
,UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
A

ESCOLA DE CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS DE VOLTA REDONDA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

O Papel da Governança Corporativa na Criação de Valor para as Empresas

Christian Mariano Motta

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao
Departamento de Administração da Escola de
Ciências Humanas e Sociais de Volta Redonda,
da UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE,
como parte das exigências para a obtenção do
título de Bacharel em Administração.

VOLTA REDONDA - RJ
2008



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
"ESCOLA DE CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS DE VOLTA REDONDA

-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO

O Papel da Governança Corporativa na Criação de Valor para as Empresas

Christian Mariano Motta

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao
Departamento de Administração da Escola de
Ciências Humanas e Sociais de Volta Redonda,
da UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE,
como parte das exigências para a obtenção do
título de Bacharel em Administração.

Orientador: Prof. M.Sc. Arlindo de Oliveira Freitas

VOLTA REDONDA - RJ
2008



CHRISTIAN MARIANO MOTTA

o PAPEL DA GOVERNANÇA CORPORATIVA NA CRIAÇÃO DE VALOR PARA
AS EMPRESAS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao
Departamento de Administração da Escola de
Ciências Humanas e Sociais de Volta Redonda,
da UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE,
como parte das exigências para a obtenção do
título de Bacharel em Administração.

Aprovado em dezembro de 2008.

BANCA EXAMINADORA

Professor M.Sc. ARLINDO DE OLIVEIRA FREITAS - Orientador
Universidade Federal Fluminense

Professor M.Sc. CLEMENTE GONZAGA LEITE
Universidade Federal Fluminense

Professor M.Sc. RODRIGO CARLOS MARQUES PEREIRA
Universidade Federal Fluminense

VOLTA REDONDA - RJ
2008



•I

,
A minha esposa Sinuê,

pelo apoio e dedicação incondicional na realização deste trabalho.
Aos meus pais Hamilton e Valdicea,

pelo exemplo de vida, meus grandes incentivadores,
Dedico.



••11

AGRADECIMENTOS

A Deus, em primeiro lugar, por me conceder força, sabedoria e perseverança para

concluir este trabalho.
,
A Universidade Federal Fluminense, meu eterno agradecimento.

Ao professor e orientador Arlindo Freitas, por me acolher e aceitar este desafio mesmo

conhecendo as minhas limitações.

Aos professores Clemente Gonzaga e Rodrigo Marques, membros da banca, pelas

valiosas críticas e contribuições que engrandeceram este trabalho.

Ao professor Murilo Alvarenga, coordenador do curso de Administração, pelo seu

esforço e dedicação durante esses anos.

Aos demais professores do Departamento de Administração da UFF, pelo

aprendizado.
,
A galera da faculdade, pela descontração, pelo convívio, pelo aprendizado e

principalmente pela amizade adquirida ao longo desses anos, em especial, aos amigos Arthur,

Bruno, Camila, Luís Felipe e Teofânia.

Aos meus parentes e amigos, pelo afeto, reconhecimento e compreensão pelos

momentos de ausência ao longo dessa jornada.

Por fim, à minha família: à minha esposa pelo apoio, dedicação e motivação, aos meus

pais pelo amor e incentivo, aos meus irmãos Flávio e Michael pelo carinho e afeto, e à minha

avó Irene, pelo amor e pelas orações.



•••
111

RESUMO

govemança corporativa surgiu nos EUA na década de 1980 em virtude de grandes
cândalos corporativos, a desconfiança do mercado financeiro obrigou as organizações a
senvolver mecanismos de controle que pudessem resguardar os investidores e garantir o

etomo do dinheiro aplicado. A transparência e a qualidade das infonnações tomaram-se
e senciais para garantir a credibilidade e o crescimento sustentável do mercado de capitais. O
bjetivo deste trabalho é verificar se o investidor brasileiro atribui maior credibilidade e
confiança as empresas brasileiras que aderiram aos Níveis Diferenciados de Governança
Corporativa da Bovespa e descrever as principais iniciativas governamentais e não
governamentais para a disseminação do tema no BrasiL Para o desenvolvimento da pesquisa
foi elaborado um estudo de caso descrevendo as práticas de Govemança Corporativa adotada
pela empresa Sadia SIA e uma análise dos seus resultados financeiros entre os anos de 1999 e
2007. Os resultados indicaram que o Patrimônio Líquido da empresa dobrou enquanto o seu
valor de mercado aumentou 700% no mesmo período, observou-se também que tanto a Sadia
SIA quanto as outras empresas listadas nos Níveis Diferenciados de Govemança Corporativa
da Bovespa apresentaram resultados superiores a média do mercado.

Palavras-chaves: Governança corporativa, mercado de capitais e investimento.
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ABSTRACT

The corporative governance appeared in the US.A in the 80s due to the big corporative
candals, the unreliability of the finance market made the organizations to develop some
control mechanism which could keep the investors and make sure that the mone.y invested
would returno The transparence and quality of the information become essential to ensure the
credibility and the sustainable growing of the capital market. The objective of this paperwork
is to verify if the brazilian investor relies a bigger credibility and trust to the brazilian
companies which became joined to the Bovespa Differentiated LeveIs of Corporative
Governance and describe the main governmental initiatives and not governmental
dissemination to the topic Brazil. To the development of the research was elaborated a study
of the case describing the adopted practices of corporative governance by the company Sadia
SIA and an analysis of its financiai results from the year of 1999 to 2007. The results showed
the Liquid Patrimony of the mentioned company duplicated while its market value grew over
700% in the same period. lt was also observed that the other companies listed on Bovespa
Differentiated LeveIs of Corporative Governance presented results over the market media as
well.

Key-Words: Corporative governance, capital markets and investment.
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1 INTRODUÇÃO

A govemança corporativa tem se destacado como objeto de vários estudos tanto no

· acadêmico quanto no mundo corporativo, essa é a expressão da moda quando se fala em

,.,o de empresas. Um conceito relativamente novo e muito abrangente, mas apontado por

tos pesquisadores e estudiosos como o caminho para o sucesso de longo prazo das

panhias no século XXI.

O tema ganhou notoriedade mundial após uma série de escândalos .financeiros

olvendo grandes corporações nos Estados Unidos (EUA), acarretando grande destruição

e valor, com prejuízos macroeconômicos e perigo para todo o sistema fmanceiro global.

ercebeu-se a importância da criação de mecanismos de controle que pudessem resguardar os

estidores e amenizar os prejuízos. Hoje o Brasil conta com diversas instituições que

egulam e normatizam o assunto, destacando-se: a Bolsa de Valores do Estado de São Paulo

ovespa), o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) e a Comissão de Valores

Mobiliários (CVM), cada um exercendo seu papel de forma diferente.

A governança corporativa está relacionada à gestão da organização, sua relação com

os acionistas e todas as partes interessadas, tais como: clientes, fornecedores, funcionários,

governo, meio ambiente entre outros (também conhecidos como stakeholders). Por isso, a

govemança surge como uma ferramenta de controle e fiscalização para solucionar o conflito

de agência dos gestores (agentes e principais), caracterizado pela separação entre a

propriedade e a gestão nas companhias, e diminuir a assimetria informacional que existe entre

os grupos de interesse.

Em virtude da má administração de algumas empresas e a lembrança recente dos

escândalos e fraudes, o movimento de govemança corporativa fortaleceu-se na década de

1980 nos EUA, passando pela Inglaterra e posteriormente a diversos países do mundo. No

Brasil, o movimento surgiu na década 1990, impulsionado basicamente pela globalização, a

abertura econômica e o processo de privatizações das empresas estatais.

O mercado de capitais também exerceu um papel fundamental na difusão dos

conceitos de governança corporativa, visto que a continuidade de qualquer negócio está

associada à disponibilidade fmanceira, sendo este o seu objetivo principal, captar recursos

para financiar as atividades produtivas das organizações. Transparência, veracidade e acesso

as informações, tomaram-se variáveis fundamentais para captação de recursos. Segundo

Oliveira et aI (2004, p. 3), "os investidores do mercado de capitais desejam demonstrativos
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que possibilitem conhecimento da companhia que pretelldem investir, ou seja, eles querem

transparência nas informações e prestação de contas objetivas".

Os agentes de mercado passaram a exigir uma garantia maior das empresas e o

aprimoramento de suas práticas de gestão. Diversos códigos de boas práticas de governança

corporativa surgiram no mundo inteiro, às principais medidas que esses códigos procuravam

implantar era uma participação mais ativa e independente do Conselho de Administração, o

fornecimento de informações precisas e transparentes para o mercado e a igualdade entre os

acionistas minoritários e majoritários (SILVEIRA, 2002, p. 2).

No Brasil, a Bovespa seguiu a mesma tendência e desenvolveu Níveis Diferenciados de

Governança Corporativa com o objetivo de fortalecer o mercado acionário, proteger o

acionista minoritário e estimular o acesso de pequenos investidores a bolsa de valores. Os

Níveis I e II e Novo Mercado são destinados à negociação de ações de empresas que se

comprometam, voluntariamente, atender requisitos de governança corporativa além do que é

exigido pela legislação.

Diversos estudos acadêmicos indicam que empresas com elevado nível de governança

corporativa recebem melhor avaliação e precificação do que aquelas que não se adéquam as

práticas recomendadas pelos dos agentes de mercado, aspectos como transparência, prestação

de contas e equidade são capazes de aumentar o valor das empresas e liquidez dos ativos,

contribuindo assim para sua continuidade.

1.1 Problema de Pesquisa

Segundo Vera (apud RIBEIRO, CANDIDO E AQUINO, 2006, p. 12) "o ponto de

partida da pesquisa é, pois, a existência de um problema que se deverá definir, avaliar e

analisar criticamente para em seguida ser tentada uma solução".

A partir dos conceitos que serão apresentados e da análise de um estudo de caso sobre

o tema, o presente trabalho pretende responder as seguintes questões: A adoção de boas

práticas de govemança corporativa agrega valor às empresas? As empresas brasileiras listadas

nos níveis diferenciados de govemança corporativa da Bovespa apresentaram valorização
,

acima do mercado (Ibovespa - Indice Bovespa)?



3

1.2 Objetivos da Pesquisa

1.2.1 Objetivo geral

A pesquisa pretende verificar se existe um aumento de confiança e credibilidade nas

empresas que aderem aos níveis diferenciados de governança corporativa da Bovespa, para

isso será realizado um estudo de caso descrevendo as práticas adotadas pela empresa Sadia.

1.2.2 Objetivos específicos

• Discorrer sobre a govemança corporativa e abordar as principais teorias que tratam

sobre o assunto;

• Apresentar os principais modelos de govemança corporativa existentes no Brasil e no

mundo;

• Descrever as principais iniciativas adotadas pelo governo e instituições não

governamentais para o desenvolvimento da governança corporativa no Brasil;

• Verificar se existe uma relação entre a governança corporativa e a avaliação das

empresas que aderiram aos Níveis Diferenciados de Governança Corporativa da

Bovespa.

1.3 Justificativa da Pesquisa

A literatura indica que o estudo da governança corporativa é um tema bastante

difundido no exterior, no entanto, no Brasil tanto os trabalhos teóricos quanto os trabalhos

empíricos são escassos e pouco conclusivos, principalmente no diz respeito à transparência na

divulgação de informações e tratamento equânime dos investidores minoritários.

Crescimento econômico e governança corporativa são temas correlatos e estão

vinculados, o desenvolvimento econômico do país depende do investimento privado. Com o

esgotamento do modelo de fmanciamento do setor produtivo via subsídios do Estado,

responsável pelo extraordinário crescimento observado entre as décadas de 1950 a 1970 no

Brasil, fica latente a necessidade de um novo modelo de financiamento, assim o mercado de

capitais surge como uma alternativa viável para suprir essa demanda. (GARCIA, 2005, p. 5).

O novo cenário obrigou o Brasil a se adequar as exigências e padrões internacionais na

busca pelo investimento estrangeiro, entre as medidas adotadas podemos citar: a abertura

comercial; alterações na Lei das SIA; a criação do Instituto Brasileiro de Governança

Corporativa; o surgimento dos níveis diferenciados de governança corporativa da Bovespa; e
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a cartilha de recomendações da Comissão de Valores Mobiliários sobre governança

corporativa.

O investidor estrangeiro exige maior transparência, mecanismos que garantam

igualdade de direito entre os acionistas e regras administrativas claras. O aprimoramento e

desenvolvimento de melhores práticas de governança corporativa são fundamentais para o

mercado de capitais brasileiro, pois a oportunidade de investimentos é enorme.

A relevância da pesquisa é justificada pela importância do tema e pelo crescimento

observado no mercado de capitais brasileiro, sendo que este se tomou uma alternativa barata,

segura e eficaz de financiamento para nossas companhias. Tal constatação pode ser observada

no número crescente de empresas brasileiras que abriram seu capital nos últimos anos,

tendência esta que provavelmente será mantida após a elevação do Brasil à categoria de

investimento seguro. A demanda por maior transparência faz com que muitas empresas

ingressem diretamente no Novo Mercado da Bovespa, o nível mais exigente de governança.

(VALE, 2008, p. xiv).

1.4 Delimitação 4a Pesquisa

Por ser um tema relativamente novo, com conceitos inacabados e em construção, o

próprio conceito de govemança corporativa se torna a primeira delimitação do trabalho.

Diante das inúmeras abordagens que podem ser realizadas dentro do assunto, a escolha exata

de uma linha de raciocínio se torna crucial para a elaboração da pesquisa.

Dentro das inúmeras abordagens possíveis, o estudo se restringirá a responder se a

adesão aos ''Níveis Diferenciados de Govemança Corporativa" é capaz de agregar valor e

melhorar a percepção do investidor quanto às empresas listadas na Bovespa.

Na busca pela resposta, o estudo não levará em consideração outras abordagens como,

por exemplo: o conflito de agência, as características do Conselho de Administração, a

expropriação da riqueza dos acionistas minoritários pelos acionistas majoritários, variáveis

econômicas, financeiras ou legais, podendo, entretanto analisar o contexto, mas sem a

pretensão de desviar o foco do fator delimitador.

Com relação ao tamanho da amostra, o trabalho será baseado em um estudo de caso,

analisando uma empresa em específico e por um determinado período de tempo. Para tanto,

serão coletados os dados da empresa Sadia por um período de nove anos para tentar verificar

se a empresa aumentou o seu valor de mercado e melhorou a sua percepção em relação aos

clientes após a sua inclusão no Nível 1 de governança corporativa da Bovespa.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Origens da Governança Corporativa

A discussão sobre governança corporativa é relativamente recente e envolve a criação

de mecanismos de controle capazes de assegurar os interesses dos investidores e a

transparência das informações. La Porta et aI (2000 apud GARCIA, 2005, p. 7) corroboram

com essa afirmação dizendo que "governança corporativa é o conjunto de mecanismos que

protegem os investidores externos da expropriação pelos internos (gestores e acionistas

controladores)" .

A discussão surgiu na década de 1980 nos EUA, os acionistas sentiram a necessidade

da criação de novas regras que os protegessem dos abusos da diretoria executiva das

empresas, da ineficiência dos Conselhos de Administração e da omissão das Auditorias

Externas. Andrade e Rossetti (2004, p. 52) ratificam essa idéia e apontam três problemas que

despertaram a atenção para o tema governança corporativa:

1. As falhas nas relações entre acionistas e corporações;

2. A constituição de conselhos colegiados e pouco eficazes na vigilância dos interesses

dos proprietários;

3. Conflito de interesses entre acionistas majoritários, controladores/gestores e acionistas

minoritários.

A governança corporativa surge como uma ferramenta para tentar superar o conflito de

agência, decorrente da separação entre propriedade e gestão. Nesta situação, o proprietário

(acionista) delega a um agente (executivo) o poder de decisão sobre sua propriedade, o

problema é que nem sempre os interesses entre agente e proprietário são convergentes.
,
Alvares, Giacometti e Gusso (2008, p. xv) relatam que "há mais de dois séculos,

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

de outras pessoas da mesma forma como fariam com o seu". O pai da economia moderna,

Adam Smith, não falava de governança corporativa ou conflito de agência, mas há dois

séculos ele já discutia sobre questões envolvendo a propriedade e gestão.

Borges e Serrão (2005, p. 113) concordam que embora o agente (executivo) deva agir

em benefício do proprietário (acionista), muitas vezes ocorrem situações em que os interesses

são conflitantes, dando margem a um comportamento oportunista, embora os administradores

concordem com o objetivo de maximização de riqueza do proprietário, na prática, eles
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colocam seus interesses pessoais em primeiro plano, prejudicando, desta forma, o

desenvolvimento da organização.

Jensen e Meckling (1976, p. 308 apud SILVEIRA, 2002, p. 13) definem um

relacionamento de agência como: "um contrato onde uma ou mais pessoas - o principal -

engajam outra pessoa - o agente - para desempenhar alguma tarefa em seu favor, envolvendo

a delegação de autoridade para tomada de decisão pelo agente". Se agentes e proprietários

agem com o mesmo interesse, maximização de suas utilidades pessoais, essa é uma boa razão

para acreditar que o agente (executivo) nem sempre agirá no interesse do principal (acionista).

A preocupação da governança corporativa é criar um sistema que garanta aos

acionistas o controle estratégico da empresa e o efetivo acompanhamento das ações dos

gestores da organização, regulando as ações entre acionistas, Conselho de Administração,

Conselho Fiscal e altos executivos, de forma a alinhar os objetivos de todas as partes.

A relevância do assunto suscitou a elaboração de diversos "Códigos de Melhores

Práticas de Governança Corporativa" no mundo inteiro a fim de dirimir essas questões, a

começar pelos países com o mercado de capitais mais desenvolvidos.

O primeiro código de governança corporativa surgiu em 1992 no Reino Unido, com o

nome de The Cadbury Report, em 1999 surgiu o código da OECD (Organização para

Cooperação e Desenvolvimento Econômico) denominado The OECD Report, sendo

endossado pelo Banco Mundial e o FMI, o Sarbanes-Oxley Act foi aprovado em 2002 pelo

congresso dos EUA, e desde então vários outros códigos surgiram pelo mundo. No Brasil, o

IBGC lançou a primeira versão do seu código em 1999, um ano depois, a Bovespa instituiu os

Níveis Diferenciados de Governança Corporativa e em 2002 foi à vez da CVM criar sua

cartilha de recomendações sobre governança corporativa.

Cabe ressaltar também a adoção desses códigos por grandes investidores institucionais

como a CALPERS (Califórnia Public Employees' Retirement System), um dos maiores

fundos de pensão dos Estados Unidos, e a PREVI (Caixa de Previdência dos Funcionários do

Banco do Brasil), o maior fundo de pensão do Brasil.
,
Alvares, Giacometti e Gusso (2008, p. 9) relatam que estes códigos têm em comum "a

preocupação com o abuso de poder, a recomendação do uso do comitê de auditoria e de

conselheiros independentes, a separação do papel de chairman e CEO deve ser diferente

[aconselha-se que o Presidente do Conselho e o Presidente da Organização não seja a mesma

pessoa] e a maior proteção dos acionistas minoritários".

Contudo, os autores acima (2008) afirmam que apesar da importância fundamental dos

códigos, principalmente no que diz respeito à transparência na divulgação das informações e o
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comportamento ético a ser adotado pelos gestores, a govemança corporativa não pode se

prender a esses padrões, pois os códigos de "boas práticas" estão baseados no bom senso de

como as coisas deveriam ser feitas, o problema é que nem sempre o que está escrito e

sintetizado no papel é o que realmente acontece na prática, às empresas carecem de

ferramentas mais rígidas para punir os desvios de conduta dos seus gestores. Aspectos como

confiança, respeito às diretrizes da empresa e ética na gestão são imprescindíveis para o

sucesso da organização.

2.2 Conceituação de Governança Corporativa

Após o seu surgimento, na década de 1980, o termo governança corporativa foi

abordado por diversos autores que, de maneira geral, o definem como mecanismos ou

princípios que governam o processo decisório dentro da organização, estabelecendo um

ambiente de controle através da distribuição de poder nas organizações, a fnn de assegurar

que o comportamento dos executivos esteja sempre alinhado com o interesse dos acionistas.

(MOTTA, 2006).

A Comissão de Valores Mobiliários (2002) define governança corporativa como "um

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

proteger todas as partes interessadas, tais como investidores, empregados e credores,

facilitando o acesso ao capital." Esses elementos também são conhecidos como stakeholders.

Segundo Lodi (2000, p. 13) a governança corporativa pode ser definida como:

[...] o sistema que assegura aos sócios proprietários o governo estratégico da

empresa e a efetiva monitoração da diretoria executiva. A relação entre propriedade

e gestão se dá através do conselho de administração, auditoria independente e

conselho fiscal, instrumentos fundamentais para o exercício do controle.

Na defInição acima, Lodi reforça a necessidade de mecanismos de controle confiáveis,

de forma que o capital aplicado pelo acionista não seja expropriado pelos gestores, para isso

ele defende a atuação efetiva dos órgãos de controle da empresa.

Para Hitt (2003, p. 402) a "govemança corporativa representa a relação entre os

investidores, que é utilizada para determinar e controlar a direção estratégica e o desempenho

das organizações". Sua preocupação principal é garantir que as decisões estratégicas sejam

tomadas da melhor forma possível e que se estabeleça certa ordem entre os stakeholders.
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Shleifer e Vishny (1997, p. 773 apud ÁLVARES, GIACOMETTI e GUSSO 2008, p.

13) definem governança como "a forma pela qual os fornecedores de recursos financeiros

para a empresa asseguram de que terão retomo sobre o investimento", definição esta que

aborda o tema sob uma perspectiva econômica e financeira.

A importância que os controladores e os administradores dão a governança corporativa

pode ser medida na definição de Rappaport (1998, p. 1):

Avaliar a empresa com o intuito de gerenciá-la com base na evolução do seu valor é

preocupação atual de praticamente todos os principais executivos, fazendo com que

nos próximos anos a criação de valor para os acionistas provavelmente se tome o

padrão global para mensuração do desempenho do negócio.

o Instituto Brasileiro de Govemança Corporativa (2004) utiliza uma abordagem mais

ampla para o tema, defrnindo-o como:

[...] o sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e monitoradas, envolvendo os

relacionamentos entre Acionistas e Cotistas, Conselho de Administração, Diretoria,

Auditoria Independente e Conselho Fiscal. As boas práticas de govemança

corporativa têm a finalidade de aumentar o valor da sociedade, facilitar seu acesso

ao capital e contribuir para a sua perenidade.

Child e Rodrigues (2004, p. 143) descrevem que a "governança corporativa preocupa-

se em assegurar que os executivos gerenciem as firmas honesta e efetivamente de forma a

garantir um retomo justo e aceitável àqueles que investiram recursos na firma". A definição

remete a duas questões básicas para discussão do tema: conduta ética e confiança na gestão

dos executivos.

Diversos autores defendem que a boa governança corporativa assegura aos sócios:

equidade (fairness), transparência (disclosure), responsabilidade pelos resultados

(accountability) e obediência às leis do país (compliance). Na mesma linha, Andrade e

Rossetti (2007, p. 140 e 141) descrevem os valores e princípios fundamentais que dão

sustentação às práticas de alta gestão e governança corporativa, como sendo:

• Equidade - senso de justiça no tratamento dos acionistas. Respeito aos direitos dos

minoritários, por participação equânime com a dos majoritários, tanto no aumento da

riqueza corporativa, quanto nos resultados das operações, quanto ainda na presença

ativa em assembléias gerais.
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• Transparência - transparência das informações, especialmente das de alta relevância,

que impactam os negócios e que envolvem resultados, oportunidades e riscos.

• Prestação de contas - prestação responsável de contas, fundamentada nas melhores

práticas contábeis e de auditoria.

• Cumprimento das Leis - conformidade no cumprimento de normas reguladoras,

expressas nos estatutos sociais, nos regimentos internos e nas instituições legais do
,paIS.

As definições citadas evidenciam e reforçam os objetivos da governança corporativa,

que são: aumentar a transparência nas relações entre os investidores e o mercado; atrair o

interesse do investidor estrangeiro para o mercado nacional; facilitar o acesso ao capital; obter

vantagem competitiva; zelar pelos direitos dos acionistas minoritários; aumentar o controle

sobre os atos da gestão; criar valor para as empresas; elevar o potencial de valorização dos

ativos e; melhorar a relação entre ao stakeholders.

De forma sintética, podemos definir governança corporativa como o sistema que

garante aos acionistas o controle estratégico da empresa e o efetivo acompanhamento das

ações dos seus gestores, regulando a relação entre os acionistas, diretores, conselho fiscal e

conselho de administração, alinhando o interesse de todas as partes.

Quando a empresa alcança o equilíbrio entre esses fatores, além de agregar valor a sua

marca ela cria um ambiente propício ao seu desenvolvimento econômico sustentável, pois ela

melhora sua percepção no mercado e tem acesso a novas fontes internas e externas de capital

e financiamento.

2.3 A Governança Corporativa no mundo

A literatura relata que a adoção de melhores práticas de govemança corporativa vem

crescendo tanto em mercados desenvolvidos quanto em mercados em desenvolvimento. No

entanto, mesmo em países com idiomas e sistemas legais similares, com EUA e Reino Unido,

a adoção de boas práticas apresenta diferenças quanto ao estilo, estrutura e enfoque.
,

Segundo Alvares, Giacometti e Gusso (2008, p. 19) "os principais modelos de

governança corporativa foram sistematizados a partir das diferentes características e

concepções que definem os variados sistemas de governança corporativa mundial". Em geral,

os padrões concebidos nos Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha e Japão formam a base para

os demais sistemas. No entanto, Bertero (2000, p. 437 apud OLIVEIRA, 2005, p. 20)

descreve que "como tudo que ocorre em administração, não há um modelo perfeito, todos eles

têm suas forças e fraquezas".
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Oliveira (2000, p. 20) vai além, ele descreve que os principais sistemas de governança

corporativa encontrados no mundo são: os que têm a base na proteção legal (EUA e

Inglaterra); os baseados em grandes investidores e os bancos da Europa Continental

(Alemanha e Japão); e os sistemas baseados na propriedade familiar (no resto do mundo). Na

sua abordagem, todos os sistemas podem ser eficientes desde que cumpram os critérios

apropriados ao sistema e a cultura local, o autor ainda defende que o problema existe onde

não se possui um sistema de governança estruturado de acordo com as particularidades do

país. Nesse sentido, a adoção dos códigos de melhores práticas passou a ser prioridade, sob a

pena de operarem em sistemas de governança corporativa ineficientes.

Segundo Borges e Serrão (2005, p. 117) no modelo anglo-saxão (EUA e Inglaterra), o

objetivo é a criação de valor para os acionistas com forte orientação para o mercado, enquanto

nos países cujo modelo se aproxima do nipo-germânico (Alemanha e Japão) as empresas

devem equilibrar os interesses dos acionistas com os outros stakeholders, em detrimento a

grande concentração acionaria.

O modelo anglo-saxão (EUA e Inglaterra) apresenta uma estrutura de propriedade

dispersa nas grandes empresas, fluência de capital, papel importante do mercado de ações na

economia, ativismo e grande porte de investidores institucionais e o foco na maximização do
"retomo dos acionistas. Segundo Alvares, Giacometti e Gusso (2008, 19-22) nesse modelo o

Conselho de Administração é unitário e o papel do CEO e do Presidente do Conselho só foi

separado após os anos 1990, outra alteração foi à diminuição do número de diretores

executivos internos, aumentando o número de diretores executivos externos para garantir

maior transparência. As principais deficiências deste modelo são a alta instabilidade e

volatilidade dos recursos investidos, além da visão de investimento de curto prazo e

imediatismo das empresas americanas. (SILVEIRA, 2002).

O modelo japonês foi caracterizado por Oliveira (2006, p. 5) como sendo baseado nas

relações entre proprietários e administradores, de forma a obter beneficios duradouros para

ambas as partes, investimentos substanciais no exterior, intervenção governamental, alta

concentração acionária exercida por várias empresas e bancos unidos por redes de

participações cruzadas, onde geralmente atuam como monitores, agindo apenas quando os

resultados não são satisfatórios. Silveira (2002, p. 24) destaca que o conselho no Japão é do

tipo unitário e demasiadamente grande (cerca de 50 membros), os conselheiros são indicados

por recompensa pelos serviços prestados, dessa forma o presidente se torna o homem forte da

corporação, pois o conselho acaba tendo uma função apenas cerimonial, sem poder de

decisão.
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o modelo alemão apresenta semelhanças ao japonês, como por exemplo, a presença

dos bancos na estrutura de capital das empresas e investimentos de longo prazo dos

investidores, Borges e Serrão (2005, p. 118) relatam que "os bancos desempenham um papel

de destaque (e utilizam participações acionárias para fortalecer relações comerciais com os

clientes) e existe a particularidade de participação dos funcionários no Conselho da

Administração", papel limitado do mercado de capitais no fornecimento de capital de risco

(mercado de acionário subdesenvolvido). O conselho nas empresas alemãs é dividido em dois

níveis, um de supervisão e outro de diretores, todavia, o papel do primeiro, é apenas

cerimonial (eleitos por sindicatos e empregados), são grandes e ineficientes, as decisões

acabam quase sempre sendo votadas pelo Conselho de Diretores.

O modelo latino-americano, onde se inclui o Brasil, assemelha-se ao sistema alemão e

japonês, contudo apresentam características específicas como à forte concentração da

propriedade a poucos acionistas, concentração na mão de um líder ou uma instituição

específica, participação direta do Estado nas empresas tanto como proprietário ou regulador

de suas atividades produtivas. Andrade e Rossetti (2004, p. 163) descrevem outras

características deste modelo, tais como: mercado de capitais pouco expressivo e poucas

companhias de capital aberto; gestão exercida por acionistas majoritários; conflito de agência

entre acionistas majoritários e minoritários, quase sempre em virtude da concentração de

capital; fraca proteção legal aos acionistas minoritários; a sobreposição de propriedade e

gestão afeta a composição do conselho; governança corporativa em nível embrionário, mas

em desenvolvimento e; preservação dos interesses dos acionistas.

Embora a literatura aponte dois modelos clássicos de govemança corporativa,

classificá-los serviria mais como uma referência analítica do que efetivamente superioridade

entre eles, os sistemas desenvolvidos e adotados por Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha e

Japão, possuem características distintas, o que dificulta a comparação entre eles.

Segundo La Porta et ai (2000b, p. 23 apud SILVEIRA, 2002, 30-31) Estados Unidos e

Inglaterra garantem mais proteção aos acionistas do que aos credores, fomentando o mercado

de capitais, não sendo comum a existências de grandes investidores. Na Alemanha, os

credores possuem mais direitos do que acionistas, conseqüentemente mais fragilizados, outra

diferença é a existência de grandes investidores, geralmente bancos, e baixa participação de

pequenos acionistas. O modelo japonês apresenta uma proteção parecida entre credores e

acionistas, grandes investidores como na Alemanha, mas existe também a presenças dos

pequenos investidores como nos Estados Unidos. O autor afmna que todos eles possuem deus

méritos e que, mais importante do que compará-los e tentar classificá-los, "deve-se ressaltar
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que todos possuem diferentes combinações de proteção legal aos investidores e uma certa

concentração de propriedade".

2.4 A Governança Corporativa no Brasil

Uma característica marcante da economia brasileira contemporânea é o papel adotado

pelo Estado no processo de desenvolvimento do país desde a década de 1930. O

desenvolvimento do nosso setor industrial foi custeado por subsídios e recursos

governamentais, como parte da estratégia política de substituição de importações. ,O Estado

fornecia os recursos para os investimentos em infra-estrutura, enquanto o capital nacional era

usado basicamente na agricultura e indústrias leves, já o capital estrangeiro que entrava no

país era utilizado na fabricação de bens de consumo de maior valor agregado.

O esgotamento deste modelo de financiamento nos anos de 1980 obrigou as empresas

brasileiras a procurar novas fontes de fmanciamento, sem dinheiro o país quase não teve
,

crescimento econômico, ficando esse período marcado como a "década perdida". Alvares,

Giacometti e Gusso (2008, p. 23) relatam que "os bancos, acostumados a altas taxas de juros e

a empréstimos de curto prazo, não se mostram ainda, aptos a enfrentar tal desafio". Fica

latente a necessidade de um novo modelo de financiamento para as indústrias brasileiras, o

novo cenário obrigou o Brasil a se adequar as exigências e padrões internacionais na busca

pelo investimento estrangeiro.

O discurso neoliberal defendido pelo então Presidente da República, Fernando Collor

de Melo, dificultou ainda mais a situação das empresas brasileiras, pois a globalização, a

privatização das empresas estatais e a abertura comercial impingiram das empresas brasileiras

um esforço enorme para se adequarem às exigências do mercado mundial, pois, antes

competindo com os níveis de qualidade nacionais, hoje se vêem disputando mercado com

produtos do mundo inteiro, de empresas com níveis de produtividade superiores.

A necessidade de uma resposta rápida a essa situação passou pela adoção de boas

práticas de govemança corporativa, profissionalização de nossas organizações e maior

qualificação de nossos administradores para superar os novos desafios. A compreensão dessas

condições é o caminho para que nossas empresas consigam galgar novos patamares e disputar

o mercado global em condições de igualdade.

Álvares, Giacometti e Gusso (2008, p. 28) relatam que as "privatizações, fusões e

aquisições abriram portas para a entrada de empresas estrangeiras que trouxeram consigo

modelos de govemança distintos". Na última metade dos anos 1990, o número de aquisições

de empresas brasileiras por empresas estrangeiras cresceu 196,25%. Segundo a empresa de



consultoria Norte Americana Pricewaterhouse & Coopers, "[...] 772 empresas brasileiras,

sem incluir as incorporações, acordos e associações, foram adquiridas pelo capital

estrangeiro". (SANTOS, 1999, p. 1-11).

Essa mudança no cenário econômico brasileiro e a forma como ocorreu o processo de

privatização de nossas estatais acabou concentrando o poder nas mãos de um seleto grupo de

investidores. Lemes Junior, Rigo e Cherobim (2005, p. 290) destacam que no Brasil, "o maior

acionista possui, em média, 41% do capital social, enquanto os cinco maiores acionistas

possuem 61%. Essa concentração ocorre por meio de ações com direito a voto; pelo menos

62% das empresas apresentam um único acionista que possui mais de 50% desses papéis".

Segundo Mônaco (2000, p. 133 apud SILVEIRA, 2002, p. 31) "os acionistas controladores

detêm, em média, 88% das ações com direito a voto emitido. Outro estudo desenvolvido por

Leal e Valadares (2002, p. 9 apud SILVEIRA, 2002, p. 31) constatou que "o maior acionista

possui, em média, 58% das ações ordinárias, enquanto os três maiores acionistas juntos

possuem 78% destas ações".

Além da concentração de ações com direito a voto (ordinária) e a emissão de ações

sem direito a voto (preferenciais), Silveira (2000, p. 31) levanta outras características comum

a maior parte das empresas brasileiras de capital aberto, são elas:

• Com controle familiar ou compartilhado por poucos investidores alinhados por meio

de acordo de acionistas para resolução das questões relevantes;

• Existência de acionistas minoritários pouco ativos;

• Grande sobreposição entre propriedade e gestão, com os membros do conselho

representando os interesses dos acionistas controladores;

• Falta de clareza na divisão dos papeis entre conselho e diretoria, maior nas empresas

familiares;

• Falta de conselheiros profissionais no Conselho de Administração;

• A remuneração dos conselheiros não é abordada com relevância;

• Estrutura informal do Conselho de Administração, com ausência de comitês para

tratamento de questões específicas, como auditoria e sucessão.

O novo desafio que as empresas brasileiras estão enfrentando é a mudança desse

quadro, de acordo com o IBGC (2004) oligopólios, empresas de controle familiar, acionistas e

Conselhos de Administração passivos, deram lugar a investidores institucionais ativos, com a

pulverização do controle acionário, eficiência econômica e transparência econômica na
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gestão, ou seja, empresas que não se ajustarem a essa nova mentalidade terão dificuldade de

se estabelecer nesse novo contexto.
-,

Para Alvares, Giacometti e Gusso (2008, p. xvi) os empresários e executivos

brasileiros despertaram para a questão da governança e percebem que a transparência e a

tomada de decisão em conjunto com os acionistas possibilitam o acesso ao capital em

condições mais favoráveis e que para competir, é primordial a adoção de padrões de conduta

aceitos internacionalmente.

Nesse sentido, diversas iniciativas governamentais e não governamentais foram

desenvolvidas no Brasil para a adequação de nossas organizações a esses novos padrões de

govemança, com destaque para o IBGC, a Bovespa e a CVM.

Segundo Silveira (2002, p. 40) as medidas e práticas defendidas pelas instituições

citadas anteriormente irão contribuir para o fortalecimento do mercado de capitais brasileiro,

pois as empresas com níveis elevados de govemança corporativa conseguem garantir uma

proteção maior aos seus acionistas e investidores, e conseqüentemente aumentar captação de

recursos a um custo menor para essas empresas, criando assim o que o autor denomina como

círculo virtuoso para a govemança corporativa no Brasil.
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De uma forma geral o modelo apresentados na figura 1, reforça mais uma vez a

importância da govemança corporativa na criação de valor das empresas brasileiras através de

suas técnicas e métodos de gerenciamento.

2.5 Organismos Reguladores da Governança Corporativa no Brasil

Fatores abordados anteriormente como a globalização, privatizações e outros,

aceleraram a introdução da discussão da govemança no Brasil. Nesse contexto, a mobilização

de órgãos governamentais e institutos não governamentais foram imprescindíveis para o

fortalecimento do mercado de capitais brasileiro. Abaixo são destacadas algumas medidas

adotadas a partir da década de 1990:

• Final dos anos 1990 - O debate sobre Governança Corporativa é introduzido no país,

paralelo a discussão sobre o projeto de modificação da Lei das S/A (futura Lei

10.303/2001 );

• 1995 - A criação do Instituto Brasileiro de Govemança Corporativa (IBGC);

• 1999 - Lançamento do Código Brasileiro das Melhores Práticas de Governança

Corporativa;

• 2001 - Aprovações da Nova Lei das S/A (dispositivos de proteção ao acionista

minoritário );

• 2001 - Lançamentos do Novo Mercado - Bovespa;

• 2002 - Recomendações da CVM sobre Governança Corporativa;

• 2003 - BNDES lança o Programa de Incentivo à Adoção de Práticas de Govemança

Corporativa.

A partir das medidas adotadas, podemos observar os principais organismos

reguladores da Govemança Corporativa no Brasil, os quais serão abordados a seguir.

2.5.1 IBGC e a Governança Corporativa

Fundado em 27 de novembro de 1995, o IBGC é uma sociedade civil sem fins

lucrativos, dedicado a promoção da governança corporativa no Brasil e o principal

fomentador das práticas e discussões sobre o tema no país, sendo reconhecido nacional e

internacionalmente. Seu objetivo é semear a transparência na gestão das empresas, a equidade

entre os sócios, a prestação de contas e a responsabilidade corporativa. Para o instituto, essa

postura facilita o acesso das companhias ao mercado de capitais, atrai os investidores e cria

valor para os acionistas.
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Seu primeiro código de governança corporativa foi lançado em 1999, uma acentuada

evolução do ambiente corporativo suscitou sua primeira revisão em 2001, sob os avanços

legislativos e regulatórios que atestam sua importância. Em 2004, ele passou por outra

mudança, trazendo as tendências mundiais para dentro do contexto brasileiro, propondo novas

considerações para melhorar a competitividade de nossas empresas na busca por

investimentos. O objetivo central do código é:

• Aumentar o valor da sociedade;

• Melhorar seu desempenho;

• Facilitar seu acesso ao capital a custos mais baixos;

• Contribuir para sua peneridade.

Na sua terceira e última versão (2004) o código foi dividido em seis partes distintas

que orientam e regulam a atribuição de cada órgão na empresa, essas partes são:

1. Propriedade - diz que cada sócio é um dos proprietários da sociedade, proporcional

a sua participação na empresa, os principais pontos abordados nesta parte são:

equidade entre os acionistas majoritários; participação nas decisões da empresa (uma

ação = um voto); acordos entre os sócios; assembléia geral e reunião entre os sócios;

aquisição de controle; condições de saída dos sócios; repúdio ao uso de informações

privilegiadas; arbitragem; conselho de família e; dispersão das ações (free float).

2. Conselho de Administração - órgão eleito em assembléia, suas principais

atribuições são: criar as diretrizes de planejamento da organização; desenvolver a

missão e as competências do conselho; seu regime interno; escolher o seu presidente;

zelar pela separação entre os cargos de Presidente do Conselho e CEO; escolher os

comitês de auditoria; número de membros e composição dos conselhos; avaliação de

conselheiros; planejamento de sucessão; auditoria independente; gerenciamento de

riscos e; divulgação da responsabilidade corporativa.

3. Gestão - dispõe sobre as normas gerais de gestão da organização, tanto entre os

membros quanto aos demais interessados, dividindo-se em: competências do

executivo principal; relacionamento entre os stakeholders; transparência na gestão;

divulgação de relatórios e informações de controle interno e; avaliação dos executivos
"'"e remuneraçao.

4. Auditoria Independente - para verificar se as infonnações prestadas realmente

expressam a realidade, com ênfase na: auditoria independente; pareceres e
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recomendações dos auditores independentes; contratação, remuneração e destituição

destes funcionários.

5. Conselho Fiscal - órgão não obrigatório, criado com a fmalidade de fiscalizar os atos

da administração, desenvolve as seguintes funções: estabelecer sua composição e

agenda de trabalho; relacionamentos com os sócios, comitês de auditoria, auditores

independentes, auditores internos; remuneração do conselho fiscal e; dar pareceres do

conselho.

6. Conduta e Conflito de interesses - para regular os princípios e políticas que regem a

organização, são divididos em: código de conduta e; conflito de interesses.

o propósito do IBGe (2004) é "ser referência em govemança corporativa,

contribuindo para o desenvolvimento sustentável das organizações e influenciando os agentes

de nossa sociedade no sentido de maior transparência, justiça e responsabilidade social". Os

princípios básicos que norteiam o código são: transparência; equidade; prestação de contas e

responsabilidade corporativa.

2.5.2 Bovespa e a Governança Corporativa

Em dezembro de 2000, a Bovespa criou o Novo Mercado, um segmento especial

destinado a empresas que se comprometam com a adoção de padrões elevados de governança

corporativa. A premissa básica desse modelo estabelece que quando o investidor percebe uma

diminuição do risco de um ativo, isso influenciará de forma positiva na sua valorização e

liquidez. A Bovespa associa que essa percepção ocorre graças aos direitos e garantias

adicionais concedidos aos investidores, contribuindo assim para a diminuição da assimetria

informacional existente no mercado.

As companhias listadas no Novo Mercado adotam, voluntariamente, regras que vão

além do que é exigido pela nossa legislação, regras que ampliam os direitos dos acionistas,

além de garantir a divulgação de informações claras e tempestivas. O nível de exigência

dessas ações está sintetizado na figura e seguir.
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Segmentos de Listagem da BOVESPA
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Figura 2: Segmentos de Listagem da Bovespa
Fonte: Bovespa

NovoMerca o .

Quanto maior o nível de exigência, maior será a garantia que o investidor está

aplicando seus recursos em empresas éticas, transparentes e que adotam os mais elevados

padrões de gestão, reconhecidos internacionalmente.

Adesão aos Níveis de Governanca

280; 63%

101; 23%
Now Mercado
Nível 2

O Nível 1

O Básico e BDRs

Gráfico 1: Adesão aos Níveis de Govemança
Fonte: Bovespa - Boletim Informativo nO131 - Setl08.

o gráfico 1 mostra o número de empresas que aderiram aos Níveis Diferenciados de

Govemança Corporativa da Bovespa desde sua implantação em dezembro de 2000 até o mês

de setembro de 2008, das 444 empresas listadas nesta data na Bolsa, 101 delas (23%)

aderiram o Nível mais elevado de govemança corporativa, o Novo Mercado, 18 empresas

(4%) aderiram ao Nível 2 e 44 empresas (10%) estão no Nível 1 de governança corporativa.



Quadro 1: Exigências para a Govemança Corporativa

Tradicional NÍvell Nível 1 Novo Mercado
Percentual Mínimo

de Ações em Não há regra No mínimo 25% de No mínimo 25% de No mínimo 25% de
Circulação free float free float free float
(free float)

Permite a Permite a Permite a Permite aCaracterísticas das existência de açõesexistência de ações existência de ações existência somenteAções Emitidas ON ePN (comONePN ONePN de ações ONdireitos adicionais)

Mínimo de três Mínimo de três Mínimo de cinco Mínimo de cinco
membros, dos membros, dos quaisConselho de membros membros quais pelo menos pelo menos 20%Administração (conforme (conforme 20% devem ser devem serlegislação) legislação) independentes independentes

Demonstrações
Financeiras Anuais Facultativo Facultativo USGAAP USGAAP

em Padrão ou IFRS ou IFRS
Internacional

Concessão de 80% para ações ON 80% para ações ON 100% para ações 100% para ações(conforme (conforme ON 80% paraTagAlong ONlegislação) legislação) ações PN

Adoção da Câmara
de Arbitragem do Facultativo Facultativo Obrigatório Obrigatório

Mercado

Fonte: Bovespa

o quadro acima apresenta algumas exigências para a comercialização das ações em

cada um dos níveis diferenciados de govemança corporativa da Bovespa, todas as condições

de listagem em cada um dos níveis são apresentadas no ANEXO I.

A Bovespa destaca que um dos aspectos mais relevantes para a implantação e

sustentação desse novo modelo está na participação dos investidores estrangeiros, que

subscrevem em média 70% dos valores ofertados, trazendo recursos e financiando nossas

empresas. Outro aspecto observado foi o aumento da participação de pessoas físicas no

mercado de capitais a partir do ano de 2003, influenciadas pela maior liquidez dos ati os.
,

O reflexo das novas regras pode ser observado na valorização do IGC - Indice de

Govemança Corporativa em relação aos outros índices listados na Bo espa O desafio agora é

manter o ambiente adequado as mudanças e as novas necessidades que serão demandadas

pelos investidores.
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,
2.5.2.1 IGC: Indice de Ações com Governança Corporativa Diferencia a

O IGC representa a carteira teórica composta por ações de companhias que são

negociadas nos segmentos diferenciados da Bovespa (Novo Mercado, Nível 1 ou Nível 2), ou

seja, ações de empresas que assumiram, voluntariamente, o compromisso de prestar

informações além do que é exigido por lei.

Os critérios de inclusão e exclusão dos ativos no IGC, assim como o cálculo do índice

são estabelecidos pela Bovespa (2001) conforme os critérios abaixo:

• Ações Elegíveis para o índice - todas as ações emitidas por empresas que são

negociadas nos Níveis Diferenciados de Govemança Corporativa da Bovespa

podem se eleger.

• Critérios para Inclusão na carteira - são incluídas na carteira do índice todas as

empresas admitidas à negociação no Novo Mercado e nos Níveis 1 e 2 da Bovespa.

Os procedimentos para a inclusão de uma ação no índice obedecem à seguinte

regra:

Uma vez a empresa tendo aderido aos Níveis 1 ou 2 da Bovespa, todos os tipos de

ações de sua emissão participarão da carteira do índice, exceto se sua liquidez for considerada

muito estreita.

• Critério de Exclusão da Carteira - uma ação poderá ser excluída da carteira do

IGC se apresentar um nível de liquidez muito reduzido. Se a empresa entrar em

regime de recuperação judicial ou falência, suas ações também serão excluídas da

carteira do índice. No caso de oferta pública que resultar em retirada de circulação

de parcela significativa de ações do mercado, suas ações também serão excluídas

da carteira. Nessas eventualidades, serão efetuados os ajustes necessários no

índice.
,

• Cálculo do Indice - a Bovespa calculará o IGC em tempo real, considerando os

preços dos últimos negócios realizados no mercado a vista (lote-padrão) até o

momento do cálculo, em seu pregão, com as ações que fazem parte da carteira.
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EVOLUÇÃO DOS íNDICES
8.000

-IGe

-IBRX 50

-IBOVESPA
5.000

7.000

6.000

4.000

3.000

2.000

1.000

~ ~~ ~ ~~

(Base 1.000 - desde 25/06/2001)

Gráfico 2: Evolução dos índices
Fonte: Bovespa - Boletim Informativo N° 131 - Setl08.

o gráfico 2 reforça a abordagem de que as empresas que adotam boas práticas de

govemança corporativa obtêm um retomo maior se comparados aos outros ativos, a

justificativa se dá em virtude de uma gestão mais transparente e a utilização de mecanismos

que garantam a tranqüilidade do acionista.

,
2.5.2.2 IBOVESPA: Indice Bovespa

A Bovespa afirma que o Ibovespa é o mais importante indicador do desempenho

médio das cotações do mercado de ações brasileiro. Sua relevância advém do fato do

Ibovespa retratar o comportamento dos principais papéis negociados na Bovespa, o índice

apresenta grande consistência, por este motivo não sofreu nenhuma alteração desde sua

implementação em 1968, por sua característica, o índice é muitas vezes utilizado como sendo

o índice do mercado.

Extremamente confiável, o Ibovespa representa fielmente o comportamento médio das

principais ações negociadas na bolsa, o impacto da distribuição dos proventos, e o perfil das

negociações à vista (lote-padrão) observadas nos pregões da Bovespa, sua finalidade básica é

a de servir como indicador médio do comportamento do mercado.

A representatividade, divulgação, transparência, segurança e confiabilidade do índice é

descrita da seguinte maneira pela Bovespa (2001):
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• Representatividade do Ibovespa
,

./ Em termos de liquidez - As ações integrantes da carteira teórica do e

Bovespa respondem por mais de 80% do número de negócios e do volume financeiro

verificados no mercado à vista (lote-padrão) da Bovespa .

../ Em termos de capitalização bursátil - as empresas emissoras das ações
,

integrantes da carteira teórica do Indice Bovespa são responsáveis, em média, por

aproximadamente 70% do somatório da capitalização bursátil de todas as empresas

com ações negociáveis na Bovespa.

• Divulgação e Acompanhamento - a Bovespa cálculo o índice em tempo real,

considerando os preços dos últimos negócios efetuados no mercado à vista (lote-

padrão) com as ações que compõem sua carteira, seu acompanhamento poder ser feito

on line em qualquer parte do mundo

• Transparência - metodologia simples e informação à disposição do público
,

investidor asseguram a confiabilidade do Indice Bovespa. Essa informação explica o

fato do Ibovespa ser o único dos indicadores de desempenho de ações brasileiras a ter

um mercado futuro líquido (um dos maiores mercados de contrato de índice do

mundo).

• Segurança, Confiabilidade e Independência - a Bovespa é responsável pela gestão,

cálculo, difusão e manutenção do Ibovespa. Essa responsabilidade assegura a

observância estrita às normas e procedimentos técnicos constantes de sua metodologia.

2.5.3 CVM e a Governança Corporativa

A CVM é uma Autarquia Federal vinculada ao Ministério da Fazenda, e é o órgão

responsável pela normatização, fiscalização e bom funcionamento do mercado mobiliário

brasileiro, viabilizando acesso de informações a todos as pessoas interessadas, seus principais

objetivos são:

• Proteger os investidores contra fraudes e manipulações;

• Assegurar o funcionamento eficiente, justo e ordenando do mercado;

• Promover a expansão do mercado visando a capitalização das empresas;

• Assegurar a ampla divulgação de informações;

• Estimular a formação de poupança e a capitalização de longo prazo.



A CVM tem competência para atuar nas seguintes áreas: Companhias abertas· F os

de Investimento; Auditores Independentes; Corretoras, Distribuidoras, Bolsas de Va ores e

Bancos de Investimento; Administradores de Carteira; Agentes Autônomos de Investimento·

Investidores Institucionais e; Investidores estrangeiros.

Na cartilha elaborada pela CVM (2002) o Conselho de Administração, a Auditoria

Independente e o Conselho Fiscal desempenham papeis fundamentais para o efetivo controle

da gestão da organização, a cartilha está dividida da seguinte maneira:

• Transparência: Assembléias, Estrutura Acionária e Grupo de Controle -

estabelecendo as regras para a convocação e pauta das assembléias, prazos de

convocação, acordos entre os acionistas, relação entre os acionistas e o processo de

votação.

• Estrutura e Responsabilidade do Conselho de Administração - estabelecendo sua

função, composição e tempo de mandato, funcionamento e comitês do Conselho de

Administração, participação de acionistas preferenciais no Conselho de Administração

e a separação entre as funções de Presidente do Conselho e Presidente da Diretoria.

• Proteção aos Acionistas Minoritários - diz respeito a sua participação em decisões

relevantes, direito de Tag along para companhias constituídas antes de vigorara Lei nO

10.303 de 31 de outubro de 2001, direito de Tag along para companhias constituídas

após a entrada em vigor da Lei n° 10.303/2001, transações entre as partes relacionadas,

direito a voto para ações preferenciais no caso de não pagamento de dividendos,

arbitragem para questões sociais e proporcionalidade de ações ordinária e

preferenciais.

• Auditoria e demonstrações Financeiras - discussão e análise da administração,

composição e funcionamento do conselho, relacionamento com o Auditor

Independente, auditoria, acesso as informações, clareza nas informações contábeis e

recomendações dos auditores.

Ao elaborar esse documento a CVM analisou a experiência de diversos países e

adaptou alguns conceitos internacionais de govemança corporativa a nossa realidade, cabe

ressaltar que as recomendações desta cartilha são superiores aos padrões exigidos por lei, por

isso, ela não se constitui numa norma, na qual seu descumprimento implica em algum tipo de

sanção. Outro fato relevante é a evidenciação de aspectos contábeis neste documento, sendo

esta a principal diferença entre a cartilha da CVM e o código de melhores práticas do IBGC.



3 METODOLOGIA DE PESQUISA

Lakatos e Marconi (1989, p. 41) descrevem a metodologia científica da

forma:

A fmalidade da atividade científica é a obtenção da verdade, através da

comprovação de hipóteses, que, por sua vez são pontes entre a observação da

realidade e a teoria científica, que explica a realidade. O método é o conjunto das

atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite

alcançar o objetivo.

Na busca pelo conhecimento científico, vários tipos de pesquisas podem ajudar o

pesquisador a desvendar o fenômeno estudado. Neste caso, a abordagem exploratória será

utilizada por proporcionar maior familiaridade com o problema e tomá-lo explicito, além de

estabelecer prioridades para futuras pesquisas. Para elaboração do referencial teórico será

realizada uma pesquisa bibliográfica em livros, artigos, teses e dissertações, revistas e

publicações especializadas, assim como em sites relacionado ao tema, com intuito de obter

maior compreensão sobre o assunto.

Para esclarecer o problema será utilizado um estudo de caso, pois segundo Mattar

(1993, p. 84) este método estimula a compreensão e ampliação do conhecimento. Outra

vantagem deste método é permitir ao pesquisador concentrar-se em um aspecto ou situação

específica e identificar, ou pelo menos tentar, o problema dentro de um ambiente real.

Com o objetivo de explicitar o tema foi desenvolvido um estudo de caso sobre a

empresa Sadia SIA, aspectos como credibilidade, qualidade, tradição, valor da marca e até

mesmo o porte da empresa pesaram na hora da escolha, pois com o objetivo de trazer o tema à

tona optou-se por analisar uma empresa conhecida pela maior parte da população, o simples

fato da Sadia SIA fazer parte do setor alimentício contribuiu para que fosse criado um

ambiente favorável ao estudo, uma vez que o objetivo da empresa é estar presente diariamente

na mesa da população brasileira.

Os dados utilizados na pesquisa foram extraídos em sua maior parte do p óp ·o i e da

empresa, através do link Investidores, também foram utilizadas as informaç - o ' eis

em jornais e revistas, as informações disponíveis no site da Bovespa tam é foram tilizadas

como material de apoio.



4 ESTUDO DE CASO

4.1 História e Evolução da Empresa Sadia

Fundada em 07 de junho de 1944 no município de Concórdia, região oeste de an

Catarina, a Sadia iniciou suas atividades com um pequeno moinho de trigo, um abatedouro e

poucos funcionários, hoje ela é uma das maiores empresas do setor alimentício da América

Latina, com mais de 52 mil funcionários diretos.

A empresa é líder nacional no fornecimento de produtos protéicos refrigerados e

congelados, a Sadia possui um portfólio com cerca de 700 itens, que são distribuídos em mais

de 300 mil pontos-de-venda no território nacional e para mais de cem países. A Companhia

acredita que sua marca e seu logotipo estão entre os mais reconhecidos e admirados no Brasil

e nos países estrangeiros onde a Companhia comercializa seus produtos, que são associados

às noções de qualidade, tradição e valor.

Atualmente, a empresa possui 16 unidades industriais em oito Estados brasileiros e

uma filial em Kaliningrado, na Rússia, além de oito grandes centros de distribuição no Brasil.

No exterior, mantém escritórios comerciais no Panamá, Chile, Uruguai, Argentina, Alemanha,
,

Inglaterra, Rússia, Turquia, Emirados Arabes, China e Japão.

A Companhia abriu seu capital no ano de 1971, hoje ela negocia suas ações nas bolsas

de valores de São Paulo, Nova York e Madri. Seus papéis participam do Índice Bovespa
, ,

(Ibovespa), do Indice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada (IGC) e do Indice
,

de Ações com Tag Along (ITAG), em 2007 suas ações passaram a fazer parte do Indice de

Sustentabilidade Empresarial (ISE) da Bovespa, que é uma carteira composta por ações de

empresas com reconhecido comprometimento com a responsabilidade social e a

sustentabilidade empresarial.

Para a Sadia, 2007 foi o ano da internacionalização, com a implantação ua

primeira fábrica no exterior, em Kaliningrado, na Rússia, e o anúncio de uma da
, .

unidade a ser construída nos Emirados Arabes. Ocorreu também o an·_' LA_"'O

investimento já realizado na história da empresa, R$ 1,6 bilhões para 2

construção da nova fábrica no exterior e melhorias de tecnologia, infra-e

das unidades brasileiras. A expectativa da companhia é aumentar se o -"""""",L_

12% e 14% em 2008, essas ações estão alinhadas ao objeti o da

faturamento em cinco anos.
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A área de Gestão de Riscos passou por uma reformulação em 2007, com

aperfeiçoar processos e metodologias para o controle de riscos que Companhia e '

no dia-a-dia de suas operações. Os riscos relacionados à variação cambial e à oscilaç-

taxas de juros são administrados por meio da gestão de caixa e de operações financeiras

derivativos disponíveis nos mercados domésticos e internacionais. A Companhia conta ainda

com um hedge natural, proveniente de suas exportações. Em 2007, 46% da receita foi

proveniente de vendas externas.

Com o objetivo de amenizar eventuais riscos inerentes às aplicações financeiras e

contratos de derivativos, a Sadia trabalha somente com instituições financeiras de primeira

linha e dentro dos limites estabelecidos pelos Comitês de Crédito e Financeiro. Para reduzir os

riscos de crédito nas contas a receber, utiliza a estratégia de pulverização das vendas, de tal

forma que nenhum grupo tenha mais do que 10% de seu faturamento consolidado. Também

contrata apólices de seguro de risco de crédito para os mercados interno e externo.

Outro grande avanço da empresa em 2007 foi o anuncio da criação de uma holding

financeira e de um banco múltiplo, o objetivo é ampliar as atividades que a Corretora

Concórdia vem desenvolvendo no mercado financeiro nos últimos 21 anos e aproveitar as

oportunidades de negócio e sinergia com a Sadia.

Ao final do balanço geral do último ano, a administração da empresa divulgou a

seguinte nota: "encerramos 2007 com a certeza de termos dado passos importantes para o

futuro da Empresa. Nossos desafios para os próximos anos serão aproveitar novas

oportunidades de negócio e continuar crescendo rapidamente, tanto dentro quanto fora do

Brasil". (Walter Fontana Filho - Presidente do Conselho de Administração).

4.2 A Governança Corporativa na Sadia

Empresa comprometida com a transparência das informações ao mercado e tratamento

equânime aos acionistas, a Sadia integra desde 2001 o Nível 1 de Governança Corporati a da

Bovespa, segmento que lista ações de empresas que adotam as melhores prá· c

governança corporativa, além de dispor de um comitê específico para o

divulgação de ato ou fato relevante aos acionistas.

A Companhia publica suas demonstrações contábeis trimestralme e, i

e

demonstrações financeiras aos analistas e investidores de acordo com

brasileiros (BR GAAP) e norte-americanos (US GAAP), uma z

(American Depositary Receipts - ADRs) negociados nos Estado

o processo de adequação à lei norte-americana Sarbane -Oxle

, . .
IS

, lo

a se



empenho com os controles internos e a prestação de contas para os acionistas e

capitais.

A política de dispersão acionária garante aos titulares de ações ordinári

preferenciais o direito a tag along de 80%, ou seja, em caso de alienação de controle

Companhia, todos os acionistas receberão 80% do valor pago por ação ordinária integrante d

bloco de controle. Em razão disso, suas ações participam do Índice de Ações com Governança

Corporativa Diferenciada (IGC) e do Índice de Ações com Tag Along (ITAO), da Bovespa.

As principais políticas de govemança corporativa da empresa estão descritas no seu

site, nos Relatórios Anuais e Release divulgado pela empresa, as informações abaixo abordam

as diretrizes de governança adotada pela empresa desde 2001, ano de sua inclusão no Nível 1

de govemança corporativa da Bovespa.

• Controle Acionário - O controle societário da Sadia é regulado por um Acordo de

Acionistas que tem basicamente por finalidade disciplinar o relacionamento entre os

grupos familiares no que diz respeito à alienação de ações ordinárias entre seus

membros e terceiros bem como estabelecer princípios e regras para o exercício do

direito de voto uniforme nas assembléias gerais.

,
• Código de Etica - a empresa adota um conjunto de práticas e políticas que fortalece a

,
sua cultura e orienta a atuação dos funcionários. Um deles é o Código de Etica,

reformulado em 2006 a fim de estender seus preceitos a todos os contratos comerciais

e incluir um termo de responsabilidade assinado por seus colaboradores.

• Políticas - a empresa desenvolveu critérios e procedimentos próprios de divulgação

de dados sobre atos e fatos relevantes para o seu desempenho, além de aderir o

Manual ABRASCA (Associação Brasileira das Companhias Abertas) de práticas de

proteção de informações privilegiadas. Outra iniciativa é a Política de ego iaçao

que desde 2007 estabelecem diretrizes quanto às negociações de ações o e

valores mobiliários.

• Conselho de Administração - órgão composto de 07 a 11 me

Assembléia Geral, com mandato unificado de um ano, sendo

Ao Conselho de Administração cabe o estabelecimento de

•

·i a ree ição.

e lo go prazo

e a tomada de decisões. No final de 2007 o Conselho era

sendo 04 do acordo de acionistas e os demais indica o

o or 11 membros,



• Conselho Fiscal - formado por 03 membros efetivos e outros 03 s

principal função é zelar pela transparência e fidelidade das demonstrações ~-.....

da sociedade.

• Diretoria Executiva - composta entre 07 e 25 membros, eleitos pelo Conse .

Administração, mandato unificado de um ano com direito a reeleição~ são

responsáveis por executar o que for deliberado pelo conselho, bem como pela gestão

cotidiana dos negócios, atualmente possui 23 membros, sendo que nenhum deles

pertence à família fundadora da empresa.
,

• Orgãos Auxiliares e Instrumentos de Governança Corporativa - atenta aos

códigos de boas práticas de governança espalhados pelo mundo, a empresa criou

vários comitês técnicos de apoio para a tomada de suas decisões, compostos

exclusivamente por Conselheiros que se encarregam da qualidade na apuração das

informações e dados, sua análise e recomendações específicas. O Conselho de

Administração da Sadia instituiu em 2004 de seu Regimento Interno, que disciplina o

funcionamento da entidade e seu relacionamento com os demais órgãos sociais e as

Diretrizes de Conduta, que dissemina a aplicação dos valores éticos e culturais da

Sadia nas atitudes pessoais e relações interfuncionais, incluindo a alta Administração,

e o público externo em geral.

• Comitê de Auditoria - baseado nas exigências da lei norte-americana Sarbanes-

Oxley, o comitê possui a função de avaliar os controles contábeis internos da

Sociedade e monitorar os processos de elaboração dos relatórios financeiros e o

cumprimento da legislação societária, bem como supervisionar os auditores externos

e internos da empresa, preservando sempre sua relação de independência. O órgão é

formado exclusivamente por membros do Conselho de Administração, sendo um

deles obrigatoriamente especialista em finanças, tendo já em 2004 sido coord_L.L~"""_

por um membro independente.

• Comitê de Finanças - órgão formado por membros do Conselho de Ad · .

sua função é assessorar e propor políticas financeiras ativas e passi as e

a estrutura de capital mais adequada ao negócio.

• Comitê Tributário - órgão formado por membros do Conse

com a função de analisar e monitorar as propostas da Admini

impactos e solução das contingências tributárias nos ne ' .

avaliação da legislação fiscal e suas freqüentes alteraç - .



• Comitê de Recursos Humanos - constituído por integrantes do

Administração, tem a tarefa de definir objetivos e políticas de recurs

alinhados à estratégia de negócio da Companhia.

• Comitê de Política de Divisão - composto pelo Presidente do Conselh

Administração, o Diretor Presidente e o Diretor de Relações com Investidores, te

por função precípua supervisionar o cumprimento da Política de Divulgação de Ato

ou Fato Relevante na Sadia.

• Acordo dos Acionistas - documento que esclarece as regras e princípios para a

atuação dos controladores da empresa, esse acordo estabelece tratamento igualitário e

direito de voto nas Assembléias Gerais a todos os detentores de ações ordinárias, ele

também regula a movimentação de ações entre membros do grupo controlador e

define políticas de investimento e remuneração de capital.

• Sarbanes-Oxley - ao negociar títulos no mercado norte-americano (ADRs), a Sadia

está sujeita aos regulamentos da Lei Sarbanes-Oxley (SOX), promulgada nos EUA

em 2002 com o intuito de promover a transparência nas demonstrações contábeis e

financeiras das empresas que negociam ações nas bolsas de valores daquele país.

• Relações com o Investidor - seu objetivo é estreitar os laços com os investidores e

analistas de mercado, realizando atendimentos e visitas diárias a outros analistas e

acionistas, além de promover eventos para a divulgação de informações relativas ao

desempenho da Companhia, como reuniões públicas trimestrais e teleconferências no

Brasil e exterior. Em 2007 o site de Relações com Investidores passou por uma

reformulação para facilitar o acesso ao grande volume de informações sobre o

desempenho dos negócios da empresa.

4.3 Principais Resultados da Empresa

De acordo com os relatórios divulgados pela empresa, em 2007 a Sadia o

melhores resultados dos últimos anos. Com a crescente demanda nos me -~~"

externo, a receita bruta foi a maior de sua história, alcançando R$ 9,8 b· -

de 24% em relação a 2006. O segmento de produtos industrializados fo·

sendo responsável por 43% das vendas fisicas e por 46,9% da rec i

A estratégia utilizada pela empresa, na recuperação

aviária de 2006, empreendimentos como a abertura da no a

, .

,
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renda média do brasileiro foram fatores decisivos para o desempenho dos

ano.

o volume de vendas no mercado interno registrou um aumento de 7,5% e

ano de 2006, a receita subiu 18,7% em relação ao mesmo ano, representando 540/0

total da Companhia. No mercado externo o aumento no volume de exportação foi de ~ Yc

em relação a 2006, com destaque para os produtos industrializados que teve um aume· t

45,1%, isso proporcionou um aumento na receita de 27,2% em relação ao ano anterior.

Elevando o resultado de todos os indicativos financeiros da empresa.

A Sadia desenvolve diversas ações de investimento em mercados de ações, prova disto

é a atual posição de suas ações que são negociadas nas bolsas de valores de São Paulo, Nova

York e Madri, em 2007 esse volume atingiu R$ 6,9 bilhões.

• Bolsa de Valores de São Paulo - Bovespa: em um ano de bom desempenho do

Ibovespa, que registrou alta de 43,7%, as ações preferenciais da empresas acumularam

um lucro de 41,3%, com um volume fmanceiro diário de R$ 18,7 milhões.

• Bolsa de Valores o a r yse: em 2007 os ADRs nível II da Sadia
,.,

valorizaram 69,3% em moeda local no mesmo período o Indice Dow Jones registrou

uma alta de 7,2%, o volume médio diário cresceu 173,7%, passando a marca U$ 5,2

milhões.

• Bolsa de Valores de Madri - La · e : desde novembro de 2004 as ações da Sadia

PN estão listadas na Latibex, que negocia t' los de Companhias Latino-americanas na

Bolsa de Madri, o volume médio diário neste ano foi de U$ 425,9 milhões.

• Remuneração aos Acionistas: o valor total de juros sobre o capital e dividendos a ser

distribuído com base no resultado de 2007 é de R 206,00 milhões, o que representa

aproximadamente R$ 0,306006 por ação.
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULT AD

Após verificar o material estudado é nítida a preocupação e adoção por part

dos principais aspectos abordados no código de govemança corporativa do IBGC eda c

de recomendações da CVM, dentre eles podemos citar a eleição em Assembléia

conselheiros, dos diretores, a criação de órgãos auxiliares como o comitê de auditoria, comitê

tributário, um link no site da empresa direcionado para os investidores e várias outras

medidas.

No ano de 1971 a empresa começou a negociar seus papeis na bolsa de valores e no

ano de 2001 passou a integrar o Nível 1 de governança corporativa da Bovespa.

As divulgações de seus demonstrativos financeiros estão de acordo com os princípios

contábeis aceitos no Brasil e no EUA, reforçando sua imagem de empresa comprometida com

a transparência na divulgação das informações, a Sadia foi uma das primeiras empresas

brasileiras a atender as exigências da Lei norte-americana Sarbanes-Oxley (SOX). Outra

iniciativa que a Sadia pratica e está além do que é exigido para empresas listadas no Nível 1

de Govemança Corporativa da Bovespa é a concessão de tang along de 80% para os

acionistas detentores de ações PN.

No que diz respeito ao controle acionário, a empresa apresenta um quadro societário

parecido com a maior parte das empresas brasileiras, o poder é concentrado na propriedade

familiar e pouco difuso, outra característica comum é a existência de um número elevado de

ações preferenciais, sem direito a voto, como evidenciado na tabela abaixo.

Tabela 1: Composição Acionária da Sadia

Acionistas A~õesON 0/0 AçõesPN % Total %

Old Participações Ltda. 26.721.658 10,40 - 0,00 26.721.658 3,91
Sunflower Participações S.A. 36.288.959 14,12 - 0,00 36.288.959 5,31
Outros acionistas (*) 134.782.937 52,44 20.101.797 4,72 154.884.734 22,67

PREVI 1.199.311 0,47 57.435.370 13,48 58.634.681 8,58

Dodge& Cox - 0,00 48.399.210 11,36 48.399.210 7,09
Outros acionistas 58.007.135 22,57 289.804.335 68,04 347.811.470 50,92

Ações em Tesouraria - 0,00 10.259.288 2,41 10.259.288 ,50

Total 257.000.000 100 426.000.000 100 683.000.000 100
(*) Parte do Acordo dos Acionistas

Fonte: Release Sadia 2007



A Old Participações Ltda. e a Sunflower Participações S.A. são emp e

diversos membros da família e fazem parte do acordo dos acionistas, o terceir

investidores denominado Outros acionistas também é composto por integrantes da t-.......-..' •.••...•.

70 signatários desse acordo detém 66,6% das ações com direito a voto.

O Acordo dos Acionistas foi firmado pelos membros da família em 1977 e revisto a

última vez em 2005, de acordo com o Release da empresa, esse acordo estabelece a relaçã

entre a compra e venda de ações entre os membros da família e terceiros, bem como

estabelece as regras de direito a voto em bloco, qualquer membro da família que deseja dispor

de suas ações deverá conceder a preferência de comprar aos membros do Acordo de

Acionistas.

Outro problema comum nas companhias brasileiras é o número excessivo de membros

da família exercendo cargos de gestão no Conselho de Administração e na Diretoria

Executiva, porém este fato não ocorre na Sadia segundo as informações disponíveis no

Balanço Geral de 2007 da empresa. Outro fator de destaque na gestão da empresa é a

separação de cargos entre o Presidente do Conselho Executivo e o CEO, existe também a

participação de conselheiros externos nesses órgãos.

O comitê de ética e a política de divulgação de informações as empresas está de

acordo com os modelos propostos pelo IBGC, inclusive no que diz respeito às informações

privilegiadas. Os Comitês de apoio que são previstos e recomendados nos códigos de

melhores práticas também estão presentes na Sadia, dentre eles podemos destacar: o Comitê

de Auditoria; o Comitê Tributário; o Comitê de Recursos Humanos; o Comitê de Finanças e

Relações com Investidores; o Comitê de Auditores Independentes entre outros.

A adoção de Boas Práticas de Govemança Corporativa foi capaz de melhorar o

desempenho da empresa, proporcionando resultados consistentes e duradouros ao longo dos

últimos anos. A seguir serão apresentados alguns dados financeiros da Sadia:

Tabela 2: Principais Indicadores Financeiros antes da Governança Corporativa

R$mil 1999 2000 2001
Receita Operacional Bruta 3.146.100 3.257.900 4.017.100
Mercado Interno - 2.384.600 2.497.900
Mercado Externo - 873.400 1.519.200
Receita Operacional Líqu·da 2.778.800 2.881.000 3.634.800
Lucro Bruto 806.000 703.600 1.275.300
Lucro Líquido 73.200 112.700 202.6·

Fonte: Release Sadia 2002
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A tabela acima apresenta alguns resultados financeiros da Sadia an e

Nível 1 de Governança Corporativa da Bovespa, no ano de 2001.

Tabela 3: Principais Indicadores Financeiros depois da Governança Corporativa

R$mil 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Receita Operacional Bruta 4.689.274 5.855.435 7.316.546 8.327.999 7.940.480 9.8 3.

Mercado Interno 2.729.894 3.195.807 3.732.013 4.251.675 4.482.017 5.319.9 8

Mercado Externo 1.959.380 2.659.628 3.584.533 4.076.324 3.458.463 4.524.035

Receita Operacional Líquida 4.238.843 5.292.124 6.307.473 7.318.438 6.876.701 8.623.191

Lucro Bruto 1.299.844 1.553.769 1.845.204 2.007.376 1.691.484 2.311.061

Lucro Líquido 234.092 446.763 438.736 657.339 376.588 689.016

Ativo Total 5.216.515 5.487.666 5.725.817 6.495.437 7.576.351 8.181.380

Patrimônio Líquido (PL) 1.261.654 1.487.422 1.777.848 2.223.649 2.458.358 2.910.520

Investimentos 119.363 110.220 246.444 865.992 1.055.378 1.100.000

Remuneração Bruta ao Acionista 76.667 150.454 148.310 201.359 118.920 206.600

Lucro por Ação 0,34 0,65 0,64 0,96 0,55 1,02

Valor de Mercado 928.880 2.718.340 4.084.340 4.507.802 4.890.282 6.911.960
Fonte: Release Sadia 2007

Ao comparar as duas tabelas é possível verificar um salto no desempenho da empresa

após o ano de 2002, neste período as ferramentas de gestão e as práticas de govemança

corporativa já estavam sendo utilizadas pela empresa.

Mesmo sendo possí e observar crescimento da empresa após o ano d

investidor não tem a noção exata do que isso representa quando ele se prende a
•UF, • '..,C . •

POlO U I
o

/--------------------------------.

Patrimônio Líquido XValor de ercado

Ano 2002 Ano 2003 Ano 2004 Ano 2005 Ano 2006 Ano 2007

Patrimônio Líquido (PL) • Valor de Mercado

Gráfico 3: Patrimônio Líquido x Valor de Mercado
Fonte: Elaborado pelo Autor



o gráfico 3 ajuda a esclarecer a diferença entre um período e outro, até

os ativos tangíveis da Sadia superavam o valor de mercado da empresa, mesmo a

um crescimento constante e praticamente dobrando seu valor no período de 2002 a

valor está muito aquém do crescimento do valor de mercado que a empresa obteve no

período, aproximadamente 700%, ou seja, as práticas de gestão adotada pela empresa a '

adesão ao Nível! de Govemança Corporativa da Bovespa criaram um valor tão grande para a

empresa que o investidor passou a pagar um preço maior pelo ativo da Sadia, confirmando o

que foi descrito na fundamentação teórica do trabalho.

Sadia versus Ibovespa
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Observando os gráficos 4 e 5, além de constatar o que foi falado acima, é possível

verificar que as ações da Sadia SIA tiveram uma valorização acima do mercado, que aqui é

representado pelo Ibovespa.

Gráfico 4: Cotação SDIA4 x lbovespa
Fonte: Release Sadia 2000

Sadia AO vs. Dow Jones
Base 100:: 29/12í2oo7
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Sadio ADR • Dow Jones

Gráfico 6: Sadia ADR x Dow Jones
Fonte: Release Sadia 2007

Sadia PN vs. Ibovespa
Base 100 = 30/06/2007
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Gráfico 5: Cotação SDIA4 x lbovespa
Fonte: Release Sadia 2007

Sadia ADR vs. Dow Jones
Base 100 = 30/06/2007
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Gráfico 7: Sadia ADR x Dow Jo e
Fonte: Balanço anual Sadia 2



Os ativos da Sadia que são negociados na Bolsa de New York ...-...L.I..

uma rentabilidade bem acima do índice Dow Jones, de acordo com os gráfico 6

Mesmo com toda estrutura apresentada nos relatórios da Sadia, com se

comitês de auxilio e controle a gestão, a empresa passou por um grande pr

govemança corporativa no ano de 2008, as falhas apresentadas levaram a empresa

prejuízo de R$ 760 milhões.

Grande parte da receita da Sadia advém de suas operações no mercado externo, por

este motivo a empresa se vale de Hedge para proteger suas operações no mercado estrangeiro,

mas segundo a consultora Kelly Trentin a empresa ultrapassou vários limites ao armar

operações desse tipo, confundindo o seu papel de produtor de gêneros alimentícios com o de

instituição financeira, talvez até mesmo influenciada pela Corretora Concórdia que faz parte

da Holding Sadia. A estratégia da empresa falhou porque a tendência de queda do dólar não se

repetiu por três motivos: 1) a incerteza sobre a aprovação do pacote americano de ajuda aos

bancos; 2) a volatilidade do mercado internacional; e 3) a aversão dos investidores ao risco,

levando embora o capital aplicado no país. O aumento no preço do dólar obrigava a Sadia a

cada dia aumentar a garantia de suas operações, até chegar o momento em que ela teve que

liquidar antecipadamente seus contratos antes que isso refletisse no seu caixa.

As ações da empresa chegaram a cair 42% após a divulgação do escândalo envolvendo

as falhas no seu sistema de governança corporativa, o que mais chama atenção no caso é que a

empresa apresenta uma estrutura de governança muito boa, atendendo inclusive as exigências

da Lei americana Sarbanes-Oxley e da Bolsa de Valores de Nova York.

A grande critica ao modelo de govemança corporativo da Sadia está na estrutura

pouco comum em grandes organizações, onde as decisões sobre investimentos estratégicos

não passam pelas mãos do Presidente-executivo, indo direto para o Comitê Financeiro e

quando são aprovadas, voltam para a diretoria para serem executadas, o fato mais intrigante é

que como o Conselho de Administração, ao qual a Diretoria financeira se reporta não sabia

das operações que levaram a empresa a um prejuízo de mais de R$ 760 milhões.

Buscar o mercado de derivativos para se proteger é comum para grandes empresas,

mas é preciso saber e respeitar os seus limites. O fato é que a reputação da administração da

empresa e o valor da marca ficaram enfraquecidos, evidenciando a necessidade de uma

adequação urgente ao modelo de gestão utilizado, especula-se que o Diretor Financeiro

empresa tenha agido de forma isolada, o que seria até pior, pois neste caso o C

Administrativo não tomou o devido cuidado de acompanhar as operações de

financiamento realizadas nesse período.



Certamente a Sadia não foi a única empresa afetada pela c ~

empresas também apresentaram prejuízo com esse tipo de operação, com

Aracruz e a Votorantin.

Contudo, a credibilidade e os beneficios obtidos através de boas

govemança corporativa continuam crescendo no país, o investidor entendeu e reco

garantias e beneficios proporcionados por essas práticas.
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Figura 3: Evolução do Índice de Govemança Corporativa
Fonte: Bovespa
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o IGC vem crescendo junto com o mercado de capitais brasileiro, desde a instituição

dos Níveis Diferenciados de Govemança Corporativa da Bovespa até setembro de 2008, mais

de 160 empresas de diversos ramos já estavam listadas na bolsa.

A demanda por maior transparência das empresas faz com que muitas delas ingressem

direto no Novo Mercado, nível mais exigente da Bolsa, essa tendência está evidenciada na

figura acima, a partir do ano de 2006 quando 44 empresas eram listadas ali, um ano depois

esse número subiu para 82 empresas, reforçando a importância da qualidade das informações

prestadas.

Na medida em que diminui a oferta de crédito e as opções de financiamento se tomam

cada vez mais caras e e cassas, o mercado de capitais surge como uma excelente alternativa

de financiamento e capitação de recursos para nossas empresas.



6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não existe um modelo perfeito de gestão, por mais que existam me -............~

controle as falhas sempre irão aparecer, o modelo de gestão baseado nos co

governança corporativa é excelente, o problema está nas pessoas que irão administrar '

sistemas.

O sistema de govemança corporativa utilizado pela Sadia SIA está de acordo com

normas estabelecidas pelo IBGC e as recomendações da cartilha da CVM, a empresa também

adota práticas de go emança corporativa que vão além do que é exigido no Nível 1 de

governança corporati a da Bovespa, onde ela está listada, podemos citar por exemplo:

participação de conselheiros independentes no Conselho de Administração e o direito de Tang

Along de 80% para in es ido es que detém ações PN.

Após ingressar no IGC a adia atingiu excelentes resultados financeiros, seu valor de

mercado (valor percebi o o iente s) atingiu um patamar de 07 (sete) vezes o valor do seu

patrimônio líquido. Em 1999 o preço e suas ações (ON e PN) oscilavam em tomo de R$I,60

e R$I, 16 respectivamente enq11anto no final de junho de 2008 os mesmos ativos eram

cotados ente R$ 11,31 e R$ 11,36, valorização acima do mercado.

Mesmo com os problemas apresentados no segundo semestre de 2008, a Sadia

desfruta credibilidade, prestígio e competência para continuar crescendo tanto no mercado

externo quanto no mercado interno.

O estudo de caso aplicado neste trabalho contribuiu para afirmar que a adoção de boas

práticas de governança corporativa realmente agrega valor as empresas e proporciona uma

melhor precificação dos seus ativos, o gráfico 2 (pag. 21) confirma esta afirmação ao

constatar que os ativos listados no IGC valorizaram em média 372,60% contra 241,20% de

valorização dos ativos do lbovespa no mesmo período. A figura 3 (pag. 36) ratifica essa

informação demonstrando o interesse crescente das empresas em aderir aos Níveis

Diferenciados de Governança Corporativa da Bovespa.

As iniciativas governamentais e não governamentais de disseminação dos conceitos de

governança corporativa foram de extrema importância para que hoje nossas empresas

encontrem em condições de disputar o mercado global.

As práticas desen olvidas pelo Instituto Brasileiro de Governança Corp

recomendações da Cartilha de Govemança Corporativa da Comissão de Valores

as políticas desenvolvidas pelo Novo Mercado da Bovespa são reconhecidas ;LL.L'''';&LI.~~...LLI:..''_~\ooi_,

pois segundo o relatório anual de 2006 da Bovespa, 70% dos valores ofe ...o. '.,



subscritos por investidores internacionais, reforçando a qualidade do modelo

corporativa adotado por nossas empresas. A própria Bovespa fala que 2004 fi ·

govemança corporativa no Brasil, as empresas que abriram seu capital neste período .

um retomo médio de 90%, evidenciando a valorização das empresas listadas na

também se observou que as empresas listadas no Nível 2 e no Novo Mercado apresen

um rendimento maior.

Contudo, apesar da imensa oportunidade de negócios que o mercado de capitais

brasileiro possibilita a nossas organizações, nossas empresas são caracterizadas pela grande

emissão de ações preferenciais (sem direito a voto) e a alta concentração acionária no grupo

familiar ou grupo de in estidores, reverter esse quadro se faz necessário para o país possa

alcançar novos patamares de investimento.
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ANEXO

REGRAS DE ADESÃO AO NOVO MERCADO BOVESPA

Mercado Nível!

• Adesão as regras do Nível através de assinatura de contrato entre a empresa e a Boves a;

• Manutenção em circulação (free-float)de uma parcela mínima de ações, representando

25% do capital;

• Realização de ofertas públicas de colocação de ações por meio e mecanismos que

favoreçam a dispersão do capital;

• Melhoria nas informações prestadas trimestralmente, entre as quais a exigência de

consolidação e revisão especial;

• Comprometimento de regras de disclosure em operações envolvendo ativos de emissão da

companhia por parte de acionistas controladores ou administradores da empresa;

• Divulgação de acordo de acionistas e programas de stock options;

• Disposição de um calendário anual de eventos corporativos.

Mercado Nível 2

Além da aceitação das obrigações contidas no Nível 1, a empresa e seus controladores

devem adotar os seguintes critérios:

• Adesão à Câmara de Arbitragem do Mercado para resolução de conflitos societários;

• Mandato Unificado de 1 ano para todo o conselho de administração e o mínimo de 5

membros;

• Disponibilização de balanço anual seguindo as normas do US GAAP ou IAS;

• Extensão para todos os acionistas detentores de ações ordinárias das mesmas condições

obtidas pelos controladores quando da venda do controle da companhia e de, no mínimo,

70% deste valor para os detentores de ações preferenciais;

• Direito de oto a ações preferenciais em algumas matérias, como, transforma

incorporação cisão e fusão da companhia, aprovação de contratos entre a comp-..... _

empresa do mesmo grupo e outros assuntos em que possa haver conflito de intere

o controlador e a companhia;



• Obrigatoriedade de realização de uma oferta de compra de todas as açõe

pelo valor econômico, nas hipóteses de fechamento de capital ou cancelamen

de negociação neste nível.

Novo Mercado

Pré Requisitos

• Adesão às regras do Novo Mercado através de assinatura de contrato entre a empresa e a

Bovespa;

• Adesão à Câmara de Arbitragem do Mercado para solução de conflitos societários.

Governança Corporativa e Direito dos Acionistas Investidores

• Apenas ações ordinárias;

• Obrigatoriedade, quando na venda do controle, da compra das ações dos minoritários nas

mesmas condições de negociação do bloco majoritário (tag along);

• Não é permitido ter partes beneficiárias;

• Mandato unificado para todo o conselho de administração e mínimo de 5 membros.

Entrada no Mercado

• Entrada no mercado por meio de distribuição pública no valor mínimo de R$

10.000.000,00 (dez milhões de reais), seja por meio de distribuição primária ou

secundária;

./ Ficam dispensadas dessa distribuição pública as companhias que já mantêm

registro de negociação no mercado principal da Bovespa e possua pelo menos 500

(quinhentos) acionistas.

• No mínimo 25% do capital social têm que estar disponibilizado no mercado (free-float);

• Colocação com dispersão: em distribuições públicas, procurar alcançar dispersão

acionária por meio de uma das seguintes formas de colocação:

./ Garantia de acesso a todos os interessados em subscrever;

./ Tranche de varejo de 10% da operação (pessoas físicas);

./ Via coordenador - rede de distribuição própria;

./ Através de parcela distribuída pelas corretoras e centralizada pela Bovespa.

• Período de proibição de venda por parte dos majoritários (lock up);

• Nos primeiros 06 meses; lock up de 100%;
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• 6 meses, após o período inicial de 6 meses; lock up de 60%.

ne c osure

• Demonstrações contábeis US GAAP (em inglês) ou IASC (em inglês);

• Prospecto segundo padrões reconhecidos, inclusive internacionalmente, com plena

divulgação;

• Dever de informar:

./ Self-dealing: obrigatoriedade de administradores e controladores informarem atos

e contratos entre partes relacionadas;

~ Obrigatoriedade de administradores e controladores informarem todas as

operações com ações da empresa e seus derivados (em base mensal).

• Balanço Trimestral- ITR:

~ Com re isão especial (hoje só as empresas grandes);

~ Demonstraçõe co olidadas (hoje só anual);

~ Posições acio árias a • e 5%-a

~ Posições acionárias . e e

controladores;

~ Incluindo Demonstrati o de FI o e a

r ntual dos administradores e

• Reunião pública com analistas pelo menos uma ez r ano·

• Calendário anual de eventos corporativos: divulgação até o [mal do mês de janeiro,

mantendo-o atualizado.


