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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem por objetivo identificar as práticas de Governança Corporativa 

implementadas pelas empresas brasileiras listadas na B3 em distintos setores, com vistas a 

comparar o estado da arte e o estado da prática. Ou seja, o quão longe está a teoria da prática 

na perspectiva de práticas de governança corporativa a partir da experiência brasileira. Para 

isto, foi elaborada uma pesquisa nos recortes teóricos da literatura nacional e internacional, 

com vistas a levantar as principais práticas de governança corporativa. Posteriormente foi 

realizado um levantamento das práticas implementadas por oito empresas brasileiras listadas 

na B3 de distintos setores, como: Financeiro, Consumo cíclico, Consumo não cíclico e 

Materiais básicos. Este procedimento de identificação foi elaborado por meio de relatórios 

anuais publicados pelas referidas empresas no período de 2016 e 2017 e também nos Portais 

das referidas empresas. Em seguida foi realizado um refinamento através de filtros para 

eliminar as redundâncias de práticas. Em seguida as práticas foram agrupadas/apresentadas 

conforme evidencia o manual de práticas de governança corporativa para favorecer a 

comparação entre o estado da arte e o estado da prática, além de promover maior facilidade 

para a análise dos resultados.  Os resultados mostram-se satisfatórios, validando os 

procedimentos metodológicos apresentados. À luz dos resultados alcançados é possível 

afirmar que algumas empresas se destacaram mais que outras no número de práticas 

adotadas, porém é importante referenciar que as empresas de Consumo cíclico analisadas 

apresentaram resultados insatisfatórios, considerando a ausência de transparência/clareza na 

descrição das referidas práticas. Desta forma, não foi possível afirmar com toda certeza que 

uma ou outra prática foi de fato implementada. Por fim, dos resultados alcançados, não é 

possível conclusões, uma vez que dada a extensão da amostra, não é possível referenciar e 

concluir que os resultados representam os setores, mas apenas sugerem indicativos do quão 

longe está a teoria da prática. Mas é certo afirmar que as algumas empresas apresentam em 

grau maior ou menor suas ações/práticas implementadas independente do setor que a referida 

empresa representa. 

 

Palavras-chave: Práticas de Governança Corporativa; Empresas Listadas na B3; 

Comparação entre o Estado da Arte e o Estado da Prática. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

 

1.1 Tempos de Desafios 

A Governança Corporativa obteve ênfase no início dos anos 90, através de conflitos 

de interesse e atitudes autoritárias de alguns executivos que se uniu ao aumento da 

necessidade das organizações de conceberem praticas para gerenciar seus procedimentos com 

base em orientações nítidas de gestão. Havia uma crescente busca por melhores mecanismos e 

atividades que assegurassem o sustento a longevidade das instituições. É um sistema que 

estrutura as organizações no que diz respeito à tomada de decisões estratégicas e ao exercício 

de liderança, e que trata da administração da separação entre gestão e propriedade 

(ANDRADE; ROSSETTI, 2004).  Boas práticas de governança corporativa são essenciais 

para que uma organização evada fraudes e se fique mais atraente a investidores, visto que 

possibilita a adesão de uma conduta mais confiável nos negócios, o que evidencia uma ideia 

assertiva da organização e assim, eleva seu valor no mercado.  

De acordo com a Comissão de Valores Mobiliários (BRASIL, 2002), a governança 

corporativa é o conjunto de práticas que tem por finalidade otimizar o desempenho de uma 

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

credores, facilitando o acesso ao capital. A análise das práticas de governança corporativa 

aplicada ao mercado de capitais envolveria, principalmente: transparência, equidade de 

tratamento dos acionistas e prestação de contas. A visão empreendedora das grandes empresas 

e a busca pela excelência nos negócios, segundo Silva (2006), tem colaborado com uma busca 

contínua por aperfeiçoamentos e obtenção de recursos para a criação de novos planos de 

negócios, corroborando com o objetivo da governança corporativa de maximizar o valor da 

empresa, facilitando assim seu acesso ao capital, contribuindo com sua perenidade mediante 

estratégias inovadoras, gerenciamento eficaz, eficiência das operações e geração de 

resultados, proporcionando retorno aos acionistas. 

Silva (2006) ainda define Governança Corporativa como um sistema pelo qual as 

empresas são conduzidas e monitoradas, abrangendo o relacionamento entre os proprietários, 

Conselho de Administração, Diretoria, Auditoria Independente e Conselho Fiscal. Embora 

seja uma expressão recente, trata-se de uma base sólida para o crescimento econômico, a 

integração global dos mercados e o controle dos riscos dos investimentos nas empresas, sendo 

assim, é um instrumento decisivo no desenvolvimento sustentável. Segundo Deloitte (2003) o 
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esforço para adotar as práticas de governança, ou ainda, assimilar novos conceitos e 

ferramentas nos processos de gestão, de modo a auxiliar em um modelo de tomada de decisão 

é traduzido na sustentabilidade do negócio.  

Quando se vincula a sustentabilidade à gestão de processos, a sua implantação 

significa mudanças na rotina do trabalho diário das pessoas, vários fatores podem envolver 

estas mudanças, tais como mudança de sistema, de função, pode envolver também novas 

atividades no dia a dia, o que certamente levará a mudanças de comportamento. Na opinião de 

Bedicks (2012), os benefícios da prática de Governança são inúmeros, internamente colabora 

no aprimoramento da gestão e do sistema de tomadas de decisão, além de melhorar a 

qualidade dos relacionamentos da organização com seus diversos públicos. E os benefícios 

externos são o maior acesso aos recursos financeiros, humanos, tecnológicos, dentre outros. A 

autora ainda destaca que, se não for bem elaborada e monitorada, alguns fatores podem 

tornar-se inibidores, trazendo prejuízos às práticas. 

De acordo com Silveira (2008), a governança corporativa pode ser conceituada como 

o conjunto de mecanismos internos e externos adotados com o objetivo de maximizar a 

probabilidade de os fornecedores de capital garantirem o retorno de seus investimentos.  

Francisco (2014) apresenta que, a necessidade de novas informações e de maior 

transparência exige das empresas a não se ater apenas à publicação de balanços com 

resultados favoráveis, maximização de lucros e distribuição dos dividendos. O princípio da 

governança corporativa está relacionado a vontade de contender fraudes e simplificar a 

passagem das organizações ao mercado de capitais, visando seus princípios de transparência, 

equidade, responsabilidade corporativa e prestação de contas. Também está relacionado a 

prática de impedir o desapreço aos benefícios dos acionistas minoritários e assegurar que os 

mesmos não sejam desempossados em seu patrimônio por gestores ou acionistas 

dominadores. Para Carvalho (2007), os princípios da governança corporativa minimizam os 

problemas de agência. Porém, seu conceito não pode ser restrito a tais atributos, pois sua 

atribuição é muito mais extensa. Boas práticas de governança corporativa, além de 

administrar negócios, proporcionam à gestão combinar pretensões diversas, isto é, o plano da 

organização deve considerar o contentamento de todas as corporações de utilidade que a 

rodeiam: colaboradores, fornecedores, acionistas, clientes e a sociedade. Desse modo, o 

centro das organizações deve ir mais adiante do resultado ao acionista. Boas práticas de 

governança corporativa podem ser relacionadas de modo direto com as questões básicas de 
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comprometimento social. As boas práticas de governança corporativa são essenciais para que 

a organização produza riqueza e grandeza para todos os públicos de interesse e assegure sua 

longevidade. 

As boas práticas de governança corporativa possuem o propósito de conservar e 

ampliar utilidade da sociedade, simplificar seu caminho ao capital e colaborar para sua 

permanência. É fundamental para o começo do sistema de implementação de boas práticas de 

governança que pessoas responsáveis pela tomada de decisão estejam envolvidas com as 

políticas de boa governança. Alterações que atingem a maneira de agir, ou mesmo o método 

de tomada de decisões da organização solicitam base dos administradores e sócios. O êxito 

está relacionado junto a esses poderes de revestir os princípios e conceitos da boa governança 

corporativa e, essencialmente, que entendam como favorecer a empresa com isto. As práticas 

e princípios da boa governança corporativa utilizam-se a qualquer empresa, proporcionando 

que as organizações constituem a alta administração para direcioná-las no difícil âmbito 

competitivo atual. A efetivação das boas práticas de governança corporativa nas organizações 

é uma afirmação de seu processo de amadurecimento. Ribeiro (2012) afirma que as boas 

práticas por meio de seus mecanismos têm relação direta com a gestão, e são extremamente 

relevantes para a estratégia empresarial das corporações. 

Sendo assim, esse trabalho possui o objetivo de averiguar as práticas de Governança 

Corporativa implementadas pelas empresas brasileiras listadas na B3. Espera-se que essa 

pesquisa possa contribuir com os estudos nacionais existentes concedendo novo tratamento 

para investigação do tema, e que os usuários das informações financeiras potencializem o 

conhecimento sobre o tema, uma vez que expõe um novo ponto de vista de verificação das 

organizações.  

1.2 Problema de Pesquisa 

Quais as práticas de Governança Corporativa foram implementadas pelas empresas 

brasileiras de distintos setores listadas na B3?  

1.3 Objetivos 

Identificar as práticas de Governança Corporativa implementadas pelas empresas 

brasileiras listadas na B3 em distintos setores, com vistas a comparar o estado da arte e o 

estado da prática. Ou seja, o quão longe está a teoria da prática na perspectiva de práticas de 

governança corporativa a partir da experiência brasileira. 
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1.4 Relevância da Pesquisa 

O presente estudo é balizado nas melhores práticas de governança corporativa à luz 

dos recortes de referenciais teóricos do pensamento contemporâneo e também baseado nas 

experiências de empresas brasileiras listadas na B3. Este estudo favorece estímulos ao 

aprimoramento de práticas de governança corporativa cada vez mais sofisticadas e refinadas 

de apoio à construção de modelos de governança corporativa nos distintos setores. E neste 

espectro, o presente trabalho apresenta uma contribuição para que futuros estudos possam ser 

bastante explorados promovendo maior transparência nas informações divulgadas pelas 

empresas sem riscos de errar.  Evidentemente permanecem diversas questões a serem 

aprofundadas em outros estudos do gênero. Para estes novos estudos espera-se contribuir para 

uma discussão metodológica que ainda pode ser bastante explorada. Crê-se ainda na 

importância de se entender as práticas de governança corporativas na perspectiva das 

necessidades de apoio a decisões mais acertadas. Em síntese, levando em consideração a 

intenção deste estudo, a oportunidade de realização do trabalho em decorrência da literatura já 

existente sobre o tema e sua aplicação prática em um mercado que, a cada dia, bate recordes 

de movimentação financeira, este trabalho buscará enriquecer o debate sobre o que consta na 

literatura sobre práticas de Governança corporativa e o que realmente é praticado nas 

empresas atualmente. Da mesma maneira proporcionará as instituições criar outro ângulo de 

visão sobre as suas organizações e práticas, que não apenas a do mercado de capitais. Além 

disso, a contribuição deste estudo está em colaborar com os estudos nacionais dando uma 

nova visão para pesquisa a respeito da relação das Práticas de Governança Corporativa. 

Espera-se que essa pesquisa possa contribuir ainda para incrementos acadêmicos no sentido 

de avançar com o conhecimento sobre o tema proposto e também aos usuários das 

informações financeiras, pois oportuniza possibilidades para análises substanciais das 

empresas, não exclusivamente endereçadas aos setores objeto desta investigação. 

Evidentemente, não pretende ser uma “camisa de força” metodológica, mas que venha prestar 

uma contribuição, mesmo que por caminhos mais livres.  

1.5 Metodologia 

Este trabalho se caracteriza como um estudo documental, por meio de relatórios 

publicados pelas empresas objeto de investigação. Foram levantadas as práticas de 

governança corporativa de oito empresas brasileiras de capital aberto. Posteriormente foi 



 

15 
 

realizada uma comparação entre o estado da arte e o estado da prática sobre as práticas de 

governança corporativas das referidas empresas. A referência para o estudo teve base nas 

melhores práticas de governança corporativa contempladas no Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa.  

As pesquisas bibliográficas acerca do tema foram realizadas através do portal 

Google Acadêmico e Portal de periódicos da CAPES, com as palavras chave: Governança 

Corporativa, Práticas de Governança, Gerenciamento de Resultados. As práticas de Gestão 

Corporativa foram retiradas do Código de Melhores práticas do Instituto Brasileiro de Gestão 

Corporativa.  

Os documentos analisados, relatórios de gestão e relações com investidores, foram 

encontrados nas páginas da web de cada uma das empresas analisadas. A pesquisa foi 

realizada em cinco fases: Revisão da Literatura, Levantamento das Melhores práticas de 

Governança Corporativa, Coleta de Dados, Organização e Análises dos Dados e Conclusões 

e Recomendações. Há um detalhamento mais aprofundado no capítulo 3.  
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CAPÍTULO 2 - O ESTADO DA ARTE 

2.1 Fundamentos da Governança Corporativa 

Neste capítulo são apresentados os recortes teóricos que sustentam a pesquisa. Desta 

forma, de acordo com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC (2018), 

Governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são 

dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho 

de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas. 

Silveira (2004) afirma que, governança corporativa pode ser entendida como o 

conjunto de mecanismos de incentivo e controle, internos e externo, que visam a minimizar os 

custos decorrentes do problema de agência. Para Sena (2007) a governança corporativa é um 

conjunto de práticas que tem por finalidade otimizar o desempenho de uma companhia, 

protegendo investidores, empregados e credores, facilitando, assim, o acesso ao capital. 

De forma concisa Iquiapaza, Gruberger e Santos (2007) definem a governança 

corporativa, então, como um conjunto de valores e normas que visa diminuir conflitos de 

interesse, maximizar a riqueza dos acionistas, buscando sempre levar em conta os interesses 

das minorias, mas atentando a otimizar o desempenho de uma companhia, promovendo o 

desenvolvimento e o crescimento econômico.  

Silveira (2004) defende a importância do tema, ao afirmar que as práticas de 

governança afetam o desempenho das empresas e por possuir implicações sobre o 

desenvolvimento do mercado de capitais nacional, que pode contribuir para um maior 

desenvolvimento econômico do país. Além de destacar que o entendimento do tema pode 

estimular mudanças institucionais profundas em lugares onde elas precisem ser feitas.  

Prevedello, Grabner e Silva (2005) defendem que ter uma boa administração facilita 

o estabelecimento de ações sociais pela companhia. A Governança Corporativa veio com o 

intuito de aliar boas práticas de governança administrativas com conceitos cada vez mais 

consistentes de conduta ética, equidade de tratamento de todos os envolvidos e transparência 

da condução de ações da empresa. Silva (2005) diz que embora a governança corporativa não 

seja um tema relativamente novo, somente nos últimos anos vem se transformando em uma 

preocupação importante em diversos países, sejam mercados desenvolvidos ou emergentes. 

De acordo com a Organization for Economic Cooperation and Development 

(Organização para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento, 1999) os princípios de 
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Governança Corporativa devem: Promover mercados transparentes e eficientes em 

conformidade com as leis; Proteger e facilitar o exercício dos direitos dos acionistas; 

Assegurar tratamento equitativo de todos os acionistas, incluindo acionistas minoritários e 

estrangeiros; Proteger o direito de outras partes interessadas; Assegurar a divulgação 

oportuna, transparente e objetiva de todas as informações relevantes no que diz respeito à 

situação econômica da empresas;  Assegurar um acompanhamento e fiscalização eficaz de 

gestão pelo conselho de administração. 

Também defendem que (...)“a governança corporativa utiliza os principais conceitos 

relacionados à contabilidade, tais como transparência, equidade e prestação de contas com o 

objetivo de solucionar os conflitos existentes entre os interesses dos stakeholders. 

Consequentemente, as empresas se tornarão mais confiáveis ao divulgar informações 

oportunas para todos os seus usuários internos e externos e os agentes irão prestar contas de 

todos os atos praticados e serão responsáveis pela sustentabilidade ou perpetuidade da 

empresa. (...) (ERFURTH e BEZERRA, 2013). 

Silveira (2005) cita que a Governança Corporativa propõe criar um ambiente mais 

seguro, transparente e por adiante, mais atrativo aos investidores, stakeholders, aos acionistas 

e todos os grupos envolvidos no processo corporativo, como investidores, funcionários e 

fornecedores. Oliveira (2007) afirma que as boas práticas de Governança Corporativa estão 

apoiadas sobre três pilares de sustentação: transparência, prestação de contas e equidade. 

Estas práticas são de responsabilidade do conselho de Administração que para manter essa 

estrutura solida o conselho de Administração deve cumprir fielmente suas atribuições como 

orientação geral dos negócios, fiscalização da gestão dos negócios, eleição dos diretores e 

estabelecimento de suas atribuições e escolha dos auditores externos.  

De acordo com Silveira et al. (2004) existem efeitos positivo e negativos da presença 

de grandes acionistas controladores. Dentre os positivos pode-se destacar o efeito incentivo, 

onde os grandes acionistas possuem maior incentivo para coletar informações e monitorar 

gestores em função dos vultuosos recursos investidos. Okimura, Silveira e Rocha (2007) cita 

algumas desvantagens: possibilidade de expropriação dos acionistas minoritários pelo 

desalinhamento de interesses com os majoritários; condução de interesses próprios dentro da 

empresa (nomeação e destituição da administração) e isolamento da empresa face ofertas de 

aquisição hostil. 
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Para Álvares et al. (2008) o escopo da governança corporativa deve englobar outros 

aspectos além do conflito de interesses, pois existem questões que envolvem instituições e 

seres humanos. Ressaltam-se duas questões para os seres humanos: ética e confiança. Nestes 

quesitos estão envolvidas as relações tanto do público externo (sociedade em geral) quanto 

interno (representados pelos empregados e investidores). Segundo Silveira, Barros e Famá 

(2003) o conselho de Administração é um dos principais mecanismos para alinhamento dos 

interesses de acionistas e gestores, minimizando os problemas de agência. 

“O senso comum indica que empresas com uma estrutura de governança corporativa 

mais adequada às práticas recomendadas pelos agentes de mercado obtenham melhores 

resultados e também 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 

desempenho e valor de mercado. ” (SILVEIRA, 2005) 

Malacrida e Yamamoto (2006), apresentam o surgimento da governança corporativa 

como uma forma de criar mecanismos que permitam controlar e monitorar os negócios, não 

somente pelos gestores internos, mas também pelos acionistas, possibilitando identificar e 

solucionar prováveis conflitos de agência a surgirem dentro de uma organização. Erfurth e 

Bezerra (2013) afirmam que as melhores práticas de governança corporativa têm sido 

consideradas importantes para garantir transparência, diminuindo a assimetria da informação 

entre investidores e demais envolvidos. O objetivo principal é aumentar a confiabilidade, 

elevando assim o potencial de valorização das ações e outros ativos emitidos pela companhia. 

Assim, podemos afirmar que, companhias com forte governança corporativa possuem melhor 

performance do que companhias com fraca governança corporativa. 

 

2.2 A Questão da Governança Corporativa, Gestão Transparente e Evidenciação das 

Informações Contábeis 

As alterações que ocorreram nos alicerces das organizações do Brasil, no que se 

relaciona ao domínio e gestão, correspondente a abertura de capital, têm ocasionado conflitos 

entre os acionistas e os administradores. As práticas de Governança Corporativa auxiliam o 

processo de monitoramento dos exercícios executados pelos administradores, especialmente 

ao que corresponde aos conflitos de agência, proporcionando um composto eficiente de 

mecanismos de estímulos e controle, com a finalidade garantir que as atitudes dos agentes 
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estejam de acordo com as dos acionistas. A Governança Corporativa também possui o 

propósito de sanar o conflito de agência com práticas que asseguram os direitos dos 

minoritários. 

Os princípios de boa Governança Corporativa estão se fortificando como meios para 

impulsionar e impressionar indubitavelmente os resultados em qualquer categoria de 

organização, altivamente da sua dimensão ou natureza jurídica, podendo ser uma instituição 

pública, integrante do terceiro setor ou empresarial. A Governança Corporativa encontra-se 

amparada em quatro princípios essenciais, que, de acordo com o Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa, são: 

 Transparência ou Disclosure: Constitui-se na vontade de fornecer para partes 

interessadas as informações que sejam do seu interesse e não apenas as que são impostas por 

leis ou regulamentos. A apropriada transparência resulta em um ambiente de segurança, e 

também auxilia o relacionamento interno com terceiros da organização. Não necessita 

delimitar-se a performance econômico-financeiro, observando igualmente outros fatores que 

orientam a ação gerencial e que dirigem a constituição de valor. 

 Equidade ou Fairness: Tratamento íntegro de todos os acionistas, dando 

importância aos seus direitos, deveres, perspectiva e necessidade, onde ações e políticas 

discriminatórias são inadmissíveis. 

 Prestação de Contas ou Accountability: Todos os agentes comprometidos com as 

práticas de Governança Corporativa possui obrigação de prestar contas do seu desempenho de 

uma maneira clara e concisa aos proprietários assumindo as consequências de todas as suas 

ações. 

 Respeito ás Leis ou Compliance: Pôr em prática fidedignamente as normas 

reguladoras e nítidas nos estatutos, regulamentos das organizações e das leis do país, 

evidenciando dessa forma um aspecto de transparência e ética da empresa. 

Desta forma, um dos pilares da Governança Corporativa é a evidenciação. A 

evidenciação é intendente pela maior transparência das informações prestadas pela 

organização. Possuindo a transparência das informações contábeis constata-se a apreensão 

não apenas em produzir riquezas para os acionistas, porém igualmente com a população, 

funcionários e fornecedores. As informações evidenciadas são obrigatórias e voluntárias e são 

utilizadas na tomada de decisão. 
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Quando a organização possui transparência em suas demonstrações, sua 

credibilidade no mercado é maior, pois há maior confiança tanto dos fornecedores quanto dos 

investidores, que podem visualizar a organização de uma maneira mais clara e saber a real 

situação que a mesma se encontra. 

A contabilidade assessora a Governança Corporativa quanto a comprovar a 

verdadeira circunstância da organização por meio de relatórios e demonstrações contábeis. Os 

acionistas conseguem ver o que os acionistas fizeram através dos relatórios e assim, possuem 

o domínio da empresa em totalidade, reduzindo os motivos dos conflitos de agência. A 

contabilidade dá assessoria igualmente a um dos princípios de Governança Corporativa que é 

a transparência, proporcionando a evidenciação dos relatórios e informações que são 

apontados como obrigatórios pela legislação, assim como os de natureza voluntária.  

 

2.3 Melhores Práticas de Governança Corporativa e Resultados dos Negócios  

O debate sobre governança corporativa inclui o nascimento de procedimentos 

internos e externos que garantem que as decisões corporativas serão feitas no maior interesse 

dos investidores, de forma a potencializar a hipótese dos fornecedores de recursos conseguem 

para si a volta dos seus investimentos. Sendo assim, o conhecimento dobre governança 

corporativa percorre pelo entendimento do fundamento pelo qual é indispensável a criação 

desses procedimentos de controle, equidade e transparência na concepção de solucionar os 

problemas de conflitos de agência. 

Em 2000, considerando isso, a Bovespa determinou elaborar os níveis de governança 

corporativa para as organizações que são comercializadas na bolsa. Dessa maneiro, os 

empenhos destinados a expansão do mercado de capitais brasileiro sucederam na elaboração 

dos níveis que pleiteiam um melhor envolvimento com as boas práticas de governança 

corporativa. Deste modo, foram elaboradas três classes: Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado. 

Através desses níveis é possível agrupar as organizações conforme o número de obrigações 

complementar à legislação brasileira. 

Para disponibilizar ao investidor maior credibilidade a Bovespa adotou aos níveis de 

governança corporativa para que as organizações que adotassem a eles disseminem 

referências para que os investidores consigam decidir onde e como investir. Segundo 

Malacrida e Yamamoto (2006) o essencial para os usuários na tomada de decisões é, decerto, 

a divulgação de informações, pois quanto mais informações relevantes a empresa divulgar 



 

21 
 

mais confiante e atraente ela será aos seus investidores. Sendo assim, é possível entender que 

uma sinalização da colocação financeira da organização, exibição clara e concreta das 

informações possibilita melhor nível de credibilidade e garantia ao se resolver entre uma 

organização se confrontada a uma que não possui quesitos equivalentes. 

Assim, de acordo com Costa e Camargos (2006) A utilização de práticas de 

governança corporativa leva a uma melhor transparência nas políticas, estratégias e ações 

empresariais, e consequentemente na valorização dos ativos das organizações que as exercem, 

essencialmente das suas ações no mercado. O objetivo da Bovespa é ampliar o nível 

informativo do mercado de capitais do Brasil pretendendo uma melhor exibição do mesmo 

visando ser mais chamativo aos investidores e realçar as organizações que se envolvam em 

exibir práticas de governança corporativa. 

O Nível 1 da Governança Corporativa possui o objetivo de promover um espaço de 

comercialização que incentive, simultaneamente, a atenção dos investidores e o 

reconhecimento das companhias por intermédio dos progressos nos fornecimentos de 

informações no mercado acionário. As organizações inclusas nesse nível possuem a 

responsabilidade de fornecer demais informações aos investidores. Estes progressos nas 

informações seriam importantes nas disseminações publicadas trimestralmente pelas 

organizações e igualmente no que repercute ao requisito de preservação e de fiscalização 

privativa. A maior parte das convenções que as organizações do Nível 1 declaram diante de 

investidores relata o indício de fatos que auxiliem na análise do valor da organização, salvo 

que não possuem parcelas favorecidas.    

As organizações que estão inseridas no Nível 1 precisam apresentar: 

 Obrigação de todos os administradores de assinarem o termo de anuência da 

BOVESPA. 

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

(vinte e cinco por cento) do capital social da companhia e realização de ofertas públicas de 

ações aplicação de mecanismos que favoreçam a dispersão do capital. 

 Melhoria das informações prestadas trimestralmente, documento que é conduzido 

pelas companhias pautadas à CVM e à BOVESPA, concedido ao público e que possui 

demonstrações financeiras trimestrais entre outras consolidadas e de revisão especial. 

 Pôr em prática as regras de disclosure, que é o método de proporcionar do acesso 

público a informações financeiras de uma organização com finalidade de dar transparência 
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aos dados, em operações incluindo ativos de emissão da companhia por parte dos acionistas 

controladores ou administradores da empresa. 

 Publicação de acordos de acionistas e programas de stock options, que é a 

concessão do direito de comprar ações. 

  Divulgação de um calendário anual de eventos corporativos, onde constem as 

assembleias, divulgação dos resultados etc. 

Por sua vez, o Nível 2 da mesma forma criado pela Bovespa, as organizações 

inseridas nesse nível se envolvem para realizar todas as regras referentes ao nível 1 somado a 

um grupo mais extenso de práticas de transparência referentes a governança corporativa 

referentes ao que alcança os acionistas minoritários das organizações pertencentes a este 

nível. As organizações do Nível 2 possuem ações primaciais, apesar dos titulares dessas ações 

primaciais possuam direito de voto em alguns tópicos característico. As organizações que 

estão inseridas no Nível 2 possui por dever práticas referentes aos direitos dos acionistas e 

conselho de administração, como: 

 Divulgação de Balanço Anual seguindo as normas internacionais US GAAP ou 

IAS GAAP; 

 Adesão à Câmara de Arbitragem para resolução de conflitos societários; 

 Tag Along de 100% aos acionistas que detêm ações ordinárias minoritárias e 70% 

do valor aos acionistas que detêm de ações preferenciais. 

 Direito de voto ás ações preferencias em algumas matérias, como incorporação, 

transformação, fusão e cisão da companhia e aprovação de contratos entre a companhia e a 

organização pertencente ao mesmo grupo. 

 Conselho de Administração com no mínimo 5 membros e mandato unificado de 

apenas 1. 

 Realização de uma oferta de compra de todas as ações em circulação, pelo valor 

econômico, nas hipóteses de fechamento do capital ou cancelamento do registro de 

negociação neste Nível. 

O Novo Mercado é atribuído a empresas que foram envolvidos em aderir medidas de 

governança corporativa, para comercialização de ações anunciadas pela própria organização, 

complementares ás reivindicadas pela legislação brasileira. A alegação essencial do Novo 

Mercado, de acordo com a Bovespa (2006), é “valorização e a liquidez das ações são 
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influenciadas positivamente pelo grau de segurança oferecido pelo direito concedidos aos 

acionistas e pela qualidade das informações prestadas pelas companhias”. 

Todas as exigências indispensáveis nos Níveis 1 e 2 de Governança corporativa são 

reivindicados no Novo Mercado. Para que as organizações sejam inseridas como organizações 

do Novo Mercado, as mesmas precisam assinar um contrato com a presença de seus 

controladores, administradores e a BM&FBOVESPA onde se submetem a obedecer a 

regulamentação e todos as outras premissas necessárias aos participantes desta listagem, além 

de exercer a câmara de arbitragem da BM&FBOVESPA, que foi originada com finalidade de 

solucionar possíveis conflitos que aparecerem.  

O Novo Mercado reivindica que as organizações, além estarem envolvidas com a 

aplicação de todos os requisitos do Nível2, resolvam expedir somente ações ordinárias, que 

são as ações com permissão ao voto, encerrando com o dever das ações preferenciais. As 

organizações que possuem interesse em abrir o capital são o grupo alvo. Companhias abertas 

com ações preferenciais da mesma forma conseguem alistar-se no Novo Mercado, contando 

que modifiquem totalmente as ações em ordinárias. Neste compartimento de mercado 

concorda-se todas as organizações que abram o capital, isto é, as demarcações colocadas ás 

organizações para estarem inseridas no Novo Mercado não estão associadas a dimensão da 

organização ou a sua área de atuação, mas sim em evidenciar boas práticas de Governanças 

Corporativas, que disponham somente ações ordinárias e se eventualmente possuam ações 

preferenciais, serão obrigatoriamente modificadas em ordinárias. 

Por meio de tantas delimitações, há enormes privilégios ao ser inserido no Novo 

Mercado. É possível ser mencionado os privilégios associados aos investidores, porque 

possuirá uma excelente precificação do valor das ações, melhor segurança no que diz respeito 

ao que está associado a seus direitos societários e redução de riscos. Possui um privilégio até 

superior, que se encontram associados a possuir organizações mais estável e competitiva e a 

estimulação da economia. Segundo Santana (2001), esse nível possui o propósito da redução 

da noção de risco pelos investidores e, consequentemente, aumento do valor e liquidez das 

ações.  

Diante do exposto, fica evidente que além de cumprirem as exigências estabelecidas 

por lei as organizações inseridas em algum desses segmentos deverão cumprir as devidas 

exigências adicionais. A colaboração das organizações nesse mercado tem possibilitado o 

enaltecimento das ações e a entrada de uma quantidade maior de recursos, uma vez que os 
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investidores se apresentam propensos a pagarem mais por essas ações demonstrando dessa 

forma o nível do produto comercializado e a excelência atingida por essa revolução da 

BOVESPA. 

2.4 Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa 

A palavra Prática, de acordo com o Dicionário do Aurélio (2018) possui como 

significado aplicação das regras e dos princípios de uma arte ou de uma ciência; ato ou efeito 

de praticar. Portanto entende-se que é um conceito com vários usos e significados; é o oposto 

da teoria apesar de também lhe ser complementar. É a ação que se desenrola a partir da 

aplicação de certos conhecimentos.  

Partindo desse pressuposto, melhores práticas podem ser entendidas como iniciativas 

inovadoras a partir de mudanças em práticas anteriores, formas identificadas como melhores 

para executar uma ação, processo ou projeto, visando sempre eficiência e eficácia e, 

consequentemente, a excelência em gestão. Essas mudanças podem ocorrer por meio de 

incorporação de novos elementos da gestão ou de uma nova combinação de mecanismos 

existentes, que produzam resultados positivos para o que se pretende alcançar.  

O Código de Melhores Práticas de Governança Corporativas do IBGC – Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa possui como propósito contribuir para o desempenho 

sustentável das organizações e influenciar os agentes da sociedade no sentido de maior 

transparência, justiça e responsabilidade. Cabe destacar que o código não tem o intuito de ser 

um modelo rígido de boas práticas de governança, mas sim uma referência de consulta 

visando a uma reflexão e aplicação em cada caso, sempre levando em conta o arcabouço 

regulatório (compulsório e facultativo) a que a organização está submetida. 

Ele está dividido em cinco capítulos: Sócios, Conselho de Administração, Diretoria, 

Órgãos de Especialização e controle e Conduta e Conflito de interesses. Em cada capítulo são 

citadas e descritas as melhores práticas relacionadas ao tema.  

No primeiro Capítulo, podemos destacar dez práticas: Conceito “uma ação, um 

voto”, Estatuto/Contrato social, Mecanismos de proteção contra tomada de controle (poison 

pills), Mediação e arbitragem, Acordo entre os sócios, Assembleia geral/Reunião de sócios, 

Transferência de controle, Liquidez dos títulos, Política de dividendos e Conselho de família. 

De acordo com o Código (2015), a estrutura aderente ao princípio “uma ação é igual 

a um voto” é a que mais promove o alinhamento de interesses entre todos os sócios. Em tais 
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estruturas, o poder político, representado pelo direito de voto, será sempre proporcional aos 

direitos econômicos derivados da propriedade das ações. A presença de um Estatuto/Contrato 

social é importante porque é o contrato que, complementando a legislação, rege e estabelece a 

forma de funcionamento da organização, incluindo as alçadas e as atribuições de cada agente 

de governança. Contribui para dar transparência ao sistema de governança da organização e 

para fomentar a confiança nas relações com todas as partes interessadas relevantes. 

Os mecanismos de proteção contra tomada de controle (poison pills) têm por 

finalidade possibilitar que os administradores da sociedade negociem melhores termos e 

condições e busquem ofertas alternativas para a companhia, em benefício de todos os 

acionistas. Seu principal objetivo é prevenir a tomada de controle de uma companhia aberta 

em função de uma oscilação momentânea no preço das ações, o que pode colocar em risco 

projetos de longo prazo da companhia e resultar em expropriação de valor dos sócios 

vigentes. Já quanto às práticas de mediação e arbitragem, é fundamental para as empresas 

formas ágeis e eficazes de resolução de controvérsias e divergências entre sócios e 

administradores e entre estes e a própria organização, para evitar prejuízos ao desempenho ou 

redução do valor da organização. 

Um aspecto importante quanto a prática de Acordos entre os sócios, é que estes 

devem estar disponíveis e acessíveis a todos os demais sócios, e o interesse da organização 

não deve ser colocado em risco pelos acordos, que deste modo, não deve conter limitação ou 

vinculação das competências e atribuições do conselho de administração. Assembleias Gerais 

e Reuniões são as formas de participação direta pelo qual os sócios tratam das grandes 

decisões da organização. Importante a participação, com informação antecipada da datas e 

horários, convocação, pautas bem definidas e o momento de prestação de contas e exercício 

de transparência pela administração. 

Práticas relacionadas a transferência de controle são importantes para garantirem, 

independentemente da forma jurídica e dos termos e condições negociados para a transação 

que der origem à transferência de controle, tratamento justo e equitativo a todos os sócios da 

organização objeto da transação. Para manutenção de Liquidez dos títulos, o Código de 

Melhores Práticas destaca a necessidade de manutenção de um número adequado de ações em 

circulação por meio da gestão ativa da base acionária. 

Quanto a política de dividendos, sua existência e manutenção nas empresas é de 

extrema importância, respeitando as características econômico-financeiras da empresa – 
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geração de caixa e necessidade de investimentos – e sendo do conhecimento de todos os 

interessados, sócios e investidores. O conselho de família é o órgão responsável por manter 

assuntos de ordem familiar separados dos assuntos da organização a fim de evitar a 

interferência indevida sobre a organização por assuntos de interesse exclusivo da família. É 

indicado principalmente para organizações de controle familiar, principalmente para definição 

de limites entre interesses familiares e empresariais.  

No segundo capítulo, referente ao Conselho de Administração, foram levantadas as 

seguintes práticas: Implementação de um conselho de administração, Composição do 

conselho de administração, Seleção, Número de membros, Independência dos conselheiros, 

Prazo do mandato, Existência de conselheiros suplentes evitada, Avaliação do conselho e dos 

conselheiros, Planejamento da sucessão, Introdução de novos conselheiros, Remuneração dos 

conselheiros de administração, Orçamento do conselho e consultas externas, Comitês do 

conselho de administração, Secretaria de governança, Reuniões do conselho de administração, 

Confidencialidade e Relacionamentos do conselho de administração. 

O Código de Melhores Práticas (2015) define conselho de administração como o 

órgão colegiado encarregado do processo de decisão de uma organização em relação ao seu 

direcionamento estratégico. Sua implementação é de extrema importância, pois ele exerce o 

papel de guardião dos princípios, valores, objeto social e sistema de governança da 

organização. Defende ainda que, o desempenho depende do respeito e da compreensão das 

características de cada um de seus membros, sem que isso implique ausência de debates de 

ideias. Para isso, a diversidade de perfis é fundamental, permitindo que a organização se 

beneficie da pluralidade de argumentos e de um processo de tomada de decisão com maior 

qualidade e segurança. A seleção dos conselheiros deve ser aderente aos princípios e valores 

da organização, à estratégia, ao estágio de maturidade e às expectativas em relação à atuação 

esperada do conselho, e recomenda-se um número ímpar de conselheiros, entre cinco e onze. 

Importante destacar a independência dos conselheiros, que devem atuar de forma 

técnica, com isenção emocional, financeira e sem a influência de quaisquer relacionamentos 

pessoais ou profissionais. Os conselheiros devem criar e preservar valor para a organização 

como um todo, observados os aspectos legais e éticos envolvidos. Um prazo de mandato 

também é importante, pois propicia que, expirado esse tempo, reflita-se sobre as contribuições 

do conselheiro e os perfis desejáveis para composição do conselho, além de existência de 

conselheiros suplentes evitada. 
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Quanto a avaliação do conselho e dos conselheiros, uma avaliação efetiva contribui 

para que o conselho seja efetivo, faz parte da prestação de contas do órgão, e permite o 

aperfeiçoamento da governança da organização.  

Elaborar um plano de sucessão tem por objetivo assegurar que, na eventual 

substituição de executivos, a gestão disponha de profissionais para contratação e/ou 

promoção, cuja experiência profissional e competências contribuam para a continuidade do 

bom desempenho da organização. Isso contribui para mitigar riscos, garantir a continuidade 

da gestão e preservar valor da organização. Os conselheiros devem ser adequadamente 

remunerados, considerando as condições de mercado, as qualificações, o valor gerado à 

organização e os riscos da atividade. A remuneração apropriada favorece o alinhamento de 

objetivos e evita conflitos de interesses. 

O Código defende ainda a estruturação de Comitês, que são órgãos, estatutários ou 

não, de assessoramento ao conselho de administração, mas sua existência não implica a 

delegação das responsabilidades que competem ao conselho de administração como um todo. 

Além dos comitês, a presença de uma Secretaria de Governança, que pode apoiar o Conselho 

no exercício de suas atividades para aprimorar o funcionamento do sistema de governança. 

Reuniões devem ser bem estruturadas e planejadas, com calendários e agendas pré-

programados e periódicas, a fim de favorecer a participação efetiva de seus membros, elevar o 

nível das discussões e contribuir para um processo mais adequado e efetivo de tomada de 

decisões. 

Por fim, o capítulo 2 versa sobre a importância de zelar para que os relacionamentos 

(com sócios, diretor-presidente, demais executivos, comitês, conselho fiscal e auditorias) 

sejam eficazes e transparentes, evitando assimetria de informações, observadas regras de 

sigilo e equidade. O terceiro capítulo apresenta práticas relacionadas a diretoria: Indicação dos 

diretores, Relacionamento com partes interessadas, Transparência, Papel da diretoria no 

código de conduta, Avaliação da diretoria, Remuneração da diretoria, Acesso às instalações, 

informações e arquivos. O processo de indicação dos diretores é de extrema importância para 

o sucesso na implementação da estratégia da organização e é necessário garantir uma relação 

transparente e de longo prazo com as partes interessadas, além de definir a estratégia de 

relacionamento com os diversos públicos da organização. 

A diretoria deve também garantir que sejam prestadas às partes interessadas, além 

das informações que são obrigatórias por lei ou regulamento, aquelas que interessem a esse 
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público, tanto as financeiras quanto as não financeiras, positivas ou negativas, tão logo 

estejam disponíveis. Devem ser divulgados todos os dados que possam auxiliar na correta 

avaliação da organização e influenciar decisões de investimento, inclusive as principais 

políticas adotadas pela organização. Além disso, as organizações devem fundamentar sua 

atuação em princípios éticos e socialmente responsáveis, refletidos no seu código de conduta, 

zelando e buscando sua efetividade. 

Importante destacar que, assim como os membros do Conselho de Administração, de 

acordo com o Código de Melhores Práticas do IBGC (2015), a diretoria também deve passar 

por processos de avaliação, pois um processo sistemático e estruturado de avaliação da 

diretoria contribui para promover um desempenho superior e consistente da organização, e 

sua remuneração deve servir como uma ferramenta efetiva de atração, motivação e retenção, e 

proporcionar o alinhamento de seus interesses com os da organização. 

O quarto capítulo do Código de Melhores Práticas retrata práticas relacionadas aos 

órgãos de fiscalização e controle. Dentre as práticas, destacam-se não somente a necessidade 

de Comitê de auditoria, Conselho fiscal, Auditoria independente, Auditoria interna, e 

Gerenciamento de riscos, controles internos e conformidade (compliance), mas a presença 

efetiva dessas práticas para um bom desempenho da organização. 

O Comitê de auditoria contribui para auxilio no controle sobre a qualidade de 

demonstrações financeiras e controles internos, visando a confiabilidade e integridade das 

informações para proteger a organização e todas as partes interessadas, enquanto o Conselho 

fiscal é parte integrante do sistema de governança das organizações brasileiras e representa 

um mecanismo de fiscalização independente dos administradores para reporte aos sócios, 

instalado por decisão da assembleia geral, cujo objetivo é preservar o valor da organização. 

No que diz respeito à auditoria, o conselho de administração e a diretoria devem 

assegurar que as demonstrações financeiras sejam auditadas por auditor independente com 

qualificação e experiência apropriada, instrumento fundamental para a confiabilidade desses 

dados, e certificar-se de que a asseguração das informações não financeiras seja realizada, 

além de uma auditoria interna, própria ou terceirizada, que possui a responsabilidade de 

monitorar, avaliar e realizar recomendações visando a aperfeiçoar os controles internos e as 

normas e procedimentos estabelecidos pelos administradores.  

Quanto a Gerenciamento de riscos, controles internos e conformidade (compliance), 

cabe destacar que as empresas devem ter preocupação contínua em assegurar que toda a 
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organização esteja em conformidade com os seus princípios e valores, refletidos em políticas, 

procedimentos e normas internas, e com as leis e os dispositivos regulatórios a que esteja 

submetida. A efetividade desse processo constitui o sistema de conformidade (compliance) da 

organização. 

O quinto capítulo, defende a inserção de práticas e ações como Código de conduta, 

Canal de denúncias, Comitê de conduta, Conflito de interesses, Transações entre partes 

relacionadas, Política de negociação de ações, Política de divulgação de informações, Política 

sobre contribuições e doações e Política de prevenção e detecção de atos de natureza ilícita.  

De acordo com o Código de Melhores Práticas, o Código de conduta tem por 

finalidade principal promover princípios éticos e refletir a identidade e a cultura 

organizacionais, fundamentado em responsabilidade, respeito, ética e considerações de ordem 

social e ambiental. A presença de um Comitê de conduta encarregado de implementação, 

disseminação, treinamento, revisão e atualização do código de conduta e dos canais de 

comunicação é defendida, como forma de contribuir para um código de conduta mais efetivo. 

Além disso, as empresas devem manter um canal de comunicação regulamentado no 

código de conduta da organização, funcionando como um instrumento relevante para acolher 

opiniões, críticas, reclamações e denúncias, contribuindo para o combate a fraudes e 

corrupção e para a efetividade e transparência na comunicação e no relacionamento da 

organização com as partes interessadas. Além disso, defende o zelo constante das 

organizações pela separação e definição clara de funções, papéis e responsabilidades 

associadas aos mandatos de todos os agentes de governança, com alçadas de decisão bem 

definidas, de forma a minimizar possíveis focos de conflitos de interesses. 

Quanto as políticas, suas inserções nas ações das empresas devem buscar sempre 

uma prática efetiva, pautada nos princípios de transparência, equidade e ética, com diretrizes 

claras e objetivas, visando efetividade nas atividades pretendidas. 

 

2.5 A Experiência Internacional 

Um agrupamento de convenções culturais, instituições e regulamentos, compõem o 

sistema de Governança Corporativa. Esta reunião abrange o relacionamento entre as 

administrações das organizações e os acionistas ou inclusive, outros grupos, ás quais as 

administrações, compreendido em cada modo de governo, precisam prestar contas. Cada 
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modelo possui sua particularidade e seus progressos frequentemente são relacionados a 

grupos de países que expõem suas preferências sociais e políticas, e suas particularidades de 

maneiras diferentes de organização capitalista. 

O modelo Anglo-Saxão, predominante nos Estados Unidos e no Reino Unido. É um 

modelo que ordena os processos e controla as tomadas de decisão. O arcabouço possua uma 

enorme influência no controle externo é a regulatória de proteção dos acionistas. Segundo 

Andrade e Rosseti (2006) a razão dessa estrutura é o Direito Comum, e a lei Sarbanes-Oxley 

nos Estados Unidos, pode ser relacionada como o instituto regulatório contemporâneo 

associada a esta estrutura. Neste modelo o arcabouço patrimonial é compartilhado de maneira 

pulverizada. Segundo Andrade e Rosseti (2006) é “decorrência do tipo de financiamento 

corporativo e também de processos decisórios”. Dessa forma, a pulverização do controle 

ordena uma segurança aos acionistas aderindo padrões contábeis comprovados que com a 

finalidade de punição em ocorrência de fraude. 

O modelo Alemão tem avançado para uma melhor capitalização por meio do 

mercado. Neste modelo uma parcela do capital é conduzida pelos protuberantes acionistas e 

pelos bancos. De acordo com Andrade e Rosseti (2006), há casos em que os bancos 

assumiram o controle, em decorrência do descumprimento das organizações que fizeram 

financiamentos a longo prazo. Nesse modelo os bancos constituem uma postura intermediária 

nos interesses dos credores e dos acionistas. São capazes de mencionar diversos conjuntos que 

têm decretado alterações consideráveis em todo o mundo, e quanto ao modelo Alemão não é 

diferente.        

O modelo Japonês os bancos administram o capital, e também há uso da 

concordância na gestão entre as organizações aceitando os diversos interesses internos em 

conformidade com as solicitações externas. Segundo Andrade e Rosseti (2006) os bancos são 

os fundamentais financiadores nesse modelo, sendo assim, os encarregados da definição o 

arcabouço do capital, controle e monitoramento das organizações japonesas. O procedimento 

de gestão desse modelo possui como referência nos múltiplos interesses, que são quando há 

empenhos corporativo com diversos elementos interessados no progresso organizacional, 

assim como nos resultados conquistados através das relações internas e eternas das suas 

ações. Nesse modelo há apenas um conselho de administração, onde existe a concordância 

norteadora das ações. 



 

31 
 

O modelo Latino-Europeu é predominante na Itália, França, Espanha e Portugal. Este 

modelo é caraterizado pela comunhão de organizações de grandes grupos familiares e de 

organizações estatais. Nesse modelo o conflito de agência é a expropriação. O controle 

acionário é concentrado, ou seja, o acionista principal possui maior parte do capital. Essa 

concentração acionária espelha na coincidência da propriedade e da gestão, assim como é 

formado os conselhos de administração e as normas de seus andamentos. Observa-se que 

quanto a força de controle se faz presente nesse modelo as forças influentes internas, devido a 

concentração de propriedade. 

Já no modelo Latino americano que predominante na Argentina, Brasil, Chile, 

Colômbia, México e Peru a Governança Corporativa está progredindo paulatinamente. Os 

princípios de transparência, plenitude dos mercados e a qualidade da informação vêm sendo 

bastante utilizadas, proporcionando a fundação de instituições orientados para o progresso da 

Governança Corporativa nesses países. 

 

2.6 Um Panorama da Governança Corporativa no Brasil 

A partir dos anos 90 que deu início a utilização do termo Governança Corporativa no 

Brasil. No ano de 1995 foi criada a principal organização a respeito de governança 

corporativa, denominada hoje como IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, 

porém nos anos de 1995 foi nomeada como IBCA (Instituto Brasileiro de Conselheiros de 

Administração). 

O ano de 1998 foi marcado por inúmeros conflitos de interesses entre controladores e 

acionistas minoritários em consequência de procedimentos abstração de bloco de controle e 

procedimentos de fechamento de capital. Estes procedimentos apenas levaram privilégios para 

os controladores, que atuariam em desvantagem aos minoritários, que, por descrição, não 

possui o controle sobre a organização, ficando à disposição do querer dos controladores. 

Já no ano de 1999 o IBGC divulgou o primeiro Código Brasileiro das Melhores 

Práticas de Governança Corporativa, expandindo os debates a respeito de governança 

corporativa em redor desta divulgação. 

Em 2001 foi inserida uma alteração na Lei das Sociedades por ações, melhorando o 

índice de direitos aos acionistas minoritários, dando enfoque ao retorno parcial do direito de 

Tag Along para os minoritários ordinários. 
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A B3 Brasil é formada pela união de dois grandes expoentes do mercado de ações a 

BM&FBovespa e a Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (Cetip). 

A BM&FBovespa é a principal bolsa de valores em atividade no Brasil. É uma 

instituição que negocia valores mobiliários, controla mercado de títulos e contratos 

derivativos. Ainda presta serviços de liquidação, registro e compensação. A BM&FBovespa 

centraliza os procedimentos no mercado nacional de capitais, realizando a intermediação de 

transações entre organizações e investidores. 

Em 2008, houve a integração da Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) e da 

Bolsa de Mercadorias & Futuros, que efetua, progride e fornece sistema para a transação de 

ações, revulsivos de ações, títulos públicos federais, títulos de renda fixa e revulsivos 

financeiros. O essencial e mais significativo indicador de funcionamento médio de cotações 

do mercado, que representa a conduta das qualidades comercializadas, é o Índice Bovespa 

(Ibovespa). Sua constituição busca apropinquar-se da melhor configuração verdadeira viável 

das comercializações à vista, isto é, da compra ou venda de uma definida parte de ações. 

A Cetip atua desde 1984 é uma instituição de mercado aberto, integradora do 

mercado financeiro. Não possui fins lucrativos e tem o objetivo assessorar a diafaneidade e 

competência da liquidação de títulos privados. É fiscalizada pelo Banco Central e todas as 

suas atividades são reguladas pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários). 

A estrutura empresarial do Brasil situa-se em um processo de mudança conveniente a 

evolução do mercado e de suas instituições, assim como à inclusão dos debates e 

conhecimentos mais desenvolvidos sobre governança corporativa realizadas nos fundamentais 

mercados do mundo. No Brasil, refere-se ainda de um assunto novo. 
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CAPÍTULO 3 -   METODOLOGIA, RESULTADOS E ANÁLISES SUBJACENTES 

 

3.1 Introdução 

Este capítulo possui como objetivo apresentar os procedimentos metodológicos 

utilizados para a realização do estudo, detalhando as características da pesquisa, os critérios 

de seleção dos sujeitos e como a amostra foi composta, além dos procedimentos de coleta de 

dados e a análise. Após apresentados os procedimentos metodológicos, serão descritas as 

análises e os resultados da pesquisa realizada, por meio das informações de cada empresa, 

visando resolver o problema de pesquisa e alcançar os seus objetivos. 

3.2 A Pesquisa 

Este trabalho tem como estratégia realizar um estudo de caso múltiplo, qualitativo e 

de natureza exploratória, buscando realizar uma pesquisa que estabeleça, de forma 

condescendente e interpretativa, uma forma de permitir uma visão geral do fenômeno. O 

estudo qualitativo é inserido neste trabalho pelo fato da maioria das pesquisas realizadas sobre 

governança corporativa aplicarem-se métodos quantitativos. Dessa forma, o estudo qualitativo 

dá a pesquisa um olhar mais descritivo dos principais fatores comprometidos no processo de 

governança corporativa. 

O estudo exploratório neste trabalho procura identificar as características referentes à 

governança corporativa de empresas de capital aberto e bases do seu desempenho econômico, 

bem como para servir na elaboração do instrumento de pesquisa. A pesquisa exploratória 

tende a se encaixar bem neste trabalho, pelo fato de o mercado de capitais ser considerado 

extremamente dinâmico e complexamente mutável. 

Os procedimentos metodológicos aplicados à pesquisa são a pesquisa bibliográfica e 

a documental, pois através disto torna-se possível uma análise do conteúdo e informações 

com base no que diz a literatura e no que é realizado na prática e documentado e registrado 

através de relatórios anuais de gestão e relações com investidores.  A pesquisa foi realizada 

em cinco fases: 

1ª Fase: Revisão da Literatura 

 A revisão de literatura tende a auxiliar diretamente na definição das variáveis 

utilizadas no decorrer da pesquisa, como também na montagem a na análise dos dados. São 
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analisados ainda os conceitos de gestão, informação, conhecimento do assunto proposto. A 

revisão de literatura para este trabalho foi realizada mediante consulta a livros, artigos, 

publicações e demais documentos sobre os seguintes temas: 

 Governança Corporativa – Definições e conceitos 

 Gerenciamento de Resultado 

 Práticas de Governança Corporativa na B3 

2ª Fase: Levantamento das Melhores práticas de Governança Corporativa 

Através do Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC de 

2015, foram levantadas as práticas recomendadas e separadas de acordo com os capítulos: 

Sócios, Conselho de Administração, Diretoria, Órgãos de Fiscalização e Controle, e Conduta 

e Conflito de Interesses.  

3ª Fase: Coleta de Dados 

Foi realizada análise documental por meio de relatórios anuais do ano de 2016 e 

2017 e informações divulgadas em Relações com Investidores, nos sites de oito companhias 

brasileiras de capital aberto constantes na lista da B3. 

Esta pesquisa documental procurou identificar em um primeiro momento, as Práticas 

de Governança Corporativa que de fato são realizadas por cada uma das companhias. 

4ª Fase: Organização e Análises dos Dados 

Cada caso de estudo foi analisado individualmente. Após essas análises, foi 

estabelecido uma análise geral, para consolidar os casos e unir o que há de comum entre eles e 

o que há de complementar em cada caso. Esse método de análise é importante para atingir o 

objetivo estabelecido, possibilitando identificar e analisar as diferenças e/ou similaridades nas 

Práticas de Governança Corporativa das empresas, a partir da análise de documentos. Com o 

objetivo de se obter os resultados esperados, os dados coletados nos documentos, e na área de 

Relações com Investidores das Companhias serão comparados com as práticas levantadas no 

Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC.  

5ª Fase: Conclusões e Recomendações  

Foram apresentadas as conclusões acerca do que foi pesquisado e analisado.  
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3.2.1 Sujeitos da Pesquisa 

De início, foram definidos quatro setores a serem analisados através do site da B3: 

financeiro e outros, consumo cíclico, consumo não cíclico e materiais básicos. Após a divisão 

de setores, a escolha das empresas foi feita de forma aleatória, totalizando oito empresas, 

sendo duas de cada setor. Importante destacar que a escolha dos setores também foi feita de 

forma aleatória. 

As empresas selecionadas por setores foram: 

Financeiro e outros 

A – CIELO S.A. 

B – ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. 

Consumo Cíclico 

C – LOJAS RENNER S.A. 

D – LOJAS HERING S.A. 

Consumo Não Cíclico  

E – NATURA COSMÉTICOS S.A. 

F – BRF S.A. 

Materiais Básicos 

G – VALE S.A. 

H – CIA SIDERÚRGICA NACIONAL  

A seleção de empresas da lista da B3 como fator restritivo da pesquisa se dá ao fato 

de que empresas de capital aberto com ações negociadas na Bolsa de Valores possuem maior 

interesse de divulgação de informações acerca do tema para conhecimento de partes 

interessadas, mantendo boa imagem institucional perante clientes, fornecedores, investidores, 

governo e sociedade. 

3.2.2 Coleta de Dados 

Para realização da coleta de dados foram definidos quais os instrumentos de cada 

empresa seriam submetidos à análise, possibilitando o início da etapa do estudo documental. 

Para este estudo, foram analisados os relatórios anuais das companhias, com os anos de 2016 
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e 2017 como período de abrangência, no que se refere a Governança Corporativa e no site das 

empresas a Relação com Investidores.  

A coleta de dados foi realizada mediante consulta ao site da B3 e os sites das 

companhias pesquisadas, onde os materiais foram obtidos por meio de download.   

3.2.3 Critérios e Procedimentos para Análises  

O Código de melhores práticas de Governança Corporativa é separado em cinco 

capítulos: Sócios, Conselho de Administração, Diretoria, Órgãos de Fiscalização e Controle, e 

Conduta e Conflito de Interesses. Em cada um desses capítulos, constam práticas relacionadas 

aos temas, que serviram de base comparativa para que os objetivos do estudo fossem 

alcançados. Uma vez identificadas e levantadas as práticas de Governança Corporativa das 

companhias nos relatórios anuais e nas relações com investidores, foram montados quadros, 

onde de um lado constam as melhores práticas de acordo com o IBGC e de outro as práticas 

que puderam ser identificadas nos documentos como realizadas pelas oito empresas 

selecionadas para o estudo. 

3.3 Resultados e Análises Subjacentes 

Antes de apresentar os resultados e as análises é importante destacar que nos quadros 

abaixo podemos observar as práticas realizadas pelas empresas de acordo com as análises e 

observações feitas apenas pelos Relatórios Anuais e pela Relação com Investidores no site. 

Portanto, as empresas podem eventualmente executar práticas que neste trabalho não constem, 

pois, tais não puderam ser encontradas nos documentos analisados. O estudo se limitou aos 

relatórios referentes aos anos de 2016 e 2017, portanto, os resultados não devem ser 

generalizados aos demais exercícios, uma vez que, práticas observadas no ano pesquisado 

podem ser diferentes das ocorridas em outros períodos. Os resultados obtidos através da 

análise e levantamento de dados das oito companhias serão apresentados de formas 

individuais e também de forma conjunta. O Quadro 1 referencia as Práticas de Governança 

Corporativa por Empresa e Setor – Sócios. 
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Quadro 1: Práticas de Governança Corporativa por Empresa e Setor - 

Sócios 

Práticas 

Empresas 

Financeiro e 

Outros 
Consumo Cíclico 

Consumo não 

Cíclico 

Materiais 

Básicos 

CIELO ITAÚ RENNER HERING NATURA BRF VALE CSN 

Uma ação / um voto         

Estatuto / contrato 

social 
        

Mecanismos de 

proteção contra tomada 

de controle (poison 

pills) 

        

Mediação e arbitragem         

Acordos entre os 

sócios disponíveis e 

acessíveis a todos os 

demais sócios 

        

Assembleia 

geral/Reunião de 

sócios 

        

Transferência de 

controle 
        

Liquidez dos títulos         

Política de dividendos         

Conselho de família         

O Quadro 1 evidencia que, dentre as informações divulgadas nos materiais 

analisados, as empresas RENNER, HERING E NATURA não possuem nada que constem 

poder político representado pelo direito de voto sempre proporcional aos direitos econômicos 

derivados da propriedade das ações. Na empresa ITAÚ os acionistas possuem direito de voto, 

porém em determinados itens, que exijam seu consentimento e aprovação, além de dois tipos 

de ações, sendo que as ordinárias dão direito a voto, e as preferenciais não. Nas demais 

empresas, após a adesão ao Novo Mercado, os acionistas passaram a ter mais 

representatividade, com pleno direito a voto e participação nas principais decisões da empresa 

através de Capital social composto exclusivamente por ações ordinárias com direito a voto. 
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Todas as companhias apresentaram Estatuto/Contrato Social, Mediação e 

Arbitragem, Acordo entre sócios disponíveis e acessíveis a todos os demais sócios, 

Assembleia Geral/ Reunião de Sócios e Política de Dividendos. A empresa CIELO possui um 

manual disponível que discorre acerca da participação de acionistas em assembleias e um 

calendário anual de reuniões e assembleias gerais e ordinárias. Já na empresa ITAÚ as 

Assembleias são agendadas pelo Conselho de Administração através de convocação através 

de edital com no mínimo quinze dias de antecedência.   

A empresa RENNER prepara um manual para participação dos acionistas em 

assembleia, dando a eles a oportunidade de se informarem e conhecerem melhor os assuntos a 

serem debatidos. E um fato relevante é que a empresa BRF possui manutenção exclusiva de 

ações ordinárias, garantindo tratamento igualitário aos acionistas. Não foi observado durante 

as análises mecanismos de proteção contra tomada de controle, prevenindo a tomada de 

controle de uma companhia aberta em função de uma oscilação momentânea no preço das 

ações das empresas ITAÚ, RENNER, HERING e BRF.  

Nos Relatórios anuais da empresa HERING não observou-se de maneira clara 

tratamento equitativo a todos os sócios em caso de transações e transferência de controle. Nas 

demais empresas fica claro a prática de proteção dos acionistas minoritários, garantindo a eles 

o mesmo preço e condições de venda de suas ações do que as oferecidas para os acionistas 

controladores, no caso de alienação do controle das companhias. 

Quanto a liquidez de títulos, a empresa HERING afirma ser integrante do Novo 

Mercado, segmento da listagem da B3, porém não fala especificamente sobre manter uma 

prática para fomentar e preservar a liquidez de seus títulos, mantendo em circulação um 

número adequado de ações por meio da gestão ativa da base acionária. 

Apenas a empresa NATURA apresentou a presença de um conselho de família, com 

a intenção de manter assuntos de ordem familiar separados dos assuntos da organização 

evitando a interferência indevida sobre a organização por assuntos de interesse exclusivo da 

família. A empresa ITAÚ possui controle familiar como um de seus pilares, porém não foi 

encontrado nos registros a presença de um conselho de família que pudesse manter ordem.  

Importante destacar que as companhias RENNER e HERING possuem uma estrutura 

Multidisciplinar ligada ao conselho de administração, com definição precisa de 

responsabilidades e políticas institucionais para mitigar riscos e impactos negativos, 

identificando sempre fatores e cenários que possam impactar sua sustentação. O Quadro 2 
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ilustra as Práticas de Governança Corporativa por Empresa e Setor – Conselho de 

Administração. 

 

Quadro 2: Práticas de Governança Corporativa por Empresa e Setor - 

Conselho de Administração 

Práticas 

Empresas 

Financeiro e 

Outros 
Consumo Cíclico 

Consumo não 

Cíclico 
Materiais Básicos 

CIELO ITAÚ RENNER HERING CIELO ITAÚ RENNER HERING 

Implementação 

de um conselho 

de administração 

        

Composição do 

conselho de 

administração 

        

Seleção         

Número de 

membros 
        

Independência 

dos conselheiros 
        

Prazo do mandato         

Existência de 

conselheiros 

suplentes evitada 

        

Avaliação do 

conselho e dos 

conselheiros 

        

Planejamento da 

sucessão 
        

Introdução de 

novos 

conselheiros 

        

Remuneração dos 

conselheiros de 

administração 

        

Orçamento do 

conselho e 
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consultas externas 

Comitês do 

conselho de 

administração 

        

Secretaria de 

governança 
        

Reuniões do 

conselho de 

administração 

        

Confidencialidade         

Relacionamentos 

do conselho de 

administração 

        

No que se refere ao conselho de administração, pôde-se observar com base nos 

relatórios anuais e relação com investidores que as empresas apresentaram no geral, o maior 

número de melhores práticas. Todas possuem um conselho de administração implementado e 

em funcionamento, composto com diversidade de perfis, idades, permitindo pluralidade de 

argumentos, multidisciplinaridade e um processo de tomada de decisão com maior qualidade 

e segurança, e um processo de seleção aderente aos princípios e valores da organização, à 

estratégia, ao estágio de maturidade e às expectativas em relação à atuação esperada do 

conselho.  

Todas possuem conselheiros independentes, atuando de forma técnica, com isenção 

emocional e sem a influência de quaisquer relacionamentos pessoais ou profissionais, evitam 

a existência de conselheiros suplentes e possuem comitês do Conselho de Administração. A 

remuneração dos conselheiros se dá de forma apropriada, favorecendo o alinhamento de 

objetivos e evitando conflitos de interesses. 

Reuniões são agendadas periodicamente e informadas às partes interessadas com 

antecedência, e há certo zelo para que os relacionamentos do Conselho de Administração se 

deem da forma mais eficaz e transparente possível. A empresa CIELO busca manter uma 

agenda mínima de temas recorrentes para discussão e um calendário anual de reuniões dos 

conselhos e comitês. No caso da empresa ITAÚ as reuniões são agendadas sempre que 

necessário, desde que respeitado prazo para convocação. A empresa BRF possui reunião de 

membros mensalmente, podendo ainda serem convocados para reuniões extraordinárias pelo 
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seu presidente ou, na sua ausência, pelo vice-presidente, ou por quaisquer dois conselheiros 

em conjunto. 

Um aspecto relevante é que, com base nas análises documentais, pôde-se observar 

que os Conselhos de Administração possuem uma grande preocupação com a 

confidencialidade, especialmente com temas de interesse estratégico ainda não amadurecidos 

ou que coloquem em risco interesse legítimo da organização. 

Na empresa CIELO, o Conselho de Administração analisa impactos, riscos e 

oportunidades derivados de questões econômicas com base em informações recebidas dos 

Comitês mensalmente e/ou trimestralmente, dependendo do comitê.  A empresa ITAÚ foi a 

única que, com base nos relatórios anuais, não se enquadrou no código de melhores práticas 

do IBGC, que recomenda número ímpar de conselheiros, entre cinco e onze.  

Não foi possível identificar na análise documental, prazo de mandato do Conselho de 

Administração nas empresas CIELO e BRF, sendo que nas demais empresas, os prazos 

variaram entre um e dois anos. Um prazo de mandato é importante porque, expirado o tempo, 

pode-se refletir sobre as contribuições do conselheiro e os perfis desejáveis para composição 

do conselho.  

Quanto à avaliação do conselho e dos conselheiros, nos documentos da empresa 

HERING não foi possível observar tais práticas, sendo que possuem grande valor por 

contribuírem para um conselho efetivo, fazendo parte da prestação de contas do órgão, e 

permitindo o aperfeiçoamento da governança da organização. A empresa ITAÚ possui 

avaliação anual e a reeleição para o conselho e os comitês dependem do bom desempenho nas 

avaliações. Nas demais, a avaliação funciona como forma de alinhar a atuação dos membros 

com os objetivos e interesses da companhia.  

A empresa CIELO possui conselho de administração em número ímpar, indo de 

acordo com o manual de melhores práticas, e procura apresentar grande diversidade em seu 

conselho, além de uma nomeação observando as diferentes áreas de conhecimento, com 

profissionais preparados e eficientes. Procura manter pessoas distintas nos cargos de 

presidentes do conselho de administração e de diretor-presidente, e junto com a empresa 

VALE, foram as únicas que, com base na análise documental, apresentaram Secretaria de 

Governança, que, de acordo com o Código de melhores práticas do IBGC (2015) possui como 

função principal, apoiar os processos de governança da organização e manter os membros do 
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conselho de administração, do conselho fiscal e dos comitês atualizados em relação às 

melhores práticas, bem como propor o seu constante aprimoramento. 

Dentre as empresas analisadas, a única que não esteve de acordo com o Manual de 

Melhores Práticas quanto ao número de membros foi a empresa ITAÚ, que apresenta um 

número par de membros em seu Conselho de Administração (doze membros).  A empresa 

CIELO mantém um portal eletrônico que colabora com a troca de informações entre o 

Conselho de administração e os Comitês, garantindo distribuição de informações de maneira 

mais prática.  

Importante destacar que a empresa VALE foi a única que, com base nos relatórios 

anuais e relações com investidores, conseguiu corresponder a todas as práticas selecionadas 

do Código de melhores práticas do IBGC correspondente ao Conselho de Administração. O 

Quadro 3 apresenta as Práticas de Governança Corporativa por Empresa e Setor/Diretoria. 

Quadro 3: Práticas de Governança Corporativa por Empresa e Setor – 

Diretoria 

Práticas 

Empresas 

Financeiro e 

Outros 
Consumo Cíclico 

Consumo não 

Cíclico 
Materiais Básicos 

CIELO ITAÚ RENNER HERING CIELO ITAÚ RENNER HERING 

Indicação dos 

diretores 
        

Relacionamento 

com partes 

interessadas 

        

Transparência         

Papel da 

diretoria no 

código de 

conduta 

        

Avaliação da 

diretoria 
        

Remuneração 

da diretoria 
        

Acesso às 

instalações, 

informações e 
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arquivos 

No que se refere a Diretoria, como pode ser observado na tabela acima, apenas as 

empresas CIELO e HERING não atingiram todas as práticas. Todos os diretores são indicados 

constituem um grupo alinhado aos princípios e valores da organização, diligente, coeso e de 

competências complementares, composto de profissionais habilitados para enfrentar os 

desafios da organização, além de levarem em consideração todos os interesses dos sócios e 

das demais partes interessadas. 

Todas as companhias apresentaram práticas de indicação dos diretores, com eleições 

ou indicações feitas pelo Conselho de Administração.  No caso da empresa ITAÚ, após 

eleição, deve haver aprovação do Banco Central.  

Durante as análises dos relatórios pôde-se observar uma ênfase à transparência, com 

divulgação clara, tempestiva e acessível de informações sobre estratégias, politicas, atividades 

realizadas e resultados. Isso contribui positivamente para a reputação da própria organização e 

dos administradores, o que pode minimizar custos de transação e atribuir vantagens 

competitivas.  

Foi possível observar nos documentos analisados que a empresa CIELO deixa clara a 

importância e a preocupação com a Transparência, e para isso tem buscado adotar as melhores 

práticas de gestão, com ênfase no equilíbrio de direitos entre acionistas, a prestação de contas 

aos investidores e à sociedade, a ética no trato com os diversos públicos e a sustentabilidade 

dos negócios. Busca, como forma de reforçar sua preocupação com a transparência, divulgar 

em seu website os resultados do processo anual de autoavaliação do Conselho de 

Administração, assim como a metodologia aplicada nesse processo e principais pontos, com 

oportunidades de melhoria identificadas.  

Foi observado um zelo geral da diretoria por fundamentação de atuações em 

princípios éticos e socialmente responsáveis. Analisando os materiais, não foi possível 

destacar avaliação da diretoria nas empresas CIELO e HERING, assim como acesso da 

diretoria às instalações, informações e arquivos na empresa HERING, enquanto na empresa 

CIELO os riscos e o ambiente de controle são periodicamente relatados, assim como arquivos 

e informações necessárias.  

Quanto a avaliação de diretores, com exceção das empresas CIELO e HERING, 

todas apresentaram processos de avaliação de desempenho e de comportamento de resultados. 
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Um fato relevante é que a empresa HERING atotou uma divisão da diretoria comercial e criou 

a diretoria de varejo, mantendo a diretoria comercial focada na atuação do canal multimarcas 

e mercado internacional. 

A companhia NATURA possui uma diretoria que atua tanto em Conselho de 

administração quanto em Comitê Executivo. Além de aproximá-los, tem como objetivo 

aperfeiçoar o acompanhamento da estratégia e simplificar os rituais. O Quadro 4 apresenta as 

Práticas de Governança Corporativa por Empresa e Setor - Órgãos de Fiscalização e Controle. 

Quadro 4: Práticas de Governança Corporativa por Empresa e Setor - 

Órgãos de Fiscalização e Controle 

Práticas 

Empresas 

Financeiro e 

Outros 
Consumo Cíclico 

Consumo não 

Cíclico 
Materiais Básicos 

CIELO ITAÚ RENNER HERING CIELO ITAÚ RENNER HERING 

Comitê de 

auditoria 
        

Conselho fiscal         

Auditoria 

independente 
        

Auditoria 

interna 
        

Gerenciamento 

de riscos, 

controles 

internos e 

conformidade 

(compliance) 

        

O Quadro 4 apresenta práticas voltadas a fiscalização e controle das empresas. Com 

base nas observações, a empresa HERING é a única que não possui um comitê de auditoria, 

que, de acordo com o Código de melhores práticas do IBGC, é um órgão relevante de 

assessoramento ao conselho de administração, e o auxilia no controle sobre a qualidade de 

demonstrações financeiras e controles internos, visando a confiabilidade e integridade das 

informações para proteger a organização e todas as partes interessadas. 

Não foi possível encontrar a presença de conselho fiscal nas empresas HERING, 

NATURA e CSN, assim como com os documentos analisados, não ficou clara a presença e 
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atuação de auditoria independente nas empresas HERING, NATURA e BRF. Todas as 

empresas apresentaram auditoria interna e gerenciamento de riscos, controles internos e 

conformidade.  

Um aspecto relevante é que todas as empresas apresentaram grande preocupação 

com ações que assegurem que toda a organização esteja em conformidade com os seus 

princípios e valores, refletidos em políticas, procedimentos e normas internas, e com as leis e 

os dispositivos regulatórios a que esteja submetida (Compliance). 

A empresa CIELO possui uma Diretoria de Riscos e Compliance, que apoia a 

implementação de práticas eficazes de gestão de riscos pelas áreas executivas e adota 

metodologia para apoiá-las na identificação, na avaliação, na resposta, no monitoramento e no 

reporte dos riscos. A empresa BRF, em seu programa de Compliance, abarca além de 

comunicação de políticas, rotina de auditorias e canais de denúncias, o treinamento de 

colaboradores como sendo essencial para o desenvolvimento nesse tema.  

A empresa ITAÚ possui Auditoria Interna, com supervisão técnica do Comitê de 

Auditoria, que proporciona, ao Conselho de Administração e à alta administração avaliações 

independentes, imparciais e tempestivas sobre a efetividade do gerenciamento de riscos, a 

adequação dos controles e o cumprimento de normas e regulamentos associados às operações 

do Conglomerado. Seu Comitê de auditoria possui a responsabilidade de determinar políticas 

e procedimentos relativos a serviços que podem ser prestados por auditores externos. Quanto 

a auditoria, a empresa HERING realizou uma divisão de auditoria interna em auditoria interna 

e auditoria de fornecedores. O Quadro 5 Apresenta as Práticas de Governança Corporativa por 

Empresa e Setor - Conduta e conflito de interesses 

Quadro 5: Práticas de Governança Corporativa por Empresa e Setor - 

Conduta e conflito de interesses 

Práticas 

Empresas 

Financeiro e 

Outros 
Consumo Cíclico 

Consumo não 

Cíclico 
Materiais Básicos 

CIELO ITAÚ RENNER HERING CIELO ITAÚ RENNER HERING 

Código de 

conduta 
        

Canal de 

denúncias 
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Comitê de 

conduta 
        

Conflito de 

interesses 
        

Transações 

entre partes 

relacionadas 

        

Política de 

negociação de 

ações 

        

Política de 

divulgação de 

informações 

        

Política sobre 

contribuições e 

doações 

        

Política de 

prevenção e 

detecção de 

atos de natureza 

ilícita 

        

No quadro 5 pode-se observar que todas as empresas possuem Código de Conduta, 

que tem por finalidade principal promover princípios éticos e refletir a identidade e a cultura 

organizacionais, fundamentado em responsabilidade, respeito, ética e considerações de ordem 

social e ambiental. 

A empresa CIELO, com base nos seus relatórios, apresenta além das políticas citadas 

acima, Política de Governança de Gestão de Riscos, Política Anticorrupção, Política 

Proventos, Política de Compras, Política de Comunicação, Política de Gestão Corporativa, 

Política de Gestão de Recursos Humanos, Política de Produtos e Serviços, Política de 

Tecnologia da Informação, Política de Relacionamento com o Cliente, Política de 

Relacionamento com Stakeholders, Política de Segurança da Informação, Política de 

Sustentabilidade, Política Financeira, Política Concorrencial, Política Gestão Tributária, 

Política Privacidade de Dados, Política de Gerenciamento de Riscos De Crédito, Liquidez e 

Mercado e Política de Gerenciamento Integrado de Riscos Corporativos, Controles Internos e 

Compliance. Ainda apresenta um Código de Conduta Ética que tem relacionado práticas e 

procedimentos comerciais e de relacionamento entre colaboradores e demais públicos, 

sofrendo revisões e com conclusão após passar por todas as instâncias de validação cabíveis. 
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Importante destacar que, de acordo com o Código de melhores práticas do IBGC 

(2015), a criação e o cumprimento de um código de conduta elevam o nível de confiança 

interno e externo na organização e, como resultado, o valor de dois de seus ativos mais 

importantes: sua reputação e imagem.  

O canal de denúncias pode ser considerado um instrumento relevante para acolher 

opiniões, críticas, reclamações e denúncias, o que pode contribuir para combate a fraudes e 

corrupção, além da efetividade e transparência na comunicação, colaborando para um melhor 

relacionamento da organização com as partes interessadas. Todas as empresas apresentaram 

um canal de denúncias efetivo e com equipe qualificada para tal, e a empresa HERING está 

trabalhando em uma reestruturação do canal de denúncias. A empresa BRF tem trabalhado em 

um novo canal de denúncias, chamado canal de transparência.  

A empresa NATURA adota também um canal aberto de comunicação com todas as 

entidades sindicais, reconhecendo-as como legítimas na representação dos interesses dos 

empregados em cada uma de suas categorias econômicas, buscando sempre o entendimento e 

conciliação entre as partes. Com base nos relatórios anuais e nas relações com investidores, 

foi possível observar a presença de política de divulgação de informações em todas as 

empresas.  

Após análises documentais, notou-se que nenhuma empresa adota comitê de conduta 

e políticas sobre contribuições e doações. Pode-se observar claramente nos documentos 

condutas das empresas quanto a conflitos de interesses e políticas de negociação de ações, 

com exceção da empresa CSN, que seus relatórios e relações com investidores não 

apresentaram informações acerca dos temas.  

As empresas HERING e CSN não apresentaram políticas de transações entre partes 

relacionadas e apenas as empresas CIELO, ITAÚ e RENNER apresentaram políticas de 

prevenção e detecção de atos de natureza ilícita.  Nas políticas de transações entre partes 

relacionadas, as empresas que apresentaram nos seus relatórios anuais possuem como diretriz 

o objetivo de assegurar que os controladores da Companhia não participem a priori de 

decisões que os beneficiem, com um conjunto de regras que reúne não apenas o já disposto na 

legislação, mas também as melhores práticas de governança corporativa. 

De acordo com o Relatório Anual, a empresa CIELO possui vinte Políticas que são 

observadas e avaliadas periodicamente e revisadas a cada dois anos, além de possuir um 

Código de ética que relaciona práticas e procedimentos comerciais e de relacionamento entre 
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colaboradores e demais públicos. Seu Canal de ética pode ser contactado por meio eletrônico 

ou por ligação, e é operado por empresa independente a fim de garantir sigilo e anonimato aos 

que desejam comunicar desvios de conduta e sua apuração de registros é feita pela Auditoria 

Interna. 

A empresa CSN foi a que menos se enquadrou no quadro 5, enquanto as empresas 

CIELO, ITAÚ e RENNER se mostraram mais completas ao considerar os aspectos da mesma 

tabela.  A empresa BRF possui manutenção contínua de políticas internas, incluindo Política 

de Divulgação de Atos ou Fatos Relevantes e de Negociação de Valores Mobiliários e Política 

de Transações com Partes Relacionadas e Demais Situações de Conflitos de Interesses.  

Importante destacar que, mesmo não se enquadrando nas proposições acima, a 

empresa CIELO possui um programa de e-Learning, onde seus colaboradores devem se 

atualizar anualmente para manterem um serviço e desempenho de qualidade, e que abordam 

temas relevantes, tais como: Gestão de Riscos, Código de Conduta Ética, Prevenção à 

Lavagem de Dinheiro, Gestão de Continuidade de Negócios, Segurança da Informação e 

Anticorrupção. 

A empresa ITAÚ possui uma ferramenta de assembleia online, onde os acionistas 

podem participar das assembleias e votar por meios eletrônicos. Também possui um Comitê 

de Divulgação e Negociação, que foi um dos primeiros do Brasil em Companhias de Capital 

Aberto, e a companhia HERING possui preocupação contínua com adoção de aprimoramento 

contínuo de processos e produtos. 

Outro aspecto relevante é que foi levantado uma grande preocupação com as 

companhias quanto a práticas de gestão que possam identificar, avaliar, monitorar e mitigar os 

riscos para o modelo de negócio. A empresa NATURA, com essa preocupação elaborou um 

dicionário de riscos para a partir dele realizar análises do plano Estratégico, suas diretrizes e 

seus habilitadores, além de adotar um mapeamento dos principais riscos com impacto na 

execução da estratégia empresarial de curto, médio e longo prazos. É uma empresa que adota 

revisões anuais dos planos estratégicos e das metas de curto, médio e longo prazos para 

implantação além de investimentos contínuos em inovação em diferentes frentes: estratégia, 

comercial, plataformas digitais, desenvolvimento de produtos, rede logística e de distribuição, 

etc., e manutenção de rígido controle sobre o registro de propriedade intelectual, 

especialmente patentes, desenhos industriais e marcas; 



 

49 
 

Além disso, a empresa NATURA possui um monitoramento permanente da 

conjuntura político-econômica dos países em que opera, com redefinições da estratégia de 

atuação, se necessário. Foi a única das empresas analisadas que destacou essa importante 

prática, principalmente levando em consideração o atual cenário brasileiro. 

A companhia BRF possui uma prática de consolidação do modelo global, 

estimulando a construção de uma gestão descentralizada, com General Managers responsáveis 

pela condução dos negócios localmente, respeitando as necessidades e especificidades dos 

mercados de cada região, além da adoção de Pesquisa reputacional quando pretende fazer 

negócios com terceiros, com o objetivo de mapear potenciais riscos antes de se associar a 

esses terceiros. 

3.3.1. Análise do Conjunto Global das Práticas de Governança Corporativa  

Avaliando os Quadros de maneira geral, se pode observar que o quadro 1 possui 10 

práticas relacionadas aos sócios, e com base nas análises documentais, as empresas CIELO, 

NATURA, VALE e CSN possuem 9 das 10 práticas estabelecidas pelo Código de melhores 

Práticas de Gestão Corporativa do IBGC. No quadro 2, que apresenta 17 práticas relacionadas 

ao Conselho de Administração, a empresa VALE foi a única que apresentou em seus 

documentos a presença de todas as práticas, seguida pelas empresas RENNER e NATURA, 

que apresentaram 16 práticas. 

O quadro 3, que apresenta práticas relacionadas a diretoria, teve apenas duas 

empresas que não alcançaram sua totalidade de 7 práticas, que foram as empresas CIELO e 

HERING. As demais empresas apresentaram a presença de todas as 7 práticas em seus 

relatórios. No quadro 4, que apresenta práticas voltadas para Órgãos de Fiscalização e 

Controle, as empresas CIELO, ITAÚ, RENNER E VALE apresentaram 5 práticas, atingindo 

sua totalidade, seguidas pelas empresas BRF e CSN, que apresentaram 4 práticas. 

O quadro 5, que trata de Conduta e conflito de interesses, possui 9 práticas, e 

nenhuma empresa conseguiu atingir o número máximo. As que ficaram mais próximas foram 

CIELO, ITAÚ e RENNER, com 7 práticas.  

Ao todo, foram retiradas do Manual de Melhores Práticas de Gestão Corporativa 48 

práticas, e a empresa que, com base nas análises documentais apresentou o maior número de 

práticas foi a empresa VALE, com 44 práticas, preenchendo 91,66% das práticas sugeridas 

pelo manual, seguida pela empresa RENNER, com 42 práticas e 87,5% e pela empresa 

NATURA, com 41 práticas e 85,42%. As empresas CIELO e ITAÚ apresentaram cada uma 
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40 práticas, totalizando 83,33% das práticas sugeridas, a empresa BRF 38 práticas com 

79,16% e a empresa CSN com 37 práticas e 77,08%. A empresa HERING foi a que, após 

análise documental, observou-se o menor número de práticas, com 32 práticas das 48 

sugeridas, com um percentual de 66,66%. O Quadro 6 mostra a Análise do Conjunto Global 

das Práticas de Governança Corporativa, destacando as três primeiras empresas com o maior 

número de práticas. 

Quadro 6: Análise do Conjunto Global das Práticas de Governança 

Corporativa 

  VALE – 44 práticas / 91,66% 

  RENNER – 42 práticas / 87,5% 

  NATURA – 41 práticas / 85,42% 

  CIELO – 40 práticas / 83,33% 

  ITAÚ – 40 práticas / 83,33% 

  BRF – 38 práticas / 79,16% 

  CSN – 37 práticas / 77,08% 

  HERING – 32 práticas / 66,66% 
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4. Considerações Finais 

Com base nos dados acima, pode-se observar que em sua grande maioria, as 

empresas listadas pela B3 possuem boas Práticas de Governança Corporativa relatadas em 

seus relatórios anuais e na web, em Relações com Investidores. O problema de pesquisa, que 

se baseava em saber quais as práticas de Governança Corporativa aplicadas/implementadas 

pelas empresas brasileiras listadas na B3 foi respondido e, consequentemente, os objetivos 

foram alcançados através da identificação das práticas das empresas. Além da identificação, 

pôde-se fazer uma análise comparativa das melhores práticas listadas pelo Instituto Brasileiro 

de Governança Corporativa e as práticas implementadas pelas empresas. 

As empresas listadas na B3, que fazem parte do Novo Mercado divulgam práticas de 

acordo com o que é preconizado na literatura e após leitura e analise dos documentos, 

observou-se que há uma grande preocupação em melhorar cada vez mais em assuntos 

inerentes ao tema, pois empresas com boas Práticas de Governança são bem vistas por 

investidores e demais partes interessadas. 

No que se refere ao levantamento de dados, no geral as empresas apresentaram bons 

resultados, com um número de práticas bem relevante. Algumas empresas se destacaram mais 

que outras no número de práticas adotadas, porém importante frisar que uma empresa de 

Consumo cíclico analisada apresentou os piores resultados. Esses resultados podem ser 

explicados devido a dificuldade de encontrar práticas bem descritas em seus documentos. 

Cabe destacar que, houve certa dificuldade ao analisar os relatórios anuais porque 

muitos estavam carentes de informações concisas e relevantes quanto as práticas adotadas, 

citando muitas vezes a importância de uma boa Governança Corporativa para o crescimento e 

desenvolvimento da companhia e a existência de práticas voltadas para cada item analisado, 

porém não explicitando as práticas e como são desenvolvidas. 

Outro aspecto relevante é que não se pode generalizar os resultados dos setores das 

empresas, pois foi analisada apenas uma pequena amostra, e com base nela, não se deve tirar 

conclusões acerca de todo um setor. Além disso, como foram analisadas empresas 

selecionadas aleatoriamente, de 4 setores completamente distintos, seus resultados podem 

estar diretamente ligados aos setores de atuação, porém para chegar a maiores conclusões é 

necessário uma análise com amostra mais relevante. 
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Para próximas pesquisas sugere-se análise com uma amostra maior de sujeitos a 

serem analisados e analisar como essas práticas podem influenciar diretamente e efetivamente 

o gerenciamento de resultados das empresas.  
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