variável para os administradores da companhia e a companhia participante dos níveis de 

diferenciados de governança corporativa da Bovespa, influenciariam positivamente o valor de 

mercado da firma. Vale ressaltar, contudo, que estes coeficientes não foram significativos, e 

desta forma, não se pode afirmar que estas variáveis influenciam o valor das firmas em estudo 

e para o determinado período. 

1β

2β 3β

4β

6β 5β

 

Verificou-se, assim, que a toda regra existe uma exceção, e que não se pode afirmar, neste 

caso, que o valor das firmas sempre será influenciado positivamente pelas práticas de 

governança corporativa. 
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5. CONCLUSÃO 

 

O principal objetivo desta pesquisa foi analisar, estatisticamente, se existe relação 

significativa entre governança corporativa e o valor de mercado das companhias brasileiras, 

listadas no IBrX – Índice Brasil da Bolsa de Valores de São Paulo – Bovespa, de acordo com 

as definições operacionais adotadas. Cinco variáveis de governança foram testadas contra as 

variáveis de valor da firma: 

 

• Companhia participante dos níveis diferenciados de governança corporativa da Bovespa 

(Nível 1, Nível 2 ou Novo Mercado); 

• Diretor executivo como presidente do conselho; 

• Existência de remuneração variável para os administradores da companhia; 

• Tamanho do Conselho de administração; 

• Independência do Conselho de administração. 

 

Partiu-se da hipótese de que a governança corporativa era relevante para o valor da firma, 

bem como que as companhias que adotam as recomendações do Código do IBGC e da 

Cartilha de Governança da CVM apresentariam melhores resultados no período, de modo que 

o valor esperado para o coeficiente da variável INDEP seria positivo e significativo 

estatisticamente, tendo em vista a hipótese de que quanto maior a independência do conselho 

maior o valor da firma. 

 

Para que a hipótese da faixa ótima para o tamanho do conselho de administração fosse 

confirmada, espera-se que os coeficientes relativos às variáveis e TOT e TOT^2 fossem 

significativos estatisticamente e tivessem, respectivamente, sinais positivos e negativos. 

 

Já para a hipótese de que a presença de pessoas distintas ocupando os cargos de diretor 

executivo de presidente do conselho, esperava-se que o valor do coeficiente PE_PC fosse 

significativo estatisticamente e negativo, apontando para uma relação inversa entre a 

unificação dos cargos e o valor da firma. 
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Finalmente, esperava-se confirmar a hipótese que o mercado avalia melhor as companhias 

participantes dos níveis diferenciados de governança corporativa da Bovespa, e que adotavam 

o sistema de remuneração variável para os seus administradores, que os coeficientes GC e 

REMPR fossem significativos estatisticamente e tivessem sinais positivos. 

 

Todavia, após a análise das estatísticas t calculadas para as variáveis de governança 

corporativa, comprovou-se que as práticas recomendadas pelo IBGC e pela CVM não foram 

significantes para o exercício de 2003, para as companhias analisadas. Tal resultado foi 

inesperado, porém é incontroverso, visto que se provou de forma empírica que os valores das 

firmas em estudo não foram explicados ou afetados pelas variáveis de governança. 

 

O fato de não se comprovar a valorização dos papéis das companhias que empregam práticas 

diferenciadas de governança corporativa, não significa dizer que a existência destas práticas 

não seja algo de caráter estratégico às organizações, tendo em vista que as mesmas podem 

facilitar a captação de novos recursos, exigíveis ou não, por intermédio do mercado de 

capitais. 

 

Talvez o fato da estrutura de propriedade no Brasil ser ainda concentrada e de o mercado de 

capitais brasileiro não representar a principal fonte de financiamento às empresas, facilite o 

domínio dos sistemas de governança por parte dos acionistas controladores. De toda maneira, 

a internacionalização dos mercados, seja de consumo, seja de capitais, é algo irreversível, 

sendo que a maior competitividade das empresas nacionais está vinculada, entre outros 

fatores, à sua capacidade de obtenção de recursos de longo prazo para amparar seus 

programas de investimentos. 

 

Os resultados negativos da hipótese básica deste estudo não reduzem a importância da adoção 

de práticas diferenciadas de governança corporativa, em benefícios dos acionistas, inclusive 

minoritários. A adoção destas práticas no Brasil é algo de difícil reversão, sendo que o maior 

rigor na análise dos sistemas de governança corporativa adotados pelas companhias, 

favorecerá o amadurecimento de um modelo nacional, direcionado a propiciar maior 

segurança institucional aos investidores, facilitando, inclusive, a captação de recursos de 

longo prazo por parte de nossa economia, ampliando a importância do mercado de capitais 

para o financiamento das atividades empresariais no país e, em conseqüência, democratizando 

as oportunidades de investimento para os acionistas locais. 
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Outros estudos podem ser realizados na busca da relação entre governança e valor, utilizando 

um horizonte de tempo maior ou distinto do utilizado nesta pesquisa. Além disso, testes 

estatísticos alternativos podem ser aplicados, bem como outras definições operacionais para 

as variáveis. Como sugestão de análises estatísticas e econométricas alternativas, poderia ser 

aplicado o modelo de séries temporais ou dados em painel. 
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ANEXO – DADOS DO MODELO 

 

Nome da companhia GC            PE-PC TOT INDEP REMPR Firm Value AAC POCont POAAC DIVTSAT AT LUCOP

Acesita S.A. 0            1 0 1,00000 1 2.856.366 1 0,75740 0,75740 0,72939 3.815 237

Aracruz Celulose S.A. 1            1 0 1,00000 0 9.485.617 1 0,96490 0,96490 0,64431 7.906 1.373

Bombril S.A.             0 1 1 0,66667 0 281.179 0 1,00000 1,00000 1,33240 740 (1.883)

Bradespar S.A.  1            1 0 1,00000 0 1.520.014 1 0,65390 0,76180 0,01320 1.117 (113)

Brasil Telecom Participações S.A.  1            1 0 1,00000 1 6.643.648 0 0,51000 0,51000 0,12925 7.061 (14)

Brasil Telecom S.A. 1            1 0 1,00000 1 11.826.690 0 0,37490 0,37490 0,55572 14.997 134

Braskem S.A. 1            1 0 1,00000 1 9.379.666 1 0,72210 0,80060 0,84647 14.058 243

Celular CRT Participações S.A.  0            1 0 1,00000 0 1.343.377 0 0,64600 0,64600 0,05193 1.007 400

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás  0            1 1 0,77778 0 36.373.610 0 0,58410 0,58410 0,24348 89.671 23

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. 1            0 1 0,84615 0 572.877 1 0,50180 0,55430 0,73970 2.988 219

Cesp - Cia Energética de São Paulo  0            1 0 1,00000 0 11.293.410 0 0,72361 0,72361 0,64091 19.790 1.154

Cia Bebidas das Américas – Ambev 0            1 0 1,00000 1 24.074.520 1 0,76770 0,76770 0,30983 6.394 1.519

Cia Brasileira de Petróleo Ipiranga 0 1 2 0,33333 1 1.065.441 0 0,62870 0,62870 0,57415 2.229 179 

Cia Concessões Rodoviárias – CCR 1 1 0 1,00000 0 2.171.661 1 0,67450 0,67450 0,12336 728 190 

Cia Energética de Minas Gerais – Cemig 1            1 1 0,85714 1 9.402.077 0 0,50992 0,50992 0,55841 14.852 1.538

Cia Energética do Ceará – Coelce 0 1 10 (0,53846) 1 1.218.859 0 0,91660 0,91660 0,53537 2.448 63 

Cia Ferro Ligas da Bahia – Ferbasa 0 1 2 0,33333 1 236.615 0 0,98770 0,98770 0,15422 413 132 

Cia Gás de São Paulo - Comgas  0            0 1 0,75000 0 2.430.591 0 0,76100 0,76100 0,59392 2.245 147

Cia Paranaense de Energia - Copel  0            1 2 0,60000 0 3.660.359 1 0,58630 0,85040 0,25700 6.539 223

Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo 1            1 0 1,00000 0 11.631.110 0 0,71550 0,71550 0,54164 16.531 1.166

Cia Saneamento do Paraná – Sanepar 0 1 0 1,00000 0 1.524.800 0 0,60000 0,60000 0,49797 3.325 340 
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ANEXO – DADOS DO MODELO 

 

Nome da companhia GC            PE-PC TOT INDEP REMPR Firm Value AAC POCont POAAC DIVTSAT AT LUCOP

Cia Siderúrgica Belgo Mineira 0 0 2 0,55556 1 5.131.418 0 0,68670 0,68670 0,31519 3.935 743 

Cia Siderúrgica de Tubarão – CST 0            1 0 1,00000 1 6.668.345 1 0,85200 0,70650 0,41841 9.709 820

Cia Siderúrgica Nacional - CSN 0            0 1 0,77778 0 20.986.000 0 0,46480 0,46480 0,69384 24.311 1.037

Cia Siderúrgica Paulista - Cosipa 0 1 1 0,71429 1 6.115.776 0 0,94570 0,94570 0,81916 7.164 400 

Cia Tecidos Norte de Minas - Coteminas 0 0 3 0,50000 1 1.423.560 1 0,51360 0,73410 0,27692 1.912 245 

Cia Transmissão Energia Elétrica Paulista 1 1 0 1,00000 0 1.847.396 0 0,52970 0,52970 0,21505 4.359 137 

Cia Vale do Rio Doce 1            1 0 1,00000 0 69.491.750 0 0,52290 0,52290 0,50696 30.301 4.865

Confab Industrial S.A. 1 1 0 1,00000 1 705.150 0 0,99220 0,99220 0,57841 1.021 14 

Copesul - Cia Petroquímica do Sul 0 1 0 1,00000 1 3.092.923 1 0,58920 0,58920 0,65580 3.131 139 

Duratex S.A.             0 1 1 0,75000 1 1.290.570 0 0,85490 0,85490 0,40919 1.594 71

Embraer Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. 0            1 1 0,84615 1 13.918.680 1 0,63750 0,63750 0,69766 12.894 711

Embratel Participações S.A. 0            0 1 0,71429 0 4.680.353 0 0,49900 0,49900 0,02539 5.002 224

Eternit S.A.             

             

             

1 1 0 1,00000 0 175.900 0 0,41670 0,41670 0,15967 286 13

Fertilizantes Fosfatados S.A.- Fosfértil 0 1 1 0,80000 0 2.721.483 0 0,81540 0,81540 0,44874 1.433 366

Forjas Taurus S.A. 0 1 2 0,33333 1 124.277 0 0,87440 0,87440 0,12062 243 18

Gerdau S.A. 1            0 2 0,42857 1 7.536.489 0 0,83390 0,83390 0,12673 4.727 1.315

Inepar S.A. Industria e Construções 0 0 3 0,33333 1 319.416 1 0,60680 0,66060 1,03877 1.039 (94) 

Iochpe Maxion S.A. 0 1 0 1,00000 1 262.677 1 0,86580 0,86580 0,43125 266 (1) 

Klabin S.A.  1            1 0 1,00000 1 4.257.110 1 0,59450 0,51660 0,55760 4.109 222

Light Serviços de Eletricidade S.A. 0 1 1 0,71429 0 9.427.419 0 0,80050 0,80050 0,95007 10.405 (418) 

Lojas Americanas S.A.             0 1 1 0,71429 1 1.889.045 0 0,56520 0,56520 0,86475 1.559 120
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Nome da companhia GC            PE-PC TOT INDEP REMPR Firm Value AAC POCont POAAC DIVTSAT AT LUCOP

Magnesita S.A.             

             

0 0 2 0,42857 1 548.933 0 0,65620 0,65620 0,34510 796 106

Marcopolo S.A. 1 0 2 0,33333 1 804.003 1 0,58920 0,58920 0,55265 870 102

Metalúrgica Gerdau S.A. 1            0 2 0,42857 1 2.381.822 0 0,68830 0,68830 0,08566 2.157 587

Net Serviços de Comunicação S.A. 1            1 0 1,00000 0 2.961.911 1 0,99822 0,99822 1,10750 1.513 (254)

Paranapanema S.A.             

             

0 1 0 1,00000 0 1.541.468 0 0,53600 0,53600 1,07721 837 (33)

Perdigão S.A. 1 1 0 1,00000 1 1.099.322 1 0,79670 0,79670 0,04503 811 133

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás 0            1 1 0,77778 1 83.250.170 0 0,55710 0,55710 0,57003 119.823 25.587

Randon S.A. Implementos e Participações 1 0 1 0,60000 0 520.926 0 0,77420 0,77420 0,57778 396 76 

Refinaria de Petróleo Ipiranga S.A. 0 0 1 0,60000 1 228.105 1 0,30000 0,30000 0,67129 342 117 

Ripasa S.A. Celulose e Papel 1 0 1 0,66667 0 1.942.142 1 0,97660 0,97660 0,54837 2.222 174 

Sadia S.A. 1            1 1 0,81818 1 4.265.342 1 0,27780 0,27780 0,70676 5.099 598

Seara Alimentos S.A.             0 1 1 0,71429 1 760.476 0 0,74370 0,74370 0,71432 1.435 111

Souza Cruz S.A. 0            1 1 0,80000 1 9.475.922 0 0,75260 0,75260 0,49497 3.043 821

Suzano Bahia Sul Papel e Celulose S.A. 1 1 0 1,00000 1 4.747.815 1 0,92180 0,92180 0,45960 4.412 641 

Suzano Petroquímica S.A. 1 1 1 0,75000 1 698.272 0 0,99990 0,99990 0,03037 884 641 

Tele Celular Sul Participações S.A. 0            1 0 1,00000 1 1.057.916 0 0,51460 0,51460 0,06264 989 2

Tele Centro Oeste Celular Participações S.A. 0            1 0 1,00000 1 3.129.207 0 0,86190 0,86190 0,21561 1.984 496

Tele Leste Celular Participações S.A. 0 1 0 1,00000 0 388.151 0 0,64080 0,64080 0,00785 404 (42) 

Tele Norte Celular Participações S.A. 0 1 0 1,00000 1 214.084 0 0,51860 0,51860 0,02611 233 (2) 

Tele Sudeste Celular Participações S.A. 0 1 0 1,00000 0 2.808.427 0 0,91750 0,91750 0,03164 1.966 159 

Telecomunicações de São Paulo S.A. - Telesp 0            0 2 0,63636 1 20.781.950 0 0,84710 0,84710 0,38770 20.038 738
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Nome da companhia GC            PE-PC TOT INDEP REMPR Firm Value AAC POCont POAAC DIVTSAT AT LUCOP

Telemar Norte Leste S.A. 0            1 2 - 1 16.936.450 0 0,97240 0,97240 0,57293 24.582 1.133

Telemig Celular Participações S.A. 0            1 0 1,00000 1 2.524.198 0 0,52250 0,52250 0,05120 921 152

Telesp Celular Participações S.A. 0            1 0 1,00000 1 11.379.130 0 0,93660 0,93660 0,58460 8.168 (640)

Tim Sul S.A. 0 0 1 0,60000 1 862.491 0 0,88460 0,88460 0,31587 1.606 190 

Tractebel Energia S.A. 0 1 1 0,71429 0 6.244.305 0 0,80400 0,80400 0,47997 5.003 605 

Ultrapar Participações S.A. 0 0 2 0,42857 1 2.575.007 1 0,66050 0,66050 0,25614 1.829 251 

Unipar União de Indústrias Petroquímicas S.A. 1 1 1 0,60000 1 988.982 0 0,57310 0,57310 0,17663 979 108 

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. - 

Usiminas 0            1 1 0,80000 0 7.428.059 1 0,84020 0,46130 0,56913 9.342 1.613

Votorantim Celulose e Papel S.A. 1            1 0 1,00000 1 7.419.825 0 0,88950 0,88950 0,24952 4.621 954

Weg S.A.             1 1 0 1,00000 1 2.878.524 0 0,96950 0,96950 0,08791 944 313
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