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RESUMO

MAIA, Sávio Roberto Rodrigues. Governança corporativa nas empresas cearenses:
motivações e práticas adotadas. 2014. 84 f. Dissertação (Mestrado Profissional em
Administração e Controladoria) – Programa de Pós-graduação em Administração e
Controladoria, da Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade, da
Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2014.

A reconfiguração da economia do país possibilitou a reconstrução do mercado de capitais,
que, por conseguinte, alavancou o desenvolvimento da governança corporativa. Esse ambiente
propício atualmente alcança regiões como o Nordeste brasileiro, cujo PIB cresceu nos últimos
10 anos acima da média nacional. O presente estudo teve como objetivo geral analisar os
fatores motivacionais para adoção da governança corporativa e as práticas implementadas nas
empresas cearenses, considerando-se suas características institucionais. No sentido de facilitar
o alcance do objetivo geral, foram delineados os seguintes objetivos específicos: (i) identificar
os principais fatores motivacionais, (ii) investigar as práticas de governança corporativa e sua
aderência às melhores práticas preconizadas no Código do IBGC (2009) e (iii) verificar
semelhanças e diferenças nas motivações e nas práticas de governança corporativa,
considerando-se características institucionais como setor econômico, porte econômico-
financeiro, faixa etária, tipo de controle e tipo de capital. A metodologia da pesquisa
caracteriza-se como descritiva, com abordagem predominantemente qualitativa dos dados,
realizada por meio de pesquisa de campo. A população do estudo compreende as 62 empresas
cearenses vencedoras do Prêmio Delmiro Gouveia nos anos 2007 a 2012, optando-se por um
censo com o intuito de oportunizar o máximo de participantes, 30 dos quais responderam ao
questionário enviado. Quanto à motivação, replicou-se o questionário de Aragão et al. (2009),
estruturado com 25 quesitos, em escala likert. No que tange às práticas de governança
corporativa, consideraram-se no questionário as práticas emanadas do Código do IBGC
(2009), estruturado com 28 quesitos, focando osseguintes aspectos: propriedade, conselho de
administração, gestão, auditoria independente, conselho fiscal e conduta e conflito de
interesses. Os resultados revelaram que os fatores motivacionais mais importantes para os
respondentes foram: profissionalizar a empresa, perpetuar a empresa, melhorar a imagem
institucional, garantir mais transparência e relacionamento com o mercado de capitais,
melhorar o relacionamento entre os acionistas componentes do bloco de controle, melhorar o
processo sucessório, viabilizar a abertura de capital e aumentar a captação de recursos junto a
credores e acionistas, nessa ordem decrescente de importância. Quanto às práticas de
governança corporativa, embora 83,3% dos participantes da pesquisa tenham respondido que
implantaram a governança, os resultados apontaram que apenas 46,7% das melhores práticas
do IBGC (2009) são observadas pelas empresas, denotando que ainda há muito espaço para se
avançar nesse tema. Foi possível constatar ainda que para os principais fatores motivacionais,
há uma convergência de importância para as empresas de grande porte, com mais de 40 anos
de existência, de controle familiar e com governança corporativa em estágio inicial ou em
desenvolvimento..

Palavras-chave: Governança corporativa. Fatores motivacionais. Melhores práticas.
Empresas cearenses. Características institucionais.

ABSTRACT
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MAIA, Sávio Roberto Rodrigues. Corporate governance in the companies of Ceará: motivations and
practices. 2014. F 84. Dissertation (Master in Management and Controller) - Graduate Program in
Management and Controller, Federal University of Ceará, Fortaleza, 2014.

The reconfiguration of the Brazilian economy allowed a reconstruction of capital market which,
therefore, leveraged the development of corporate governance market. This current enabling
environment reaches regions such as northeastern Brazil, which showed GDP growth above the
national average in the last 10 years. The present study aimed to analyze the motivational factors for
adopting the corporate governance and practices in the companies of Ceará, considering business
characteristics. In order to achieve the main goal, specific objectives were outlined as (i) identifying
the main motivational factors, (ii) investigating the corporate governance practices and its adherence
to best practices advocated in the Brazilian Institute of Corporate Governance - IBGC (2009) code and
( iii) determine similarities and differences in the motivations and practices of corporate governance,
considering their business characteristics. For this purpose, the following corporate characteristics
were verified: economic sector, size, age, type of control and capital. The methodology of the research
is characterized as descriptive, with predominantly qualitative data analysis, conducted through field
research. The study population has included 62 GouveiaDelmiro award winning Ceará companies in
the years 2007 to 2012, choosing a census in order to provide the opportunity for most participants, of
which 30 had answered the questionnaire. As for motivation, it has been replied the questionnaire
Aragon et al. (2009) structured with 25 questions, in Likert scale. Regarding the corporate governance
practices, it was considered in the questionnaire issued by the practices of IBGC Code (2009), 28
structured questions focusing on the following aspects: ownership, board of directors, management,
independent auditing, tax advice and conduct, and conflict of interest. The results have revealed that
the most important motivational factors to the respondents were: professionalizing the company,
perpetuating the company, improving the corporate image, ensuring greater transparency and
relationship with the capital markets, improving the relationship between the components of the
control block shareholders, the succession process improvement, enabling the IPO and increase
fundraising to creditors and shareholders, in that order. Regarding corporate governance practices,
although 83% of respondents had answered that they had implemented governance, the results have
indicated that, on average, only 47% of best IBGC (2009) practices have been observed by firms,
indicating that there is much room for progress on this issue. It was also possible to observe that for
the main motivational factors there is a convergence of importance for large companies, with over 40
years of existence, of family control and corporate governance at an early stage or in development.

Keywords: Corporate governance. Motivational factors. Best practices. Companies of Ceará.

Business characteristics.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização

A evolução do ambiente econômico mundial, decorrente do incremento das relações

comerciais, da produção, da eliminação das fronteiras físicas, das transações em rede e entre

blocos econômicos e da internacionalização das organizações, provocou mudanças estruturais

e organizacionais nas companhias, levando-as a desenvolver ferramentas para se adequar a

essa nova realidade.

Dentre as temáticas delineadas no arcabouço da gestão, destaca-se a relação entre o

controle, o detentor do capital e a gestão, executivos que operacionalizam a empresa para o

resultado que atenda aos anseios dos controladores e das demais partes interessadas

(stakeholders), como a sociedade, o governo, os clientes e os fornecedores. Essa outorga do

comando da empresa, do proprietário para administradores, decorre do crescimento e do

processo de profissionalização, haja vista que aquele não mais consegue acompanhar

minuciosamente os processos, as operações e as estratégias inerentes aos negócios.

Desde a década de 1930, estudiosos vêm se debruçando sobre esse tema, na busca de

modelos para equalizar tal relação detentora de elementos conflituosos, resultando na Teoria

da Agência, de Jensen e Meckling (1976), que define os relacionamentos e os conflitos entre

principal (proprietários) e agentes (gestores). Essa teoria fundamenta pesquisas que abordam,

por exemplo, os mecanismos de controle, mitigação de riscos, reporte, conduta, prestação de

contas e conflitos de interesses.

Modelos baseados na proteção dessa relação foram evoluindo até a conceituação da

governança corporativa, que é um conjunto de práticas que têm por finalidade otimizar o

desempenho de uma companhia, protegendo investidores, empregados e credores, baseados

em quatro princípios básicos: transparência (disclosure), que consiste na clareza das

informações de forma espontânea por parte da companhia, favorecendo um clima de

confiança junto aos stakeholders; equidade (fairness), que diz respeito ao tratamento justo e

igualitário dos grupos minoritários; prestação de contas (accountability), que é o ato de

prestar contas da atuação corporativa; e responsabilidade corporativa (compliance), que é o

dever, inerente aos gestores, de prover a continuidade das organizações, visando à

sustentabilidade.
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Os escândalos e fraudes financeiros do final dos anos 1990 e início da década

seguinte, ocorridos no principal mercado mundial, impulsionaram o crescimento da relevância

da governança corporativa. Os casos amplamente divulgados, como os da Eron, da

WorldCom e da Tyco, obrigaram o governo dos EUA a promulgar a lei Sarbanes-Oxley, em

2002, que introduziu regras rígidas de governança.

No Brasil, segundo Rossetti e Andrade (2011), movimentos estratégicos da década de

1990, como a inserção global, a integração regional, a abertura econômica, as privatizações,

os marcos regulatórios e a estabilidade econômica, desencadearam o lançamento do país em

novos patamares.

Essa reconfiguração da economia possibilitou a reconstrução do mercado de capitais,

alicerçada pelo aumento significativo dos investimentos estrangeiros, das fusões e aquisições,

da abertura de capital de companhias e da participação dos fundos de pensão. Nesse cenário, o

mercado de capitais mais forte leva a reboque a necessidade de uma governança corporativa

desenvolvida.

Diante desse fato, iniciativas de estímulo à adoção de boas práticas de governança

corporativa foram aplicadas no mercado brasileiro. Destacam-se as ações do Instituto

Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), que em 1999 lançou a primeira edição do

Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa; da Comissão de Valores

Mobiliários (CVM), que em 2002 lançou uma cartilha de governança corporativa; e da Bolsa

de Valores, Mercadorias e Futuros (BM&FBovespa), que em 2000 criou segmentos especiais

de listagem, destinados a empresas com padrões superiores de governança corporativa.

Atualmente, essas iniciativas estão consolidadas entre as empresas brasileiras, possibilitando,

por exemplo, que o IBGC viesse a reeditar o seu código em 2009 e que a BM&FBovespa

lançasse índices específicos de desempenho de ações para empresas que adotam governança

corporativa diferenciada.

Com perspectiva semelhante à da realidade brasileira, as empresas da Região Nordeste

do país também participam desse contexto de crescimento, no que diz respeito aos valores de

faturamento, de ativos e de rentabilidade. Ressalte-se que nos últimos anos a região

apresentou crescimento econômico relevante, elevando sua participação de 12% para 13,5%

no Produto Interno Bruto (PIB) no período de 1995 a 2010 (IBGE, 2013).

O Estado do Ceará, foco desta pesquisa, participa ativamente desse crescimento

econômico. Segundo dados do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará
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(IPECE, 2013) (atenção: obra não citada nas referências), o PIB de 2012 do Estado cresceu

3,65% em relação a 2011, enquanto o PIB do Brasil cresceu apenas 0,9%.

Esse ambiente de oportunidades é propício para a movimentação de capitais, por meio

de fusões, aquisições, investimentos estratégicos, captação de recursos mediante emissão de

ações ou debêntures e outras modalidades de financiamento (ROSSETTI; ANDRADE, 2011).

Contudo, para a concretização de tais aportes financeiros, deve haver segurança entre as

partes envolvidas, requerendo, por exemplo, a implantação da governança corporativa, foco

da presente pesquisa.

Nesta pesquisa, a governança corporativa é estudada à luz da Teoria da Contingência,

já que analisa fatores que podem contribuir na decisão pela adoção de boas práticas de

governança corporativa, em busca de adequação ou adaptação ao ambiente em que a empresa

opera. Em conformidade com essa teoria, uma contingência representa uma circunstância do

ambiente externo à qual a organização precisa se adaptar, para garantir sua continuidade e

atingir seus objetivos (DONALDSON, 1999). O setor econômico, o porte econômico-

financeiro, a faixa etária o tipo de controle e o tipo de capital são exemplos desses fatores

empresariais contingenciais objeto de estudo desta pesquisa.

1.2 Problema

Com base nessa contextualização, apresenta-se o seguinte problema de pesquisa:

Quais os fatores motivacionais para adoção da governança corporativa e as práticas

implementadas nas empresas cearenses, considerando-se suas características institucionais?

1.3 Pressupostos

Com base nas recomendações da literatura, a pesquisa delineia três pressupostos, a

saber:

a) A motivação para implantar a governança corporativa está vinculada à finalidade

de otimizar o valor da organização, facilitar o acesso a recursos e contribuir para

sua longevidade, conforme preceitua o Código do IBGC.

b) As melhores práticas de governança corporativa apresentadas no Código do IBGC

representam de forma relevante as normas sobre o tema no contexto cearense.
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c) Fundamentado na Teoria da Contingência, que preconiza que as organizações

sofrem reflexo de fatores para adequação ou adaptação ao seu ambiente

(DONALDSON, 1999), este estudo considera que as características institucionais

– aqui abordadas em termos de setor econômico, porte econômico-financeiro, faixa

etária, tipo de controle e tipo de capital – podem contribuir na decisão pela

empresa quanto à adoção e à aderência às melhores práticas de governança

corporativa.

1.4 Objetivos

O presente estudo tem como objetivo geral analisar os fatores motivacionais para

adoção da governança corporativa e as práticas implementadas nas empresas cearenses,

considerando-se suas características institucionais.

Para atingir o objetivo geral da pesquisa, apresentam-se três objetivos específicos, a

saber:

 identificar os principais fatores motivacionais que levaram as empresas a implementar

a governança corporativa;

 examinar as práticas de governança corporativa adotadas pelas empresas e sua

aderência às melhores práticas preconizadas no Código do IBGC; e

 verificar semelhanças e diferenças nas motivações e nas práticas de governança

corporativa das empresas, considerando-se suas características institucionais.

1.5 Justificativa

O tema governança corporativa tem sido bastante explorado por meio de pesquisas

acadêmicas que utilizam dados secundários na sua elaboração. Em menor proporção, os

estudos que utilizam dados primários para o entendimento da adoção da governança

corporativa pelas empresas brasileiras contemplam a grande maioria das organizações listadas

na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (BM&FBovespa), portanto, de capital aberto.

Destacam-se a seguir alguns estudos que permeiam a área de interesse desta pesquisa.

Marinelli (2005) averiguou o estágio da governança corporativa das empresas

brasileiras, apresentando os resultados de uma pesquisa da Fundação Dom Cabral com as 500

maiores empresas do país, segundo o ranking da revista Exame Melhores e Maiores de 2001.
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Dentre os motivos que levaram as empresas a implementar formalmente a governança

corporativa, o estudo destacou a profissionalização da empresa, a separação entre a gestão do

patrimônio e a gestão do negócio, as fusões e aquisições, a reorganização societária, a

participação de investidores e a solução para o processo sucessório.

De forma semelhante, Aragão et al. (2009) investigaram na literatura as motivações

para adoção das melhores práticas de governança corporativa e o grau de importância desses

fatores na visão de profissionais do mercado financeiro vinculados à Associação Nacional dos

Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (Apimec Nordeste).

Colaboraram com a pesquisa 71 respondentes, no primeiro quadrimestre de 2008, resultando

em uma lista de 25 fatores motivacionais e um ranking de acordo com os respectivos graus de

importância.

Por sua vez, Ponte et al. (2012) replicaram a pesquisa de Aragão et al. (2009) sob a

ótica dos diretores de relações com investidores (DRI) de empresas listadas na

BM&FBovespa, no período de março a agosto de 2009, com a participação de 83 DRIs

respondentes. Os resultados do estudo demonstram que o ranking de graus de importância dos

fatores que motivaram a adoção das melhores práticas de governança corporativa é diferente

daquele obtido pela pesquisa realizada por Aragão et al. (2009) junto aos analistas de

mercado.

Cabe destacar que os estudos supramencionados relatam algumas limitações,

decorrentes do fato de as pesquisas terem sido realizadas especificamente em empresas de

capital aberto, e sugerem replicá-las em empresas de capital fechado. Diante do exposto,

observa-se a importância de uma discussão mais ampla sobre governança corporativa em

empresas brasileiras de capital fechado, utilizando-se dados primários e analisando-se

realidades regionalizadas.

Nesse sentido, o desenvolvimento desta pesquisa contribui com a ampliação do escopo

de estudos sobre o tema, alcançando empresas regionais que possuem realidades diferentes do

grupo de empresas que operam eminentemente em bolsa de valores e/ou que são localizadas

em grandes centros.

Esta pesquisa permeia dois eixos referentes à governança corporativa, a saber: os

motivos para a adoção e as práticas instituídas em consonância com as melhores práticas

estabelecidas; e está alicerçada na Teoria da Contingência, já que procura verificar possíveis

semelhanças e diferenças nas motivações e nas práticas de governança corporativa das
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empresas objeto de estudo, considerando-se suas características institucionais, como setor

econômico, porte econômico-financeiro, faixa etária, tipo de controle e tipo de capital.

1.6 Estrutura da pesquisa

Este estudo está dividido em cinco seções principais, sendo a primeira a introdução, em

que é definido o contexto no qual se encontra a pesquisa, seu problema, pressupostos e

objetivos. A segunda seção apresenta o referencial teórico, dividido em três subseções,

tratando, primeiramente, da base teórica referente à governança corporativa. Na sequência,

apresentam-se as motivações e a qualidade da governança corporativa à luz da Teoria da

Contingência, concluindo-se com estudos empíricos anteriores. A terceira seção corresponde

à metodologia de pesquisa, identificando abordagem, procedimentos e métodos utilizados no

desenvolvimento do estudo. A análise e a descrição dos resultados constituem a quarta seção,

em que são relatados os achados da pesquisa. Na quinta, destacam-se as considerações finais,

abordando-se, de forma sumária, os resultados alcançados, bem como indicando suas

limitações e formulando sugestões para pesquisas posteriores.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

Esta seção aborda a base teórica que fundamenta a pesquisa no tocante a governança

corporativa, motivações para adoção e qualidade da governança, bem como estudos empíricos

anteriores sobre o tema.

2.1 Governança corporativa

Segundo Rossetti e Andrade (2011), a governança corporativa surgiu na década de

1990, fundamentada em estudos originados nos anos 1930, referentes à separação entre

propriedade e controle da gestão, evoluindo até a Teoria da Agência, de Jensen e Meckling

(1976).

Existem três marcos para a construção e exposição pública da governança corporativa:

o primeiro refere-se às ações de Robert Monks, que em 1992 questionava o direito dos

acionistas na gestão das empresas; o segundo marco foi a elaboração do Código Cadbury, que

se originou em razão de recorrentes escândalos corporativos na Inglaterra; e o terceiro marco

construtivo e histórico da governança corporativa foi estabelecido por uma instituição

multilateral, a Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), que

desde a segunda metade dos anos 1990 vinha se interessando por boas práticas de governança,

por entendê-las como elos entre os objetivos de desenvolvimento dos mercados, das

corporações e das nações.

A ocorrência de conflitos permeia a atividade das empresas, e estes surgem,

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

dos interesses corporativos e passam a colocá-los em primeiro plano. Assim, torna-se difícil

julgar se as decisões desses agentes foram tomadas de forma a favorecer os interesses do

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

o melhor interesse da companhia.

Denominados conflitos de agência, esses problemas ocorrem devido à separação entre

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

tratados cientificamente sob a ótica da Teoria da Agência, que, segundo Lameira (2001, p.

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

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

principal fornecedor de capital e seu único administrador, ocorre um tipo de empresa teórica,

na qual se desenvolve a Teoria da Firma, não expressando alguns problemas comuns à gestão,

como, por exemplo, o denominado conflito de agência (LOPES, 2004).

Segundo Lopes (2004), o conflito de agência surge quando os agentes ligados à

empresa possuem interesses contrastantes, e, ao colocar seus interesses pessoais em primeiro

lugar, acabam por prejudicar o andamento da organização.

O desalinhamento de interesses entre agente (executivos) e principal

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

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

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

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

O estudo da governança corporativa surge a partir dos problemas de agência, e trata

dos conflitos entre os fornecedores de capital e os administradores. Entretanto, pode haver

outros tipos de conflito além daqueles entre administrador (agente) e controlador (principal),

como os conflitos entre os próprios acionistas controladores e entre estes e os minoritários,

tais como a manipulação de decisões estratégicas, pela composição dos conselhos sem a

presença dos minoritários e também pela falta de transparência nas informações prestadas.

Outros tipos de conflito que se pode citar são aqueles que envolvem os empregados,

administradores e acionistas controladores, e estão relacionados à remuneração, prêmios e

participação nos resultados, composição dos conselhos etc. Além desses, podem ocorrer

conflitos entre acionistas e credores, acerca dos contratos de empréstimos e de prestação de

serviços financeiros, abrangendo desde juros a prazos de pagamento. Os procedimentos de

cobrança, garantias e informações podem gerar conflitos que surgem das relações entre

fornecedor e cliente, assim como entre a empresa e a sociedade, conforme elucidam Shleifer e

Vishny (1997) e Lameira (2001).

Lopes (2004) ensina que qualquer relação estabelecida entre a firma e seus agentes se

dá por meio de um contrato, seja este explícito, com uma estrutura formal ou não. Para o

autor, o adequado funcionamento da empresa depende do equilíbrio contratual estabelecido,
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sendo fundamental que os contratos sejam executados da forma mais harmônica possível

(LOPES, 2004).

Entretanto, não há como esses conflitos serem evitados, pois, devido às intensas

transformações ocorridas nas empresas e às diversas contingências delas decorrentes, as

várias formas de reagir a elas e a crescente frequência com que elas podem acontecer,

inexistem contratos perfeitos (ROSSETTI; ANDRADE, 2011).

Assim, dada a impossibilidade de se definir contratos completos e perfeitos, quando os

acionistas passam aos gestores o direito de controle da organização, a partir do momento em

que estes utilizam a discricionariedade ao tomar decisões, resulta assim em ações não

previsíveis que podem incluir mais seus objetivos e interesses pessoais do que os da própria

companhia na figura de seus acionistas, surgindo então os conflitos de agência (ROSSETTI;

ANDRADE, 2011).

Outra razão para a ocorrência dos conflitos de agência, segundo Jensen e Meckling

(1976), é o fato de inexistir um agente perfeito; ou seja, os indivíduos, pela sua natureza

humana, normalmente maximizam os seus próprios objetivos e interesses.

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

entre os interesses dos gestores e os dos acionistas, que, por consequência, originam dois tipos

de custo de agência: os causados pelo oportunismo dos gestores – quando resolvem tomar

decisões que trazem mais benefícios para si mesmos do que propriamente para os acionistas,

fazendo uso dos atributos gerenciais que lhes foram outorgados por estes últimos – e aqueles

cometidos pelos acionistas, relacionados ao controle da gestão.

Estudo de La Porta, Lopez-de-Silanes e Shleifer (1998) demonstra que nas questões de

governança abordadas por Berle e Means, em 1932, no clássico problema da Teoria da

Agência, o grande problema de agência era o conflito de interesses entre gestores e acionistas,

estando estes restritos a países como a Inglaterra e os EUA, onde as corporações possuem

capital disperso. Na maioria dos países, o modelo predominante é aquele em que as ações

estão concentradas nas mãos de um indivíduo (acionista majoritário/principal), que detém o

controle sobre a organização e aponta os seus agentes (administradores). Assim, neste último

modelo, a boa governança se apresenta como um conjunto de medidas de proteção aos

minoritários e às demais partes interessadas em relação às ações dos controladores.

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

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

interessadas (stakeholders) e, consequentemente, a redução dos custos de agência gerados a
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partir dos conflitos de interesses. Por esse aspecto, dependendo do foco que é dado, o modelo

de governança pode estar mais voltado para interesses restritos (dos shareholders), com base

na Teoria da Maximização da Riqueza dos Acionistas, ou para interesses mais amplos (dos

stakeholders), baseado na Teoria dos Stakeholders.

De acordo com Silveira, Yoshinaga e Borba (2005), ao adotar um modelo de gestão e

um modelo de governança corporativa para a organização, os executivos precisam levar em

conta algumas questões, como: Qual o objetivo da empresa? Quais são os interesses que

devem ser priorizados nesse modelo de gestão?

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

voltadas para a administração de empresas respondem a essas questões: a primeira é a Teoria

da Maximização da Riqueza dos Acionistas, a qual diz que as decisões devem ser tomadas de

forma a maximizar o valor da empresa. A segunda é a Teoria dos Stakeholders, que ampara a

ideia de que os gestores devem, em suas decisões, procurar equilibrar e satisfazer os interesses

de todos os agentes envolvidos com a organização (SILVEIRA; YOSHINAGA; BORBA,

2005).

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

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

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

eficiente e produtiva; e (iii) a dimensão profissional – determinando de forma clara como se

dão as decisões pelos gestores e conselheiros e como estes devem ser avaliados, resultando,

assim, em mais bem-estar social, mais eficiência e melhor definição dos critérios de avaliação

dos gestores da empresa (SILVEIRA; YOSHINAGA; BORBA, 2005).

Para Jensen (2001), um modelo de gestão e governança corporativa baseado na Teoria

dos Stakeholders não atenderia da melhor forma às três dimensões citadas, mas, sim, baseado

na Teoria da Maximização da Riqueza dos Acionistas. O autor respalda sua tese dizendo que

alguns estudos têm mostrado que o bem-estar social tem sido maximizado quando a empresa,

em determinada economia e na ausência de externalidades ou de monopólio, maximiza o seu

valor de mercado (JENSEN, 2001).

A discussão sobre governança corporativa não é recente. Berle e Means,  em 1934, e

Coase (1937) já discutiam os seus fundamentos. Somente nos anos 1990 surge a primeira

publicação, intitulada Governança corporativa – Corporate governance, de Monks e Minow

(2001). Entretanto, o marco conceitual dessa denominação é o Relatório Cadbury (LONDON

STOCK EXCHANGE, 1992, p. 14), resultado da iniciativa do Banco da Inglaterra e da Bolsa
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de Valores de Londres, que define governança corporativa como “o sistema através do qual as

companhias são dirigidas e controladas”, e identifica o Conselho de Administração (Board of

Directors) como o órgão responsável pela governança na companhia e os acionistas como

responsáveis por eleger os conselheiros e o auditor externo, de modo a garantir uma

apropriada estrutura de governança.

Segundo Rossetti e Andrade (2011), nos anos 1990 os conselhos de administração no

Reino Unido atuavam de maneira dispersa, e seus membros participavam de diversos

conselhos em empresas distintas, o que possibilitava a manipulação de interesses.

Pressionado, o Banco da Inglaterra convocou um comitê para a elaboração de um código de

melhores práticas de governança corporativa. Em 1991, Adrian Cadbury coordenou o trabalho

de um grupo que reunia representantes do Banco da Inglaterra, da Bolsa de Valores de

Londres, do Conselho de Contadores Certificados e do Conselho de Relatórios Financeiros.

Foi assim que, em 1992, foi editado o Relatório Cadbury. Ainda segundo os autores, as

práticas preconizadas por esse código influenciaram a alta administração das companhias no

Reino Unido e formaram a base de outros códigos em países como Austrália, Canadá, EUA e

França.

A OECD desenvolveu, junto aos países que a compõem, conceitos e práticas de

governança corporativa, e, em 1999, propôs um conjunto de normas e diretrizes das melhores

práticas de governança corporativa, que serviram de base inclusive para o desenvolvimento da

consciência dessa nova realidade em outros países não-membros.

O termo governança corporativa refere-se a mecanismos estabelecidos para mitigar os

conflitos de agência, oriundos da segregação entre propriedade e administração nas

companhias. Monks e Minow (2001, p. 1) definem governança corporativa como “o conjunto

de relações entre vários participantes que determinam a direção e performance da empresa”, e

identificam  como  principais  participantes  os acionistas,  os gerentes  (liderados  pelo Chief

Executive Office – CEO e pelo conselho de administração).

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2009) indica que os

principais agentes (mecanismos) de governança corporativa para solucionar o conflito de

agência, buscando o alinhamento de interesses dos envolvidos (gestores e acionistas), são o

conselho de administração, a auditoria independente e o conselho fiscal. A transparência na

divulgação das informações também pode ser considerada um relevante mecanismo de

governança corporativa.
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Lameira (2001) preceitua que é através de um sistema legal que proteja os direitos dos

investidores que se pode garantir o ingresso de recursos na economia, principalmente dos

investidores estrangeiros, já que são mais sujeitos à perda de seus direitos e dependem da

legislação para suas relações com as empresas.

Segundo a OECD (1999), a governança corporativa é o sistema segundo o qual as

corporações de negócios são dirigidas e controladas. A estrutura da governança corporativa

especifica a distribuição dos direitos e responsabilidades entre os diferentes participantes da

corporação, tais como conselho de administração, diretores executivos, acionistas e outros

interessados, além de definir as regras e procedimentos para a tomada de decisões em relação

às questões corporativas. Oferece também bases através das quais os objetivos da empresa são

estabelecidos, definindo os meios para se alcançarem tais objetivos e os instrumentos para

acompanhar o desempenho.

Para a Comissão de Valores Mobiliários (CVM, 2002), a governança corporativa é

composta de práticas que objetivam a otimização do desempenho de uma companhia, ao

resguardar os interesses dos stakeholders, propiciando acesso ao capital.  O IBGC (2009, p.

19) conceitua a governança corporativa como:

O sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e monitoradas, envolvendo os
relacionamentos entre acionistas/cotistas, conselho de administração, diretoria, auditoria
independente e conselho fiscal. As boas práticas de governança corporativa convertem
princípios em recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar
e otimizar o valor da organização, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para sua
longevidade.

Oliveira (2008) define a governança corporativa como um conjunto de práticas,

padrões e princípios mundialmente divulgados por organizações multilaterais, visando

aumentar a transparência da empresa, reduzir a assimetria de direitos e informações, evitar

práticas abusivas e responsabilizar os envolvidos.

De acordo com Shleifer e Vishny (1997), governança corporativa é o conjunto de

mecanismos pelos quais os fornecedores de recursos garantem que obterão para si o retorno

sobre seu investimento. Sendo assim, a governança corporativa passa a integrar os modelos de

gestão das empresas, que, voluntariamente, por meio de um contrato, aderem às regras de

governança corporativa. Por sua vez, Blair (1995) argumenta que governança corporativa

implica o conjunto de arranjos legais, culturais e institucionais que determinam o que as

corporações negociadas publicamente podem fazer, quem as controla, como esse controle é

exercido e como são alocados os riscos e retornos das atividades que elas empreendem.
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Mindlin (2009) conceitua governança como um conjunto de mecanismos de incentivo

e controle utilizados para superar ou minimizar os chamados conflitos de agência, originários

da separação entre propriedade e gestão.

Souza (2005) declara que a governança corporativa, concebida como método de

estruturação societária, constitui um instrumento de organização da sociedade e,

consequentemente, de resolução de conflitos de interesses nela enfeixados. Segundo o autor,

tem-se constatado que os agentes reguladores e fomentadores do mercado de capitais têm

atuado, no Brasil e no exterior, considerando a governança corporativa uma ferramenta

voltada para o seu desenvolvimento (SOUZA, 2005).

No âmbito legal, segundo Borgerth (2007), a governança corporativa é o conjunto de

mecanismos que asseguram aos fornecedores de recursos financeiros um justo retorno de seu

investimento. É um conjunto de regras com o objetivo de guiar o comportamento dos

acionistas controladores, diretores e administradores das companhias, a fim de maximizar o

valor destas, e que definem as obrigações e responsabilidades daqueles.

Assim, vários países têm introduzido mudanças legislativas visando proteger os

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

preocupação com os princípios da governança corporativa por meio da adoção de boas

práticas de governança corporativa.

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

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

financeiros, sociais, ambientais, equidade e ética.

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

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

na manutenção dos controles internos. Em 2004, emitiu a Corporate Reporting and

Disclosure Law (CLERP9), também denominada Corporate Law Economic Reform Program

Act 2004, implementada pela Australian Securities and Investments Commission (ASIC),

órgão equivalente à CVM no Brasil.

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

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

estruturação dos componentes de controle interno, tendo como base os valores

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

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

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

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

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

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

identifiquem e gerenciem os riscos relevantes a ele relativos. Em 2000, a International

Standardization for  Organization (ISO)  emitiu,  a  partir  da  norma  BS  7799, do British

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

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

ISO/IEC17799. No entanto, nenhuma tem sido mais discutida que a Sarbanes-Oxley (SOX),

lei federal norte-americana instituída em 2002, em resposta a diversos escândalos

corporativos e fraudes contábeis ocorridos nos EUA.

A ocorrência de escândalos relacionados à constatação de fraudes em grandes

empresas norte-americanas, como a Tyco International, a WorldCom e a Enron, resultou num

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

nas práticas contábeis e na divulgação, bem como evitar a incidência de novas fraudes

semelhantes às identificadas. Assim, a partir da revisão e aglutinação de projetos de lei do

senador Paul Sarbanes (S 2673) e do deputado federal Michael Oxley (HR 3763), por um

comitê conjunto da Câmara e do Senado, foi aprovado pelo Congresso norte-americano, em

julho de 2002, o Sarbanes-Oxley Act, também conhecido como Public Company Accounting

Reformand Investor Protection Act of 2002.

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

gestão corporativa, infligindo uma série de medidas baseadas nos princípios de governança

corporativa a serem aplicadas pelas empresas listadas na Securities and Exchange

Commission (SEC), órgão norte-americano equivalente à CVM, imprimindo nova coerência

às regras da governança corporativa e se apresentando como elemento de renovação das boas

práticas de conformidade legal (compliance), prestação responsável de contas

(accountability), transparência (disclosure) e senso de justiça (fairness).

A SOX (UNITED STATES OF AMERICA, 2002) é composta por 11 títulos, reunindo

66 seções que abordam temas específicos. Com seus 1.107 artigos, a lei Sarbanes-Oxley foi a

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

bolsa de Nova Iorque em 1929 e a consequente promulgação das leis que regulamentam os

valores mobiliários.
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O objetivo final da lei, de acordo com Borgerth (2007), consiste em restabelecer o

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

Mercados Eficientes, que norteia o funcionamento do mercado de títulos e valores

mobiliários.

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

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

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

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

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

empresas por meio dos seus conselhos e demais órgãos sociais.

Assim sendo, a partir da promulgação da SOX, as práticas de boa governança

corporativa e gestão ética deixam de ser apenas um produto de boas intenções voluntárias por

parte das empresas, para ser uma exigência legal, pois esta passa a influenciar outros órgãos e

corporações nos EUA e em outros países. Por exemplo, em agosto de 2002 a SEC editou

normas que regulamentam o tema, e a New York Stock Exchange – Nyse e a National

Association of Securities Dealers Automated Quotations (Nasdaq) criaram requisitos de

governança corporativa como condição para a listagem das empresas.

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

americanas e emissoras de American Depositary Receipts (ADR), as quais, por isso, devem se

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

de governança corporativa, já que seu maior empenho está no alinhamento entre os interesses

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

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

influência e o monitoramento direto dos acionistas controladores.

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

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

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

Portanto, o conceito de governança corporativa é amplo e permeia várias dimensões,

como questões legais, financeiras e relacionadas ao conselho de administração. Essa

abrangência e complexidade não permite existir um conjunto de regras que sejam aplicáveis a

uma determinada organização, haja vista que os modelos de governança podem se diferenciar

por vários fatores, como, por exemplo, o ambiente institucional, bem como nos aspectos

culturais de cada país (BECHT; BOLTON; RÖELL, 2002). Os estudos apontam para dois
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modelos básicos: o anglo-saxão, baseado no conflito de agência entre administradores e

acionistas, em que o papel da governança corporativa consiste em alinhar os interesses desses

atores; e o modelo nipo-germânico, cujo conflito de agência ocorre entre acionistas

controladores e acionistas minoritários, onde a governança corporativa busca o equilíbrio dos

interesses dos stakeholders (maximização de valor a outros grupos interessados),

predominando o sistema de propriedade mais concentrada, com a presença de grandes

investidores (SILVEIRA, 2002).

Observa-se que os conceitos convergem para a relação entre acionistas ou investidores

e a administração das empresas, no sentido de mitigar os conflitos de agência decorrentes da

delegação de poderes a terceiros ou da separação da propriedade e gestão, e ressaltam a

governança corporativa como sendo uma maneira de equilibrar o acesso ao capital.

O objetivo primordial para a adoção de práticas de governança corporativa é prover a

companhia de um conjunto de mecanismos, tanto de incentivos como de monitoramento, que

visam assegurar o alinhamento entre a gestão e os interesses dos acionistas. Esse conjunto de

mecanismos está balizado pelos princípios que fundamentam a governança.

As exigências de boas práticas de governança corporativa evoluem motivadas pelo

envolvimento dos stakeholders. A mudança no comportamento dos stakeholders direciona as

empresas a terem proposições mais abrangentes em seus objetivos corporativos. Além de

objetivos financeiros, de maximização do retorno aos acionistas, as companhias preocupam-se

ainda com o equilíbrio entre as questões econômico-financeiras, ambientais e sociais.

Para Rossetti e Andrade (2011), são claras as tendências de aproximação dos

movimentos internos das empresas com os movimentos externos (stakeholders), e podem ser

sintetizadas em seis tendências de mudanças no ambiente de governança, a saber:

- crescentes operações interfronteiras, deixando para trás sistemas fechados;

- mercados mais regulados e normas de governança mais rígidas;

- normas de governança incluídas como fator de avaliação das companhias;

- crescente equidade dos direitos dos acionistas;

- novas relações entre propriedade e gestão das companhias, distinguindo-se os

respectivos papéis; e

- conselhos corporativos mais independentes e atuantes na avaliação dos resultados

das companhias.

O fator comum observado nas tendências apresentadas é a crescente importância

atribuída à governança corporativa, tanto no ambiente externo quanto no ambiente interno das
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companhias. De acordo com o IBGC (2009), o mercado internacional se preocupa e valoriza

as boas práticas de governança corporativa, associando seus preceitos à boa reputação

corporativa. A valorização dessas práticas vem impulsionando o desenvolvimento de

mecanismos de promoção da governança corporativa em todos os países.

Observa-se que há um movimento de implementação de práticas de governança

corporativa, impulsionado essencialmente pela mudança de atitudes e necessidades dos

stakeholders. As novas possibilidades de mercado, o acesso rápido às informações e a

necessidade de enquadramento nas regras internacionais de negociação também têm

influenciado essas mudanças. Além de atender às necessidades externas, como a boa

reputação corporativa, as necessidades internas também são atendidas, como o fortalecimento

dos controles internos e a busca pela excelência nas informações e processos.

Os princípios de governança corporativa orientam reguladores, empresas, investidores

e agentes no desenvolvimento das chamadas boas práticas implementadas pelos órgãos e

agentes.

No Brasil, assim como em outros países, o processo de globalização influenciou as

ações de governança corporativa. O crescente investimento estrangeiro em empresas

brasileiras forçou as companhias a se adequar a padrões internacionais (ROSSETTI;

ANDRADE, 2011).  As relações comerciais com companhias multinacionais muitas vezes

exigem de seus fornecedores o cumprimento das práticas de governança adotadas nos países

de origem.

O processo contínuo de profissionalização das companhias brasileiras impulsionou

iniciativas institucionais e governamentais. As principais mudanças na governança

corporativa no Brasil foram a aprovação do Código do IBGC, em 1999 (primeira edição), da

Cartilha da CVM, em 2002, e da chamada nova Lei das S/A(lei n° 10.303), em 2001, assim

como a criação de níveis diferenciados de governança corporativa pela BM&FBovespa, no

ano 2000.

Em 1999, o IBGC divulgou o primeiro Código das Melhores Práticas de Governança

Corporativa, contendo informações sobre a conduta esperada para o conselho de

administração. Segundo o IBGC, a empresa que adota as boas práticas de governança

corporativa busca a transparência, a prestação de contas e a equidade. Contudo, isso só é

possível através de um conselho de administração atuante.

No ano 2000, a BM&FBovespa criou níveis distintos e em grau crescente de

exigências em relação à implementação de práticas de governança corporativa pelas
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companhias. Aquelas que buscam destaque no mercado de ações aderem voluntariamente a

um nível de exigência proposto: Nível 1, Nível 2 ou Novo Mercado.

Outra iniciativa da BM&FBovespa é a adoção de indicadores de desempenho, os

“índices da BOVESPA”, que demonstram a valorização de um determinado grupo de papéis

ao longo do tempo. Geralmente são classificados por segmento ou pela adoção de práticas,

tais como responsabilidade social e governança corporativa. Por exemplo, o Índice de Ações

com Governança Corporativa Diferenciada (IGC), que tem por objetivo mensurar o

desempenho de uma carteira teórica composta por ações de empresas que apresentem bons

níveis de governança corporativa, listadas nos Níveis 1 ou 2 ou no Novo Mercado.

Em 2002 a CVM lançou uma cartilha sobre governança, focada na atuação dos

administradores, conselheiros, acionistas controladores e minoritários e auditores

independentes, visando orientar sobre questões que afetam o relacionamento entre as partes

interessadas. De acordo com a CVM (2002), a adoção das recomendações sobre governança

corporativa propostas na cartilha é superior aos padrões de conduta exigidos por lei ou pela

regulamentação da própria CVM. Por isso, essa cartilha não constitui uma norma cujo

descumprimento sujeita a punições. A Cartilha da CVM (2002) está estruturada em quatro

tópicos, a saber:

1) Transparência: assembleias, estrutura acionária e grupo de controle – estabelece

como devem ser realizadas as assembleias gerais,  o  que  deve  constar  na

convocação, o prazo para a convocação, a divulgação de acordos de acionistas, a

divulgação da relação de acionistas e os critérios para o processo de votação;

2) Estrutura e Responsabilidade do Conselho de Administração – traz informações

sobre  como  deve  ser  composto  o  conselho  de  administração,  a  função  e  o

mandato, estabelecendo a maneira de atuação desse colegiado;

3) Proteção a Acionistas Minoritários – trata das decisões  em  questões consideradas

relevantes que devem ser deliberadas pela maioria do capital social. São

considerados assuntos relevantes: a aprovação de laudo de avaliação de bens que

serão incorporados ao capital social; a alteração do objeto social; a redução do

dividendo obrigatório; a fusão, cisão ou incorporação; e as transações relevantes

com partes relacionadas. Também está prevista a garantia de tag along, ou seja, do

direito aos acionistas minoritários de venda de ações por pelo menos 80% do valor

pago por cada ação de controle; e
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4) Auditoria e Demonstrações Financeiras – estabelece a divulgação trimestral de

relatório da administração juntamente  com as demonstrações  financeiras;  a

composição  do conselho fiscal, bem como sua atuação; a composição do comitê de

auditoria, sua atuação e o acompanhamento do relacionamento com o auditor

independente; a análise das demonstrações financeiras e contábeis da companhia

realizada junto com o conselho fiscal, o comitê de auditoria e a auditoria

independente, sem a participação da diretoria; a restrição de contratação de auditor

da companhia para outros serviços; o acesso às informações pelo conselho fiscal; a

adoção de normas internacionais de contabilidade, como as  promulgadas  pelo

International Accounting  Standards  Board (IASB)  ou as utilizadas  nos EUA

(United States Generally Accepted Accounting Principles – US GAAP), atestados

por auditor independente, além dos princípios de contabilidade adotados no Brasil;

e a atenção ao relatório de recomendações dos auditores pelo conselho de

administração e pelo conselho fiscal.

Outras iniciativas importantes foram a sanção da Nova Lei de Falências (lei nº 11.101,

de 9 de fevereiro de 2005) e da lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007, com alterações à

Lei das S/A (Lei nº 6.404, de 1976), trazendo evoluções no campo da governança corporativa

e no mercado de capitais brasileiro.

A adoção de boas práticas de governança corporativa assume, como linhas mestras de

conduta, a ampla transparência, a prestação de contas, o cumprimento de normas e a

equidade. Para tanto, o conselho de administração, representante dos acionistas, deve exercer

seu papel de estabelecer estratégias para a empresa; eleger a diretoria; fiscalizar e avaliar o

desempenho da gestão e escolher a auditoria independente. Além disso, boas práticas de

governança corporativa possibilitam a profissionalização, a maximização do valor e a

perenidade da empresa, na medida em que garantem que as ações de todos os seus executivos

estejam alinhadas ao interesse maior da empresa e de seus acionistas (CARIOCA, 2008).

2.2 Motivações e qualidade da governança corporativa

2.2.1 Motivações
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A motivação para adotar alguma sistemática, técnica ou ferramenta se baseia no

benefício financeiro ou não financeiro que será gerado para a organização. Assim sendo,

permite-se afirmar que a decisão para que uma empresa adote a governança corporativa tem

um objetivo específico ou um fator motivador. Segundo Rossetti e Andrade (2011), um dos

fatores determinantes da adesão às boas práticas de governança corporativa é a percepção de

que os benefícios a serem auferidos serão superiores ao custo de sua implementação.

Acredita-se que essa seria a justificativa para a crescente adesão de empresas brasileiras ao

Novo Mercado e aos outros dois níveis diferenciados de governança corporativa da

BM&FBovespa (Níveis 1 e 2).

Rossetti e Andrade (2011) destacam oito motivos para adoção das práticas de

governança corporativa:

(i) normas mais rígidas dos órgãos de regulação;

(ii) ativismo dos investidores institucionais;

(iii) mobilização dos acionistas minoritários;

(iv) percepção de que os benefícios são superiores aos custos;

(v) harmonização dos conflitos de agência;

(vi) reestruturações societárias e processos sucessórios;

(vii) reordenamentos organizacionais nas corporações; e

(viii) gestão preventiva: fraudes e outros custos de agência.

Cabe destacar que há diversos estudos dedicados à investigação sobre o impacto das

práticas de governança corporativa no desempenho ou valor da organização (AGUIAR;

CORRAR; BATISTELLA, 2004; SILVEIRA, 2005; FERNANDES; DIAS; CUNHA, 2010;

SILVA et al., 2011; VIEIRA et al., 2011; NICLOTE, 2012). Verifica-se, contudo, que são

mais raros aqueles que procuram identificar especificamente as motivações que levam as

empresas à adoção dessas práticas.

O IBGC (2006) realizou estudo de caso em 15 empresas brasileiras de controle

familiar, elaborado em duas etapas, onde as companhias responderam a um amplo

questionário, baseado no seu Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, e

depois foram realizadas entrevistas com seus representantes.

De acordo com esse estudo (IBGC, 2006), a motivação para adesão às melhores

práticas de governança corporativa mais lembrada foi o desejo de perpetuar o modelo de

negócio, dentre os 12 fatores motivacionais mencionados, a saber:

a) perpetuar o modelo de negócio;
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b) processo de sucessão;

c) profissionalização da gestão;

d) alcançar ambiente meritocrático, a fim de aumentar a retenção de talentos;

e) melhorar o relacionamento entre os acionistas componentes do bloco de controle;

f) garantir mais transparência e relacionamento com o mercado de capitais;

g) recuperar a confiança dos investidores;

h) possibilitar uma maior diversificação patrimonial dos acionistas controladores;

i) melhorar o processo de precificação das ações da empresa;

j) promover mais alinhamento entre proprietários, conselheiros e gestores;

k) reduzir a volatilidade das ações da empresa; e

l) melhorar o trabalho da alta gestão no processo de reestruturação e de melhoria do

desempenho operacional.

Um dos fatores motivacionais apontado na pesquisa do IBGC (2006) foi a viabilização

do processo de sucessão de lideranças, sem perder as experiências acumuladas dos

controladores. Segundo Bernhoeft e Gallo (2003), a sucessão é um processo que não pode ser

visto apenas em função do controle acionário, ou encarado como uma simples questão de

negócio.

A profissionalização da gestão foi outro fator ressaltado pela pesquisa do IBGC

(2006). De acordo com Souza (2006), a profissionalização da empresa e da diretoria executiva

consiste em uma imposição do mercado, devido à necessidade da separação entre propriedade

e gestão. O autor considera ainda que a profissionalização também evita a sobreposição dos

interesses pessoais dos sócios e sucessores aos interesses da empresa (SOUZA, 2006).

Caetano (2003) cita um estudo realizado pela Fundação Dom Cabral envolvendo as 500

maiores empresas do Brasil em 2001, ressaltando que 67,7% delas apontaram a

profissionalização como a principal motivação para a adoção de modelos formalizados de

governança corporativa.

Estudo de Aragão et al. (2009) sobre as motivações para adoção da governança

corporativa identificou 25 fatores motivacionais, listados no Quadro 1. Esses fatores são

mencionados na literatura e foram validados por 71 analistas do mercado financeiro

associados à Apimec, no primeiro quadrimestre de 2008.

Quadro 1 – Fatores motivacionais para adoção de melhores práticas de governança

corporativa

1. Perpetuar a empresa

2. Profissionalizar a empresa
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3. Alcançar um ambiente meritocrático, a fim de aumentar a retenção de talentos

4. Melhorar a imagem institucional

5. Melhorar o relacionamento entre os acionistas componentes do bloco de controle

6. Garantir mais transparência e relacionamento com o mercado de capitais

7. Melhorar o processo sucessório

8. Aumentar a captação de recursos junto a credores e acionistas

9. Ensejar mais internacionalização das operações da empresa

10. Viabilizar a entrada de sócios estratégicos e investidores institucionais

11. Recuperar a confiança dos investidores

12. Facilitar uma melhor percepção dos papéis corporativos pelos investidores

13. Possibilitar uma maior diversificação patrimonial dos acionistas controladores

14. Melhorar o processo de precificação das ações da empresa

15. Promover mais alinhamento entre proprietários, conselheiros e gestores

16. Reduzir conflitos de interesses

17. Valorizar as ações da empresa

18. Aumentar a liquidez das ações da empresa

19. Reduzir o custo de capital

20. Agregar valor para os acionistas

21. Reduzir a volatilidade das ações da empresa

22. Facilitar o acesso ao crédito

23. Melhorar o processo decisório

24. Melhorar o trabalho da alta gestão na tarefa de reestruturação e melhoria do desempenho operacional

25. Viabilizar a abertura de capital
Fonte: Aragão et al. (2009).

Quanto ao grau de importância, a pesquisa de Aragão et al. (2009) revela que

dos 25 fatores motivacionais para adoção da governança corporativa, 11 são os mais

relevantes, o que corrobora os resultados dos estudos de IBGC (2006) e Caetano (2003), de

acordo com o Quadro 2.

Quadro 2 – Ranking dos fatores motivacionais mais relevantes para adoção da governança

corporativa

1º Profissionalizar a empresa

2º Garantir mais transparência e relacionamento com o mercado de capitais

3º Perpetuar a empresa

4º Agregar valor para os acionistas

5º Valorizar as ações da empresa

6º Melhorar a imagem institucional

7º Aumentar a liquidez das ações da empresa

8º Recuperar a confiança dos investidores

9º Viabilizar a abertura de capital

10º Reduzir o custo de capital

11º Melhorar o processo decisório
Fonte: Aragão et al. (2009).
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Ponte et al. (2012) replicaram a pesquisa de Aragão et al. (2009), sob a visão de 83

DRIs de empresas de capital aberto listadas na BM&FBovespa em fevereiro de 2009. Os

resultados apontaram um novo ordenamento no grau de importância sob a visão dos DRIs, em

detrimento da opinião dos analistas da Apimec, cujos destaques foram: a valorização em

importância pelos DRIs dos fatores motivacionais, reduzir o custo do capital, melhorar o

processo de precificação das ações da empresa, facilitar uma melhor percepção pelos

investidores no tocante aos papéis corporativos e facilitar o acesso ao crédito, que os analistas

da Apimec classificaram em menor grau de importância.

O questionário aplicado por Aragão et al. (2009) e Ponte et al. (2010) foi adotado na

presente pesquisa, a fim de se identificar na amostra selecionada os motivos para adoção da

governança corporativa pelas empresas cearenses.

2.2.2 Qualidade da governança corporativa à luz da Teoria da Contingência

A qualidade da governança corporativa se fundamenta nos princípios das boas

práticas. O IBGC foi criado em 1995, sendo um dos principais responsáveis pela divulgação

da governança corporativa no Brasil. É reconhecido nacional e internacionalmente como

importante difusor de práticas de governança corporativa na América Latina. Em 1999,

lançou o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, que está em sua quarta

edição, lançada em setembro de 2009. Os princípios definidos pelo IBGC (2009) são:

- Transparência (disclosure): a transparência consiste na clareza das informações por

parte da administração, não só referente ao desempenho econômico-financeiro, mas

também das demais informações consideradas relevantes da ação empresarial.  A

informação espontânea por parte da companhia favorece um clima de confiança junto

aos stakeholders;

- Equidade (fairness): a equidade refere-se ao tratamento justo e igualitário dos grupos

minoritários, sejam do capital ou das demais partes interessadas (stakeholders);

- Prestação de contas (accountability): diz respeito ao ato de prestar contas da atuação

corporativa, estando a companhia sujeita às implicações legais resultantes dessa

atuação; e

- Responsabilidade corporativa (compliance): a responsabilidade corporativa é o dever

que os gestores têm de prover a continuidade das organizações, visando à
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sustentabilidade, incluindo questões ambientais e sociais em seus planejamentos

estratégicos.

O Código do IBGC está dividido em seis capítulos: Propriedade (sócios), Conselho de

Administração, Gestão, Auditoria Independente, Conselho Fiscal e Conduta e Conflito de

Interesses, brevemente descritos a seguir.

No capítulo Propriedade é proposto o conceito “01 ação=01 voto”, ou seja, cada ação

ou quota deve assegurar o direito a um voto. Devem ser evitadas exceções a essa regra;

contudo, se ocorrerem, devem ser claramente evidenciadas e justificadas.

Organizações que possuem controle definido devem informar de que maneira é

exercido esse controle, se por maioria de ações ou através de mecanismos de ampliação de

controle, quais sejam, ações sem direito a voto ou com voto restrito, aluguel de ações,

estruturas piramidais (holdings), golden shares (ações que permitem voto em matérias

estratégicas) e restrição à aquisição de controle (poison pills).

Outras proposições desse capítulo são a divulgação de acordos entre sócios em

organizações competentes, as responsabilidades da assembleia geral, a criação de um manual

para a participação nas assembleias, as condições para a saída de sócios, a formação de

conselho de família em organizações familiares, a manutenção da liquidez dos títulos/ações e

a divulgação da política de dividendos (IBGC, 2009).

O capítulo que trata do Conselho de Administração define a sua missão, atribuições e

responsabilidades, bem como sua atuação quanto ao gerenciamento dos riscos corporativos,

sustentabilidade e política de porta-vozes. Orienta ainda quanto à composição, perfil e

qualificação dos seus membros, duração de mandato e participação em outros conselhos.

Clareia as relações entre os entes da organização, a coordenação de comitês e a avaliação de

conselheiros e executivos.

Sobre a Gestão da organização, o IBGC (2009) propõe as atribuições do diretor-

presidente e os procedimentos de gestão da companhia.

Na concepção do IBGC (2009), o diretor-presidente é o responsável pela gestão da

organização e pela coordenação da diretoria, e deve prestar contas ao conselho de

administração. Além dessas atribuições, também deve indicar o quadro de diretores, manter

relacionamento e canal de comunicação com os stakeholders, prezando pela transparência das

informações.

A gestão da companhia deverá divulgar informações para as partes interessadas no

website da companhia, relatório anual de gestão, emitir relatórios periódicos de gestão,
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conforme padrões internacionalmente aceitos no que se refere à contabilidade e aspectos

econômico-financeiros, sociais, ambientais e de governança corporativa. Essa padronização

possibilita comparações entre relatórios e desempenho das companhias, facilitando a visão do

investidor.

Ainda, primando pela transparência das informações prestadas pela companhia, o

IBGC (2009) indica a divulgação da remuneração do quadro de diretores e também do

diretor-presidente e estabelece critérios de remuneração variável. Finalizando as atribuições

da gestão, segundo o IBGC (2009), o diretor-presidente deve prover a organização de meios

para a implementação de controles internos, o cumprimento do código de conduta, o acesso às

instalações, informações e arquivos pelo conselho de administração. Essas práticas visam

propiciar o monitoramento dos processos financeiros e operacionais, antecipando a mitigação

de riscos.

O IBGC (2009) também prevê a contratação dos serviços de Auditoria Independente,

para afirmar se as informações prestadas nas demonstrações financeiras refletem a realidade

da companhia. Outra nuance do trabalho de auditoria independente é a verificação dos

controles internos da companhia.

O capítulo que trata do Conselho Fiscal propõe a criação de um conselho para

fiscalizar as atividades da gestão e o cumprimento dos deveres legais e estatutários. O

conselho fiscal não substitui o comitê de auditoria, embora algumas atividades possam ser

realizadas por ambos. Nesse caso, a definição do escopo de atuação e a elaboração de uma

agenda de atividades facilitam a delimitação do campo de ação desse colegiado (IBGC, 2009).

Por fim, o IBGC (2009) dedica um capítulo à Conduta e Conflito de Interesses. Nesse

capítulo, são dispostas as orientações para a criação de um código de conduta para a

companhia, contendo a cultura da empresa e os princípios que a embasam.

O código de conduta deve abranger o relacionamento entre os membros da gestão

(conselheiros, diretores, sócios, etc.) e os stakeholders (partes interessadas). Deve conter,

entre outras, deliberações sobre o cumprimento das leis, uso de ativos da companhia, conflitos

de interesses, uso de informações privilegiadas, recebimentos de brindes, doações e

favorecimentos, questões ambientais e relações com a comunidade.

Ao serem adotadas, as orientações do Código do IBGC proporcionam o fortalecimento

do acesso às informações para todos os acionistas. Percebe-se a preocupação em facilitar o

acesso através de relatórios em periodicidade reduzida, participação nas votações por meio de

procuração ou certificações eletrônicas e o incentivo à transparência.
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Os níveis diferenciados de exigências referentes à implementação de práticas de

governança corporativa pela BM&FBovespa – Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado – buscam

proporcionar mais transparência de gestão, despertando o interesse dos investidores e a

valorização das companhias.

Para a captação de investidores, as empresas modernizam suas práticas de gestão,

aprimoram seus processos produtivos e implementam modelos de controle, acompanhamento

e divulgação de resultados, objetivando maximizar a segurança de  suas informações para o

mercado investidor. Sob esse aspecto, a listagem das empresas em níveis diferenciados de

governança corporativa propostos pela BM&FBovespa tem significativa relevância nas

decisões de investimentos. A seguir, são apresentados os principais quesitos para adesão das

empresas aos três níveis diferenciados de governança da BM&FBovespa.

As empresas listadas no Nível 1 se comprometem com a melhoria das informações

divulgadas (disclosure – transparência) e com a dispersão acionária (mínimo de 25% do

capital). Dentre as exigências para as empresas listadas nesse segmento, destacam-se as

seguintes (BM&FBOVESPA, 2013):

- inclusão das demonstrações financeiras consolidadas e da demonstração do fluxo de

caixa nas Informações Trimestrais (ITR) já disponibilizadas para a CVM e para a

BM&FBovespa;

- inclusão, nas Demonstrações Financeiras Padronizadas, de notas explicativas

referentes à demonstração do fluxo de caixa;

- inclusão nas Informações Anuais (IAN), da quantidade, características e evolução na

participação da companhia pelos grupos de acionistas controladores, membros do

conselho de administração, diretores e membros do conselho fiscal;

- realização de reuniões públicas com analistas e investidores, com periodicidade no

mínimo anual;

- divulgação do calendário anual com a programação dos eventos corporativos

(assembleias, divulgação de resultados etc.);

- divulgação dos contratos firmados entre a companhia e partes relacionadas, sempre

que for atingido, num único contrato ou em contratos sucessivos, independentemente

da finalidade, em qualquer período de um ano, valor igual ou superior a R$

200.000,00 ou igual ou superior a 1% do patrimônio líquido da companhia, o que for

maior;
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- divulgação, em bases mensais, das negociações de valores mobiliários e derivativos

de emissão da companhia por parte dos acionistas controladores;

- manutenção em circulação de uma parcela mínima de ações, representando 25% do

capital social da companhia; e

- nas distribuições públicas de ações, favorecer a dispersão do capital.

Todos os demonstrativos e informações divulgados devem ser analisados por uma

auditoria independente, com emissão de parecer.

Já as empresas listadas no Nível 2, além de cumprir as exigências do Nível 1, devem

adotar regras mais abrangentes de governança, como, por exemplo, disponibilizar balanço

anual, segundo as normas do US GAAP – United States Generally Accepted Accounting

Principles ou IFRS – International Financial Reporting Standards. Dentre as exigências para

as empresas listadas no Nível 2, destacam-se as seguintes (BM&FBOVESPA, 2013):

- o conselho de administração deve ser composto por, no mínimo, cinco membros,

com mandato unificado de até dois anos, com direito a reeleição. Pelo menos 20%

dos seus membros deverão ser independentes;

- direito de voto às ações preferenciais em matérias como transformação,

incorporação, fusão ou cisão da companhia e aprovação de contratos entre a

companhia e empresas do mesmo grupo, sempre que, por força de disposição legal

ou estatutária, sejam deliberadas em assembleia geral;

- garantia de condições iguais às dos acionistas controladores para os proprietários de

ações ordinárias, no caso de venda do controle da companhia, e ainda disponibilidade

de pelo menos 80% desse valor para os proprietários de ações preferenciais (tag

along);

- em caso de fechamento do capital ou cancelamento do registro da companhia, será

realizada uma oferta pública para aquisição de todas as ações em circulação, por, no

mínimo, seu valor econômico; e

- adesão à Câmara de Arbitragem do Mercado, para resolução de conflitos.

As empresas listadas no Novo Mercado, além das exigências propostas no Nível 2,

comprometem-se a emitir somente ações ordinárias. Para adesão ao Novo Mercado, a

companhia deve:

- eleger um conselho de administração com, no mínimo, cinco membros e mandato

unificado de até dois anos, com direito a reeleição. Pelo menos 20% dos seus

membros deverão ser independentes; e
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- fazer a divulgação dos termos dos contratos firmados entre a companhia e partes

relacionadas.

As regras aplicadas às empresas listadas no Novo Mercado objetivam ampliar os

direitos dos acionistas, aprimorar a qualidade das informações prestadas pelas companhias,

bem como favorecer a dispersão acionária, e ainda fortalecem a segurança dos investidores,

quando determinam a resolução dos conflitos societários por meio de uma câmara de

arbitragem.

Além dos três níveis apresentados, a BM&FBovespa (2013) propõe o nível Bovespa

Mais, destinado ao segmento de empresas que desejem entrar no mercado de capitais de

maneira gradual. Geralmente, são empresas de pequeno ou médio porte que buscam o

mercado de ações como relevante fonte de recursos. As empresas listadas nesse segmento

também primam por elevados padrões de governança corporativa, liquidez de suas ações e

gestão pró-ativa na captação de investidores.

Observa-se que os níveis diferenciados de governança corporativa propostos pela

BM&FBovespa objetivam a transparência e a dispersão acionária (Nível 1), avançando para o

equilíbrio dos direitos dos acionistas  (Nível 2), e elevando-se  para a implementação  de

exigências além do que prevê a legislação brasileira (Novo Mercado).

As iniciativas do IBGC e da BM&FBovespa demonstram a preocupação do mercado

brasileiro em se manter nos mesmos níveis de exigências de práticas de governança

corporativa mundiais, em particular nos aspectos de transparência e dispersão acionária.

A adequação do modelo de governança corporativa adotado pelas empresas às

melhores práticas do mercado vincula-se com as suas necessidades empresariais. Nesse

sentido, pode-se adotar a Teoria da Contingência para analisar os fatores que contribuem para

a decisão de adequar-se, pois uma contingência representa uma circunstância do ambiente

externo à qual a organização precisa se adaptar para garantir sua continuidade e atingir seus

objetivos. O porte econômico-financeiro da organização, a faixa etária, o setor econômico e o

tipo de controle e o tipo de capital são exemplos desses fatores empresariais contingenciais.

A Teoria da Contingência é uma perspectiva teórica do comportamento organizacional

que enfatiza a maneira pela qual as contingências, como a tecnologia e pressões ambientais,

afetam o desenvolvimento e o funcionamento das organizações. Além disso, as contingências

influenciam a estrutura das organizações nos níveis de formalização, especialização,

diferenciação e burocratização (COVALESKI; DIRSMITH; SAMUEL, 1996).
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Covaleski, Dirsmith e Samuel (1996) também verificam a utilização da Teoria da

Contingência na gestão empresarial. Esse estudo avalia as teorias organizacionais e

sociológicas tradicionalmente utilizadas pela contabilidade gerencial. Entre as teorias

sociológicas abordadas pelos autores, estão o institucionalismo, a Teoria da Estruturação e a

Teoria da Contingência. Esses autores promovem a revisão dessas teorias e demarcam a

distinção entre a teoria econômica neoclássica e as teorias contemporâneas sociais e da

psicologia organizacional.

Portanto, analisar a adequação da organização às melhores práticas de governança

corporativa permeia o estudo dos fatores contingenciais que podem influenciar essa decisão.

No presente estudo, considera-se o setor econômico, o porte econômico-financeiro, a faixa

etária, o tipo de controle (familiar ou não familiar) e o tipo de capital (aberto ou fechado).

2.3 Estudos empíricos anteriores

As pesquisas que investigam a governança corporativa apresentam diferentes

perspectivas de análise. Entre elas, destacam-se o seu relacionamento com o desempenho

empresarial e aquelas abordadas na presente pesquisa, tais como motivações para adoção,

adesão e qualidade da governança corporativa.

Sobre o relacionamento da governança com o desempenho empresarial, estudos

internacionais como o de La Porta (1998) mostraram que um padrão mais elevado nas práticas

de governança corporativa está associado ao maior valor dos ativos das companhias e ao

melhor desenvolvimento do mercado de capitais.

Gompers, Ishii e Metrick (2003) construíram um índice baseado em variáveis sobre

direitos de acionistas e concluíram que mais direitos dos acionistas estão relacionados com

maior valor para a empresa.

Segundo Shleifer e Vishny (1997), os acionistas possuem mais disposição para aplicar

recursos nas empresas que se preocupam em proteger seus direitos contra a expropriação do

controlador.

Black (2001), utilizando rankings de governança corporativa para 21 empresas russas,

evidenciou que, ao melhorarem suas práticas de governança, as empresas podem melhorar a

cotação das ações e assim reduzir o custo do capital.
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Klapper e Love (2002) observaram que as empresas de um mesmo país podem

oferecer níveis diferentes de proteção aos investidores, com adoção de mecanismos não

especificados por lei, além de apresentar variação dos padrões de governança adotados,

verificando que o índice de governança é positivamente relacionado com medidas de proteção

ao investidor.

No Brasil, ainda sob a perspectiva da relação ou efeitos da governança corporativa no

desempenho empresarial, Aguiar, Corrar e Batistella (2004) analisaram se as empresas que

adotaram o Nível 1 de governança corporativa sofreram impactos quanto a quantidade,

volume e preço médio das ações, e constataram que as empresas não apresentaram mudanças

significativas nas variáveis estudadas.

O estudo de Silveira (2005) procurou verificar se o valor de mercado e o desempenho

da companhia aberta brasileira se relacionam de forma significativa com a sua estrutura de

governança corporativa definida pelas características do seu conselho de administração. Os

resultados do referido estudo demonstram que há uma influência positiva entre a adoção de

mecanismos de governança corporativa e o valor da empresa, verificando que uma mudança

na qualidade da governança do pior para o melhor nível da BM&FBovespa resulta num

incremento de capitalização de mercado.

A pesquisa de Fernandes, Dias e Cunha (2010) analisou se houve mudanças no

desempenho das companhias após a adesão aos níveis de governança da BM&FBovespa no

ano 2007 e constatou que, na média, o desempenho das empresas permaneceu constante.

Ao avaliar a percepção de risco e retorno pelo mercado de empresas que aderiram às

práticas de governança da BM&FBovespa, o estudo de Silva et al. (2011) revelou que após a

adesão as empresas passaram a ser percebidas com mais transparência, melhorando a

percepção de risco e retorno.

A pesquisa de Vieira et al. (2011) mostrou que as melhorias de estrutura de capital e

desempenho são pouco influenciadas pela adoção das práticas de governança corporativa. O

estudo de Niclote (2012) sugere que a adoção da governança corporativa influencia

positivamente a percepção dos investidores quando da decisão dos investimentos, primando,

por exemplo, pela transparência.

Entre as pesquisas nacionais sobre motivações para adoção, adequação e qualidade da

governança corporativa pelas empresas, destacam-se as apresentadas no Quadro 3.

Quadro 3 – Pesquisas empíricas sobre governança corporativa
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Foco: Adequação e qualidade da governança corporativa
Autoria ObjetivosObjetivo Principais resultados

Santos
(2000)

Investigar os aspectos do funcionamento da
governança corporativa no contexto
brasileiro, comparando-os com os preceitos
profissionais recomendados pelas melhores
práticas, comparando os conselhos e
conselheiros de sociedades anônimas de
capital aberto, por meio de 37 questionários
válidos e 46 entrevistas

Em 66,6% dos casos os conselheiros são
escolhidos pelos acionistas e pelo presidente do
conselho; e 81,1% dos entrevistados separam as
funções de executivo principal (CEO) e
presidente do conselho

IBGC e
Booz
Allen
(2003)

Levantar o grau de aderência às melhores
práticas de governança corporativa nas
empresas brasileiras

78% das empresas analisadas possuem pessoas
distintas nas funções de presidente do conselho
e da diretoria executiva, aderindo às melhores
práticas de governança

Leal e
Carvalhal

da
Silva

(2005)

Mensurar a qualidade das práticas de
governança pelas empresas, por meio de um
instrumento de avaliação dos seguintes
aspectos: transparência (disclosure),
conselho de administração, conflitos de
interesses e direitos dos acionistas

O estudo conclui que as empresas brasileiras
que aderem às melhores práticas de governança
corporativa têm maior valor de mercado e
desenvolvimento operacional superior

IBGC e
Watson
Wyatt
(2005)

Pesquisa sobre a remuneração e a estrutura
dos conselhos de administração e fiscal

O estudo revelou que boa parte das empresas
possui política de remuneração dos conselheiros,
embora ainda em fase de maturação
Também constatou o uso de boas práticas na
estrutura e processos do conselho de
administração, tais como tamanho, presença de
conselheiros externos e existência de comitês,
principalmente de auditoria e de remuneração

Silveira e
Barros
(2008)

Investigar os possíveis determinantes da
qualidade da governança corporativa

O estudo corrobora a hipótese de que as
pesquisas que visam analisar a influência da
governança corporativa sobre o desempenho por
meio de equações isoladas sofrem o problema
de endogeneidade e causalidade reversa, haja
vista que o desempenho parece influenciar a
adoção da governança corporativa

Black,
Carvalho e

Gorga
(2008)

Apresentar um panorama das práticas de
governança corporativa no Brasil

Das 88 empresas privadas respondentes, apenas
15 (17%) possuem comitê de auditoria e 1/3
avalia os principais executivos

Correia,
Amaral e
Louvet
(2011)

Construir um índice de qualidade da
governança (IQG) aplicável às empresas
com ações negociadas na BM&FBovespa

Construído o IQG dominado pelas dimensões
transparência das informações e proteção dos
minoritários

Araújo,
Mendes e
Lustosa
(2012)

Analisar as diferenças de práticas de
governança corporativa entre instituições
financeiras e instituições não financeiras no
Brasil

O estudo revelou um menor grau de
transparência por parte das instituições
financeiras

Araújo et
al. (2013)

Propor e testar um instrumento diagnóstico
que possibilite verificar o alinhamento da
gestão das empresas familiares com as
práticas de governança corporativa

Definiu-se um instrumento que possibilita
avaliar o grau de adesão às práticas de
governança corporativa, sugerindo melhorias em
pesquisas futuras

Foco: Motivações para adoção da governança corporativa
Autoria Objetivo Principais Resultados

Marinelli
(2005)

Apresentar estudo exploratório sobre o
estágio da governança corporativa nas
empresas brasileiras

O estudo demonstrou pesquisas apontando
motivações e adesão à governança corporativa,
concluindo ser um tema em desenvolvimento no
país

IBGC Estudo de caso em 15 empresas familiares Foram identificados 12 motivos, sendo mais
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(2006) do Brasil, para levantamento dos motivos
para adoção das melhores práticas de
governança corporativa

lembrado o desejo de perpetuar o modelo de
negócio

Aragão et
al. (2009)

Identificar os principais motivadores para
adoção da governança corporativa na visão
dos analistas do mercado

Foram identificados 25 motivos para adoção da
governança corporativa, sendo 11 deles os mais
relevantes

Ponte et
al. (2012)

Identificar os principais motivadores para
adoção da governança corporativa na visão
dos diretores de relações com investidores

O estudo corroborou os 25 motivos elencados
em Aragão et al.(2009); contudo, percebe-se
uma diferença no ranking de graus de
importância

Fonte: Elaborado pelo autor com base na revisão da literatura.

O presente estudo se diferencia dos demais por apresentar um panorama do estágio da

governança corporativa nas empresas cearenses, à luz da Teoria da Contingência,

identificando as motivações e as práticas de governança adotadas, tornando-se relevante para

a comunidade acadêmica e profissional, haja vista que são escassas as pesquisas

regionalizadas, com dados primários em empresas, principalmente, de capital fechado.
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3 METODOLOGIA

A atividade acadêmica se utiliza da metodologia científica e dos métodos para o

desenvolvimento dos trabalhos científicos. As explicações da realidade são eficazes por meio

do uso devido dos métodos e das definições dos objetos, decorrentes da formulação do

problema da pesquisa. O problema da pesquisa surge das inquietações e necessidades de

explicar uma questão não respondida.

Para que se confira o devido rigor científico a uma pesquisa, é necessário realizar a

classificação devida do tipo de pesquisa quanto a seus objetivos, natureza e procedimentos de

investigação. Após essa etapa, são apresentados a definição da população e da amostra e os

procedimentos metodológicos de coleta e análise dos dados.

3.1 Tipo de pesquisa

Para Gonçalves (2005), quanto aos objetivos, a pesquisa pode ser classificada em três

categorias: exploratória, descritiva e explicativa.

Pela ótica de Köche (1988), a pesquisa descritiva estuda a relação entre duas ou mais

variáveis de um dado fenômeno, sem manipulá-las, tentando identificar situações existentes,

espontâneas, no ambiente em que acontecem, constatando e avaliando o tipo de relação

existente.

Vergara (2006) considera descritiva a pesquisa que se caracteriza pela exposição das

características da amostra estudada, podendo-se estabelecer correlação entre as variáveis e

identificar sua natureza.

Considerando os objetivos elencados neste estudo, considera-se a presente pesquisa

como descritiva, pois ela expõe as características e os aspectos relacionados às motivações e

às práticas de governança corporativa das empresas objeto de estudo.

Pelo prisma da natureza da pesquisa, o estudo apresenta natureza qualitativa, já que,

segundo Collis e Hussey (2005, p. 26), a “pesquisa qualitativa é mais subjetiva e envolve

examinar e refletir as percepções para obter um entendimento de atividades sociais e

humanas”. Esta pesquisa é qualitativa, considerando-se que é constituída por técnicas

interpretativas, com o objetivo de identificar e descrever fenômenos para a obtenção de

elementos relevantes para se descrever ou explicar tais fenômenos (RICHARDSON, 2008).
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Portanto, o estudo se enquadra como predominantemente qualitativo, haja vista que

procura descrever as motivações para implantação da governança corporativa e investigar as

práticas adotadas e a aderência das empresas às melhores práticas emanadas do IBGC (2009),

verificando semelhanças e diferenças a partir das características institucionais, como setor

econômico, porte econômico-financeiro, faixa etária, tipo de controle e tipo de capital.

Relativamente aos procedimentos (ou meios) de investigação, Vergara (2006)

classifica as pesquisas em: pesquisa de campo, pesquisa de laboratório, pesquisa documental,

pesquisa bibliográfica e pesquisa experimental: ex post facto, participante, pesquisa-ação e

estudo de caso.

Com base na classificação dessa autora, quanto aos meios de investigação esta

pesquisa se qualifica como bibliográfica e de campo. Bibliográfica, por promover uma revisão

de literatura sobre o tema, fazendo uso de material publicado em livros, revistas, jornais e

redes eletrônicas, ou seja, material que está disponível ao acesso do público em geral; e de

campo, por coletar informações por meio de questionário enviado às empresas.

Em síntese, esta dissertação classifica-se como descritiva, com abordagem

predominantemente qualitativa dos dados, realizada mediante pesquisa bibliográfica e de

campo.

3.2 Procedimentos metodológicos

Esta subseção demonstra os procedimentos metodológicos, iniciando-se pela definição

dos participantes da pesquisa, apresentando em seguida a forma como os dados serão

coletados e tratados.

3.2.1 Definição dos participantes da pesquisa

Em uma pesquisa científica, os conceitos de população e amostra são fundamentais.

Martins (2002, p. 43) ensina que “o conceito de população é intuitivo; trata-se do conjunto de

indivíduos ou objetos que apresentam em comum determinadas características definidas para

o estudo. Amostra é um subconjunto da população”.

Cooper e Schindler (2003) definem população como sendo o conjunto de todos os

elementos sobre os quais se deseja fazer inferências e amostragem, como a seleção de alguns
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elementos que compõem a população. A ideia básica da amostragem é selecionar alguns

elementos de uma população para extrair algumas conclusões sobre essa população.

A população deste estudo compõe-se das empresas cearenses vencedoras do Prêmio

Delmiro Gouveia nos anos 2007 a 2012. Optou-se pela utilização do Prêmio Delmiro Gouveia

devido à sua representatividade na sociedade empresarial cearense e aos critérios

metodológicos adotados para a definição dos vencedores. O Prêmio foi criado em 2001 para

agraciar as empresas do Estado do Ceará que apresentaram os melhores desempenhos

econômico-financeiros e sociais, bem como os contabilistas envolvidos na elaboração das

suas demonstrações financeiras.

Para os aspectos econômico-financeiros, são avaliados: retorno sobre investimento,

rentabilidade, liquidez e crescimento do faturamento. Nos aspectos sociais, analisam-se as

ações sociais de iniciativa da empresa voltadas para o público interno (empregados) e para o

público externo (comunidade), apoio às minorias na oferta de empregos, investimentos

compulsórios medidos pelos impostos e geração de empregos.

O Quadro 4 relaciona as 62 empresas vencedoras do Prêmio Delmiro Gouveia nos

anos 2007 a 2012.

Quadro 4 – Empresas vencedoras do Prêmio Delmiro Gouveia (2007-2012)

Razão Social
AB Comércio de Alimentos Ltda.
ABC Distribuidora S/A
Aço Cearense Industrial Ltda.
Alessandro Belchior Administração de Imóveis Ltda.
Araújo Cabral & Alves Ltda.
Avine Comercial e Avícola do Nordeste Ltda.
Central Geradora Termelétrica Fortaleza S/A
Companhia Brasileira de Laticínios
Comercial, Gráfica e Editora Farias Brito S/A
Companhia de Água e Esgoto do Ceará
Companhia de Alimentos do Nordeste
Companhia de Integração Portuária do Ceará
Companhia Eletrocerâmica do Nordeste
Companhia Energética do Ceará
Construtora Colmeia S/A
Construtora Granito Ltda.
Construtora Marquise S/A
D R Lingerie Indústria e Comércio S/A
Deib Otoch S/A
Durametal S/A
Ecofor Ambiental S/A
Empresa Industrial Técnica S/A
Empreendimentos Pague Menos S/A
Engexata Engenharia Ltda.
Eólica Beberibe S/A
Esmaltec S/A
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Expresso Guanabara S/A
Fotosensores Tecnologia Eletrônica Ltda.
Grande Moinho Cearense S/A
Grendene S/A
Guanabara Express Transporte de Cargas S/A
Hapvida Assistência Médica Ltda.
Horizonte Avícola e Industrial S/A
Hotel Flamingo S/A
Incorporadora Patriolino Ribeiro S/A
J Macedo S/A
J. Brandão Comércio e Indústria Ltda.
Jobek do Brasil Indústria Têxtil Ltda.
Libra-Ligas do Brasil S/A
Lotil Construções e Incorporações Ltda.
M. Dias Branco S/A
Marcosa S/A Máquinas e Equipamentos
Marisol Indústria Têxtil Ltda.
Mecesa Embalagens S/A
Mercurius Engenharia S/A
Micrel BenfioTêxtil Ltda.
Microsol Tecnologia S/A
Mississipi Indústria de Calçados S/A
Newland Veículos Ltda.
Norsa Refrigerantes Ltda.
Petróleo e Lubrificantes do Nordeste S/A
Porto Freire Engenharia e Incorporação Ltda.
Servis Segurança Ltda.
SJ Administração de Imóveis Ltda.
Skyserv Locação de Mão de Obra Ltda.
SM Fomento Comercial Ltda.
Thompson Segurança Ltda.
Três Corações Alimentos S/A
Unimed de Fortaleza Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.
Viação Urbana Ltda.
Vicunha Têxtil S/A
Vulcabrás/Azaleia Calçados e Artigos Esportivos S/A

Fonte: www.delmirogouveia.com.br/vencedores.

Optou-se pela realização de um censo, para oportunizar o máximo de participantes

possível, de modo a se elaborar um panorama geral da população estudada, conforme os

objetivos determinados na pesquisa.

Cabe informar que, após uma revisão, cinco empresas foram excluídas da população

do estudo, resultando em 57 empresas. Das cinco empresas excluídas, três pertencem ao

mesmo grupo econômico e duas foram vendidas e incorporadas por outra empresa não

vencedora do Prêmio.

Embora a governança corporativa tenha sido estudada e difundida amplamente,

conforme explanado no referencial teórico, ainda há certa relutância das empresas em

fornecer informações sobre o assunto. Com o intuito de estimular a participação, preservar-se-

á o sigilo dos nomes das empresas respondentes.
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Após o envio do questionário para as 57 empresas da população restante, foram

obtidas 30 respostas válidas, e que se tornaram objeto deste estudo. A amostra final reúne as

30 empresas respondentes, o que representa 52,6% da população.

3.2.2 Coleta, tratamento e análise dos dados

As fontes de coleta de dados, segundo Collis e Hussey (2005), estão representadas em

dois grandes grupos: os dados originais, que são conhecidos como dados primários,

geralmente coletados por entrevista, questionário ou experimento; e os dados secundários, que

são aqueles já disponibilizados por meio de livros, manuais, relatórios e outros tipos de

documento.

Para os fins deste estudo, foi utilizado como fonte primária, segundo a classificação de

Collis e Hussey (2005), um questionário com perguntas fechadas e abertas de múltipla

escolha. As fontes secundárias estão representadas pelas obras consultadas para o

desenvolvimento do referencial teórico.

O questionário, segundo Richardson (2008), é o instrumento de coleta de dados mais

utilizado e serve para medir determinadas variáveis, visando observar as características de um

indivíduo ou grupo. Por sua vez, Lakatos e Marconi (2008) mencionam que esse instrumento

de coleta deve ser enviado ao respondente junto a uma carta de encaminhamento bem

elaborada, explicando a natureza da pesquisa (Apêndice A).

Para Lakatos e Marconi (2008), o questionário é um instrumento de coleta de dados

constituído por perguntas ordenadas, que podem ser respondidas por escrito e sem a presença

do entrevistador, devendo ser limitado em sua extensão e em finalidade e ser

“autoexplicativo”, ou seja, com instruções claras e definidas,  de modo que o respondente

tome ciência do que se deseja dele, sem a necessidade de interveniência do pesquisador.

Com o intuito de aumentar a confiabilidade da pesquisa, foi elaborado um protocolo

de pesquisa (Apêndice A), para guiar a investigação, contendo a questão-problema, os

objetivos, os procedimentos metodológicos que norteiam a pesquisa, a apresentação do

aplicador e a definição do respondente.

Foram utilizados dois questionários, sendo um para pesquisa sobre as motivações para

adoção da governança corporativa (Apêndice C) e outro para análise das práticas de

governança segundo o IBGC (Apêndice B).



50

O questionário (Apêndice C), que identifica as principais motivações que levaram as

empresas a implantar a governança corporativa, está estruturado com 25 perguntas fechadas

de múltipla escolha e uma pergunta aberta. Utiliza-se a escala likert para verificar o grau de

importância da variável para os sujeitos sociais da pesquisa. Assim, a cada afirmação foi

atribuída uma escala que reflete a direção da atitude do respondente em relação ao grau de

importância do motivo para adoção da governança (fraca importância ou forte importância).

As perguntas foram elaboradas em escalas intervalares com valores de 1 a 3, com a seguinte

correspondência: 1 – Fraca importância, 2 – Moderada importância, 3 – Forte importância. O

questionário foi elaborado no estudo realizado por Aragão et al. (2009) e replicado na

pesquisa de Ponte et al. (2012), razão pela qual dispensou-se a realização do pré-teste.

Quanto ao questionário (Apêncide B) que foi elaborado para atender ao quesito de

apresentar a adequação das empresas cearenses às melhores práticas de governança

corporativa emanadas do IBGC (2009), este está estruturado com 28 perguntas binárias e

objetivas, focando os pontos mais relevantes do Código do IBGC (2009), explorando os seis

capítulos de orientação, a saber: Propriedade, Conselho de Administração, Gestão, Auditoria

Independente, Conselho Fiscal e Conduta e Conflito de Interesses.

Realizou-se um pré-teste desse questionário em três empresas que não integram a

população do estudo, mas que possuem características semelhantes, cujos resultados

indicaram mínimas melhorias na sua elaboração para entendimento dos quesitos investigados,

e que foram implementadas na versão aplicada junto às empresas pesquisadas. O pré-teste é a

aplicação prévia do questionário que tem por objetivo revisar e direcionar as indagações

utilizadas na pesquisa. Para Lakatos e Marconi (2008), o pré-teste se destina a identificar

falhas e ambiguidades das questões e checar a fidedignidade, validade e operacionalidade.

Ambos os questionários, juntamente com o protocolo de pesquisa (Apêndice A),

foram enviados aos respectivos responsáveis pelas demonstrações financeiras, sendo sócio,

diretor ou controller das empresas, através de e-mail do setor, do colaborador ou geral de cada

empresa selecionada. Após 15 dias do envio, para as empresas que não se manifestaram, foi

enviado novo e-mail convidando a participar da pesquisa. Ao final de mais 15 dias,

contataram-se via telefone as empresas para confirmação da participação na pesquisa,

buscando-se nesse contato aplicar o questionário, se possível.

A pesquisa de campo foi realizada no período de dezembro de 2013 a fevereiro de

2014, o que pode justificar a ausência de algumas respostas, devido ao encerramento do

exercício contábil e preparação de demonstrações financeiras.
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A tarefa seguinte compreendeu o tratamento, a análise e a interpretação dos dados, que

tiveram como principal objetivo responder à questão de pesquisa. De acordo com Gil (2006),

embora apresentem conceitos distintos, constituem processos complementares, já que a

análise procura organizar e sumariar, de forma a levar as respostas ao problema de pesquisa,

enquanto a interpretação dos dados objetiva a procura do sentido mais amplo das respostas.

Para realizar esses processos, as perguntas do questionário foram agrupadas em cinco

partes, sendo a primeira referente às instruções gerais; a segunda referente à classificação da

empresa segundo as características institucionais; a terceira reunindo as práticas de

governança corporativa em consonância com o Código do IBGC (2009), cujos quesitos

foram distribuídos em seis blocos, conforme os principais temas do Código do IBGC (2009),

a saber: Propriedade, Conselho de administração, Gestão, Auditoria Independente, Conselho

fiscal e Conduta e Conflito de Interesses. Aquarta parte compreende o questionário utilizado

por Aragão et al. (2009), com a relação de fatores motivacionais para a adoção da

governança; e a quinta e última parte traz os agradecimentos e a identificação do setor do

agente da pesquisa.

Com relação ao tratamento dos dados coletados por meio do questionário,

especificamente em relação à identificação das possíveis semelhanças e diferenças nas

motivações e nas práticas de governança adotadas pelas empresas, decorrentes de suas

características institucionais, os dados foram verificados, codificados e devidamente

arquivados no software aplicativo Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão

17. A análise dos dados considerou técnicas descritivas, compreendendo a medida de

tendência central (média aritmética) e medidas de dispersão (distribuicão de frequência e

desvio-padrão). Para os fatores motivacionais, foi utilizada ainda a “técnica do cálculo da

média das médias + 1 desvio-padrão”, para definir o ponto de corte dos fatores de mais

relevância, bem como o teste de igualdade das médias amostrais, conforme utilizado na

pesquisa de Aragão et al. (2009). Para a definição da aderência às melhores práticas de

governança corporativa, calculou-se o percentual das respostas “sim” das empresas

respondentes em relação ao total de respostas “sim” possíveis, resultando em um indicador

denominado % MPGC.

Prioritariamente, o desenvolvimento da pesquisa atendeu aos objetivos específicos,

possibilitando a sequência do estudo, que tratou de responder, por meio da obediência ao

objetivo geral, o questionamento da pesquisa, conforme explicitado no Quadro 5.



52

Quadro 5 – Procedimentos metodológicos adotados na pesquisa

Objetivo Fonte de coleta Fonte bibliográfica
Geral
Analisar os fatores motivacionais para adoção da
governança corporativa e as práticas implementadas
nas empresas cearenses, considerando-se suas
características institucionais

Apêndices B e C
Aragão et al. (2009)
IBGC (2009)

Específicos
Identificar os principais fatores motivacionais que
levaram as empresas a implementar a governança
corporativa

Apêndice C
Aragão et al. (2009)
Ponte et al. (2012)

Examinar as práticas de governança corporativa
adotadas pelas empresas e sua aderência às melhores
práticas preconizadas no código do IBGC (2009)

Apêndice B IBGC (2009)

Verificar semelhanças e diferenças nas motivações e
nas práticas de governança corporativa das
empresas, considerando-se suas características
institucionais

Instrumento de
categorização por

tema

Donaldson (1999)
Aragão et al. (2009)
IBGC (2009)
Ponte et al. (2012)

Fonte: Elaborado pelo autor.

Após a explanação sobre a tipologia da pesquisa e dos procedimentos metodológicos

adotados para sua consecução, a apresentação dos resultados finais obtidos por meio do

questionário foi efetuada basicamente por meio de tabelas, com as frequências absolutas e

relativas desses resultados.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A presente seção apresenta os resultados da pesquisa, obtidos mediante aplicação e

análise dos questionários, com o intuito de atender aos objetivos específicos. Divide-se,

portanto, em quatro tópicos, a saber: (i) a caracterização das empresas, descrevendo-se, para

cada uma delas, o setor econômico, o porte econômico-financeiro, segundo a faixa de

faturamento, a faixa etária, o tipo de controle e o tipo de capital; (ii) os motivos para

implementação da governança corporativa; (iii) a análise da adesão às melhores práticas de

governança; e (iv) as semelhanças e divergências entre os itens anteriores.

4.1 Caracterização das empresas e dos respondentes

Das 57 empresas participantes da população do estudo, 30 responderam o

questionário, correspondendo a 52,6% do total. Estas foram distribuídas por setor econômico,

obedecendo ao mesmo critério estabelecido no Prêmio Delmiro Gouveia, conforme disposto

na Tabela 1.

Tabela 1 – Distribuição das empresas por setor econômico
Setor Quantidade Proporção

(%)

Alimentos 6 19,9
Avicultura 2 6,7
Calçados 2 6,7
Comércio 4 13,3
Confecções e Têxteis 2 6,7
Construção Civil 4 13,3
Energia 2 6,7
Indústria 2 6,7
Público 1 3,3
Saúde 1 3,3
Siderurgia e Metalurgia 2 6,7
Transporte 2 6,7
Total 30 100,0
Fonte: Dados da pesquisa.

Observa-se que a maioria das empresas pesquisadas pertence ao setor de alimentos,

seguido pelos setores de comércio e construção civil. Analisando-se o perfil e as

características das empresas, percebe-se uma representatividade preponderantede das

empresas industriais, com 60% do total, representadas pelos setores de alimentos, calçados,

confecções e têxteis, construção civil, indústria e siderurgia e metalurgia.
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As empresas participantes foram classificadas ainda de acordo os respectivos portes

econômico-financeiros, considerando-se três faixas de faturamento anual: pequeno porte – até

R$ 100 milhões; médio porte – de R$ 100.000.000,01 até R$ 500 milhões; e grande porte –

acima de R$ 500 milhões, conforme representado na Tabela 2, que aponta a participação mais

expressiva de empresas de grande e médio porte.

Tabela 2 – Distribuição das empresas por porte econômico-financeiro

Porte / Faixa de faturamento anual Quantidade
Proporção

(%)

Grande – Faturamento superior a R$ 500 milhões 14 46,7
Médio – Faturamento entre R$ 100.000.000,01 e R$ 500 milhões 10 33,3
Pequeno – Faturamento até R$ 100 milhões 6 20,0

Total 30 100,0
Fonte: Dados da pesquisa.

Outro fator empresarial estudado foi a faixa etária, constatando-se 19 empresas

(63,3%), com mais de 30 anos de existência, o que mostra a maturidade e experiência nos

negócios. Vale ressaltar que apenas uma empresa tem idade na faixa até 10 anos, conforme

explicitado na Tabela 3.

Tabela 3 – Distribuição das empresas por faixa etária

Faixa etária (em anos)
Quantidade Proporção

(%)

Até 10 1 3,3
11 a 20 2 6,7
21 a 30 8 26,7
31 a 40 6 20,0
Acima de 40 13 43,3

Total 30 100,0
Fonte: Dados da pesquisa.

Os resultados demonstram ainda que, quanto ao tipo de controle, 76,7% das empresas

são privadas familiares, 20% são empresas privadas não familiares e 3,3% têm controle

público. Constata-se, ainda, que 73,3% das empresas pesquisadas são de capital fechado e

26,7% são de capital aberto.

Verifica-se que a maioria (25 empresas) possui a governança corporativa implantada,

indicando os estágios em inicial, em desenvolvimento e consolidado. Apenas cinco

organizações (16,7%) explicitaram não ter a governança corporativa implementada, mas que

têm interesse em sua adoção. (Tabela 4).
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Tabela 4 – Distribuição das empresas quanto à adoção de práticas de governança corporativa

Situação Quantidade
Proporçã

o (%)
Estágio Quantidade

Propor
ção
(%)

Adota práticas de
governança corporativa

25 83,3

Inicial 7 23,3

Em desenvolvimento 12 40,0

Consolidado 6 20,0

Não adota práticas de
governança corporativa

5
16,7

Pretende implantar 5 16,7
Não pretende
implantar - 0,0

Total 30 100,0 30 100,0
Fonte: Dados da pesquisa.

Das empresas que afirmaram adotar a governança corporativa, a grande maioria, da

ordem de 63,3%, considera-se no estágio inicial ou em desenvolvimento, o que denota tratar-

se de tema novo e em fase de difusão entre as empresas cearenses pesquisadas. Apenas 20%

das empresas consideram-se em estágio consolidado.

Quanto ao perfil dos respondentes dos questionários nas empresas, elencaram-se as

áreas organizacionais aos quais pertencem esses agentes de pesquisa. Os resultados

demonstram a participação mais expressiva de respondentes da área de Controladoria, com

30%, seguida das áreas Financeira (26,7%) e de Relações com Investidores (20%). Em menor

proporção, foram elencadas as áreas de Contabilidade, Presidência e Marketing, como mostra

a Tabela 5.

Tabela 5 – Distribuição dos respondentes por área organizacional
Área Quantidade Proporção

(%)

Relações com Investidores 6 20,0
Controladoria 9 30,0
Contabilidade 4 13,3
Financeira 8 26,7
Marketing 1 3,3
Presidência 2 6,7

Total 30 100,0
Fonte: Dados da pesquisa.

Pelo exposto na seção sobre as características das empresas e dos respondentes do

questionários, verifica-se que o perfil das empresas participantes da pesquisa é definido por

organizações cuja maioria pertence ao segmento industrial (60%), é de médio ou grande porte

(80%), ou seja, com faturamento anual acima de R$ 100 milhões, tem mais de 30 anos de

existência (63,3%), é privada de controle familiar (76,7%) e reconhece que implantou a
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governança corporativa (83,3%), com concentração nos estágios inicial e em

desenvolvimento. No que tange aos agentes da pesquisa, 76,7% atuam na áreas de

Controladoria, Financeira e de Relações com Investidores.

4.2 Motivações para adoção da governança corporativa

Após o tratamento dos dados obtidos por meio da aplicação do questionário

apresentado no Apêndice C, elaborou-se um ranking dos graus de importância atribuídos

pelas empresas aos fatores motivacionais para adoção da governança corporativa. Foram

coletados os dados sobre as motivações para adoção da governança corporativa tanto das

empresas que possuem a governança implantada quanto das demais. A Tabela 6 apresenta os

resultados obtidos.

Tabela 6 – Ranking dos fatores motivacionais da adoção de práticas de governança
corporativa

Posição Fator Motivo Média Desvio-
padrão

1ª F2 Profissionalizar a empresa 2,93 0,25
2ª F1 Perpetuar a empresa 2,80 0,41
3ª F4 Melhorar a imagem institucional 2,57 0,57

4ª F6
Garantir mais transparência e relacionamento com o mercado de
capitais

2,50 0,63

5ª F5
Melhorar o relacionamento entre os acionistas componentes do bloco
de controle

2,43 0,63

6ª F7 Melhorar o processo sucessório 2,30 0,60
7ª F25 Viabilizar a abertura de capital 2,30 0,65
8ª F8 Aumentar a captação de recursos junto a credores e acionistas 2,23 0,50

9ª F24
Melhorar o trabalho da alta gestão na tarefa de reestruturação e
melhoria do desempenho operacional

2,03 0,56

10ª F10
Viabilizar a entrada de sócios estratégicos e investidores
institucionais

2,00 0,64

11ª F23 Melhorar o processo decisório 1,97 0,49
12ª F11 Recuperar a confiança dos investidores 1,93 0,52

13ª F15
Promover mais alinhamento entre proprietários, conselheiros e
gestores

1,93 0,64

14ª F17 Valorizar as ações da empresa 1,83 0,53
15ª F20 Agregar valor para os acionistas 1,83 0,65

16ª F12
Facilitar uma melhor percepção dos papéis corporativos pelos
investidores

1,80 0,55

17ª F16 Reduzir conflitos de interesses 1,80 0,41

18ª F13
Possibilitar uma maior diversificação patrimonial dos acionistas
controladores

1,73 0,52

19ª F18 Aumentar a liquidez das ações da empresa 1,73 0,52
20ª F22 Facilitar o acesso ao crédito 1,73 0,45
21ª F9 Ensejar mais internacionalização das operações da empresa 1,70 0,53
22ª F21 Reduzir a volatilidade das ações da empresa 1,70 0,47
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23ª F14 Melhorar o processo de precificação das ações da empresa 1,67 0,48
24ª F19 Reduzir o custo de capital 1,63 0,49

25ª F3
Alcançar um ambiente meritocrático, a fim de aumentar a retenção de
talentos

1,57 0,50

Fonte: Dados da pesquisa.

Analisando-se as médias obtidas pelos fatores investigados, nota-se que os itens

elencados nas primeiras posições, especialmente aqueles com média superior a 2, são

considerados pelas empresas como os mais determinantes da decisão em adotar a governança

corporativa.

Com o objetivo de dar ênfase aos fatores com maior grau de relevância, assumiu-se a

distribuição normal como suporte à análise do comportamento dos escores atribuídos aos

fatores, adotando-se como ponto de corte o valor 2,06, obtido a partir da aplicação da “técnica

do cálculo da média das médias + 1 desvio-padrão”, como mostra a Tabela 7.

Tabela 7 – Definição do ponto de corte
Média das médias 2,0666 206,66
Desvio-padrão (DESVPADP) 0,3720 3,7202
Variância (VARP) 0,1384 13,8400
Média das médias + 1 desvio-padrão 2,3986 2,0638
Fonte: Dados da pesquisa.

A aplicação dessa técnica sugere também os oito fatores motivacionais com maior

grau de importância, corroborando a análise da média anteriormente explanada. Logo, os oito

fatores preponderantes são: F2, F1, F4, F6, F5, F7, F25 e F8. Com vistas à validação do

resultado, os fatores foram distribuídos em dois grupos de oito itens, sendo um dos grupos

com os oito primeiros colocados e o segundo com os oito seguintes. Usando-se as médias

amostrais e desvios-padrão amostrais, o grau de rejeição da igualdade de importância é

definido pela seguinte estatística-teste:

__________________________________________________________
tTeste = [xG1 - xG2 ]/√{((nG1 - 1)σ2

G1+ (nG 2 − 1)σ2
G2) / (nG1 + nG2 − 2)} × (1/nG1 + 1/nG2 )

Onde:

[xG1 - xG2] é a diferença entre as médias amostrais dos dois grupos;

nG1 = 8 e nG2 = 8 são os tamanhos das amostras dos respectivos grupos; e

σ2
G1 eσ2

G2 são as respectivas variâncias.

As hipóteses formuladas para o respectivo teste são:
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H1: as importâncias médias atribuídas aos fatores motivacionais do grupo 1 são

iguais àquelas atribuídas aos do grupo 2.

H2: as importâncias médias atribuídas aos fatores motivacionais do grupo 1 são

diferentes daquelas atribuídas aos do grupo 2.

O cálculo da estatística-teste acima resultou no valor t-test = 2,43, o que indica a

rejeição da hipótese nula de igualdade de importância dos dois grupos. Portanto, pode-se

afirmar que para os níveis de significância α = 1%, α = 5% e α = 10% não há evidência que

confirme a afirmativa de que os fatores do primeiro grupo têm relevância similar à dos fatores

do segundo grupo.

Na Tabela 8 apresenta-se um comparativo das posições no ranking por grau de

importância dos principais fatores motivacionais, ou seja, dos oito primeiros colocados,

obtidos nos estudos de Aragão et al. (2009) e Ponte et al. (2012).

Tabela 8 – Comparativo do ranking dos fatores motivacionais desta pesquisa com os rankings
dos estudos de Aragão et al. (2009) e Ponte et al. (2012)

Posição Fator Motivo

Posição
Analistas

Apimec
DRIs

1ª F2 Profissionalizar a empresa 1ª 6ª
2ª F1 Perpetuar a empresa 3ª 1ª
3ª F4 Melhorar a imagem institucional 6ª 4ª

4ª F6
Garantir mais transparência e relacionamento com o mercado de
capitais

2ª 2ª

5ª F5
Melhorar o relacionamento entre os acionistas componentes do
bloco de controle

13ª 17ª

6ª F7 Melhorar o processo sucessório 15ª 22ª
7ª F25 Viabilizar a abertura de capital 9ª 23ª
8ª F8 Aumentar a captação de recursos junto a credores e acionistas 12ª 15ª

Fonte: Dados da pesquisa e dos estudos de Aragão et al. (2009) e Ponte et al. (2012).

Na Tabela 9, destacam-se os graus de importância dos principais fatores motivacionais

(Tabela 8) indicados pelas empresas pesquisadas.

Tabela 9 – Distribuição dos fatores motivacionais desta pesquisa por grau de importância

Posição Fator Motivo
Grau de

Importância Quantidade
Proporção

(%)
Média

Desvio-
padrão

1ª F2 Profissionalizar a empresa
Forte 28 93,3

2,93 0,25Moderada 2 6,7
Baixa - -

2ª F1 Perpetuar a empresa
Forte 24 80,0

2,80 0,41Moderada 6 20,0
Baixa -

3ª F4 Melhorar a imagem Forte 18 60,- 2,57 0,57
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institucional Moderada 11 36,7
Baixa 1 3,3

4ª F6
Garantir mais transparência
e relacionamento com o
mercado de capitais

Forte 17 56,7
2,50 0,63Moderada 11 36,7

Baixa 2 6,7

5ª F5
Melhorar o relacionamento
entre os acionistas do bloco
de controle

Forte 15 50,0
2,43 0,63Moderada 13 43,3

Baixa 2 6,7

6ª F7
Melhorar o processo
sucessório

Forte 11 36,7
2,30 0,60Moderada 17 56,7

Baixa 2 6,7

7ª F25
Viabilizar a abertura de
capital

Forte 12 40,0
2,30

0,65
Moderada 15 50,0
Baixa 3 10,0

8ª F8
Aumentar a captação de
recursos junto a credores e
acionistas

Forte 8 26,7
2,23 0,50Moderada 21 70,0

Baixa 1 3,3
Fonte: Dados da pesquisa.

A Tabela 8 consigna as posições dos oito principais fatores motivacionais destacados

nesta pesquisa, comparando com as pesquisas realizadas por Aragão et al. (2009) e Ponte et

al. (2012), com base nas respostas dos analistas da Apimec e dos DRIs, respectivamente.

Observa-se uma congruência nas quatro primeiras posições, por meio dos fatores F2, F1, F4 e

F6, e uma discrepância acentuada nos fatores F5, F7, F25 e F8.

O fator F2 (profissionalizar a empresa) ocupou o 1º lugar no ranking para as empresas

cearenses estudadas e para os analistas da Apimec, enquanto para os DRIs ficou na 6ª posição,

demonstrando que esse elemento é um forte motivador. Entre as empresas respondentes desta

pesquisa, esse fator apresentou o maior índice de importância forte, com 93,3% dos casos,

bem como o menor desvio-padrão, configurando uma uniformidade no entendimento. Não há

como dissociar a profissionalização da governança corporativa, hajam vista o nível de

complexidade e o envolvimento da gestão. Esse resultado reforça a ideia de que a adoção da

governança corporativa leva à profissionalização, atualmente vista como determinante da

continuidade do negócio (SOUZA, 2006). Para as empresas de capital aberto, representadas

pelos DRIs, essa situação é uma realidade que pode ter causado descolamento nas posições de

importância por eles elencadas.

O fator F1 (perpetuar a empresa) também apresentou uma convergência com os

estudos anteriores. Em 80% das empresas mostrou-se um forte motivador para adoção da

governança corporativa; e em 20% delas revelou-se moderado. Esse resultado está alinhado

com o estudo do IBGC (2006) que aponta a perpetuidade do negócio como fator de mais

motivação, bem como corrobora uma das colunas centrais do Código do IBGC (2009), cujo

conceito de longevidade empresarial está no conceito de governança.
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O fator F4 (melhorar a imagem institucional), posicionado no 3º lugar neste estudo, foi

mencionado em 6º e 4º lugares nas pesquisas de Aragão et al. (2009) e Ponte et al. (2012),

percebendo-se, portanto, uma afinidade nos resultados. A imagem institucional sugere a

observância dos princípios básicos da governança: transparência (disclosure), conformidade

legal (compliance), prestação responsável de contas (accountability) e senso de justiça

(fairness), levando então 60% das empresas pesquisadas a destacar esse fator como um forte

motivador.

O fator F6 (garantir mais transparência e relacionamento com o mercado de capitais)

apresenta simetria com os estudos anteriores, já que tanto os analistas da Apimec como os

DRIs o elegeram o segundo mais importante fator motivacional. A transparência da relação

com investidores e o mercado de capitais é uma das vertentes mais fortes da governança

corporativa, segundo estudos que analisaram a relação entre disclosure e custo de capital,

risco dos investidores e desempenho operacional (SHLEIFER; VISHNY, 1997; BLACK,

2001; KLAPPER; LOVE, 2002; SILVA et al., 2011; NICLOTE, 2012).

Os fatores F5 (melhorar o relacionamento entre os acionistas componentes do bloco de

controle), F7 (melhorar o processo sucessório), F25 (viabilizar a abertura de capital) e F8

(aumentar a captação de recursos junto a credores e acionistas) apresentaram discrepâncias

acentuadas em relação aos estudos anteriores. Um dos indicadores que podem influenciar esse

deslocamento da posição de importância é o perfil das empresas respondentes, em sua maioria

de controle familiar, que influencia o fator processo sucessório, e de capital de fechado, que

se caracteriza pelo controle do capital e captação de recursos mediante instrumentos mais

tradicionais. Enquanto nos estudos de Aragão et al. (2009) e Ponte et al. (2012) a base dos

respondentes era formada por companhias abertas listadas na BM&FBovespa, portanto que

possuem outra relação com o mercado e um grau de maturidade quanto à governança

corporativa, e analistas da Apimec que pertencem ao próprio mercado de capitais. O fator 25

(viabilizar a abertura de capital) é um reflexo dos movimentos recentes com a exposição

midiática desse evento, embora seja restrita a quantidade de empresas que possuam condição

real de promover o lançamento de suas ações em bolsa de valores.

Os resultados acima explanados evidenciam sobremaneira que as características

empresariais influenciam a decisão das empresas quanto aos motivos para adoção da

governança corporativa, portanto corrobora a Teoria da Contingência como pressuposto de

fundamentação desta pesquisa.
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4.3 Adesão às melhores práticas de governança corporativa emanadas do IBGC

O Código do IBGC (2009) está baseado em quatro princípios básicos: transparência

(disclosure), que consiste na clareza das informações de forma espontânea por parte da

companhia, favorecendo um clima de confiança junto aos stakeholders; equidade (fairness),

que se refere ao tratamento justo e igualitário de todos os grupos minoritários; prestação de

contas (accountability), que é o ato de prestar contas da atuação corporativa; e

responsabilidade corporativa (compliance), que é o dever que os gestores têm de prover a

continuidade das organizações, visando à sustentabilidade. O Código do IBGC se divide em

seis capítulos: Propriedade (sócios), Conselho de Administração, Gestão, Auditoria

Independente, Conselho Fiscal e Conduta e Conflito de Interesses. Nesta pesquisa, adotou-se

a mesma divisão no questionário para análise de cada item (Apêndice B).

O primeiro tópico a ser abordado é a Propriedade, que se refere à relação existente

entre os grupos de controle do capital da companhia, cuja pesquisa destaca do Código do

IBGC (2009) a equidade de tratamento através do conceito “01 ação = 01 voto”, ou seja, cada

ação ou quota deve assegurar o direito a um voto, bem como a maneira como é exercido o

controle, procedimentos quanto a conflitos de interesses nas assembleias, a formalização de

acordo de acionistas e a existência de um conselho de família para empresas familiares.

A Tabela 10 evidencia que a maioria das empresas pesquisadas preceitua a proteção ao

direito de voto, independentemente de classe e proporção (86,7%) e procedimentos quanto ao

tratamento equitativo entre os acionistas (60%). Esse fato pode ser explicado pelo perfil

concentrado em organizações de capital fechado e familiares. Em proporção menor, mas

ainda significativa, os resultados revelam que há acordos de acionistas documentados que

formalizam a relação entre os sócios.

Na dimensão Propriedade (Tabela 10), os quesitos inerentes aos mecanismos de

resolução de conflitos de interesses e conselho de família apresentam baixa utilização pelas

empresas respondentes. Destaca-se, principalmente, a ausência do conselho de família em

90% das entidades, embora 76,7% delas sejam empresas familiares. Esse resultado corrobora

a pesquisa de Araújo et al. (2013), que propôs um instrumento diagnóstico que possibilite

verificar o alinhamento da gestão das empresas familiares com as práticas de governança

corporativa.
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Tabela 10 – Distribuição das empresas de acordo com o cumprimento de práticas de
governança corporativa – Propriedade

Enunciado do Quesito

Sim Não

Qtde
Proporç

ão
(%)

Qtde
Prop
orção
(%)

A companhia possui 100% de ações ordinárias, ou todas as suas ações,
independentemente de classe e proporção, dão aos sócios o direito de voto
(uma ação = um voto)?

26 86,7 4 13,3

A empresa possui processos e procedimentos formais aplicáveis às
assembleias gerais contendo disposições sobre o tratamento equitativo de
todos os acionistas?

18 60,0 12 40,0

Prevê também, em estatuto, mecanismos para a resolução de conflitos de
interesses nas reuniões, estabelecendo que as matérias não expressas na
convocação não poderão ser votadas sem a presença de todos os sócios,
inclusive os preferenciais que tenham direito de voto no assunto em
questão?

11 36,7 19 63,3

A companhia possui acordos de acionistas ou outros documentos que
formalizem as relações entre os sócios?

17 56,7 13 43,3

A companhia possui conselho de família? 3 10,0 27 90,0
Fonte: Dados da pesquisa.

No tópico Conselho de Administração, avaliou-se a existência, a segregação entre

presidência do conselho e da diretoria executiva, a composição e a duração de mandato, bem

como a utilização de comitês para auxílio das atividades do conselho.

A Tabela 11 evidencia que 83,3% das empresas respondentes possuem conselho de

administração. Apesar desse alto índice, cerca da metade, ou seja, 52% das empresas,

definiram que as funções de presidente do conselho e da diretoria executiva são exercidas por

indivíduos distintos. Esse resultado é inferior aos achados de Santos (2000) e IBGC e Booz

Allen (2003), de 81% e 78%, respectivamente.

Tabela 11 – Distribuição das empresas de acordo com o cumprimento de práticas de
governança corporativa – Conselho de Administração

Enunciado do Quesito

Sim Não

Qtde
Proporç

ão
(%)

Qtde
Prop
orção
(%)

Existe conselho de administração? 25 83,3 5 16,7
Se a resposta ao quesito anterior for positiva, responder os quatro
questionamentos a seguir
As funções da presidência do conselho de administração e da diretoria
executiva são exercidas por diferentes indivíduos?

13 52,0 12 48,0

Na composição do conselho existem membros independentes? 16 64,0 9 36,0
Todos os membros do conselho de administração são eleitos com mandato
de um ano em uma mesma assembleia geral?

22 88,0 3 12,0

Com o objetivo de analisar determinadas matérias específicas, auxiliando
as atividades do conselho de administração, a companhia instituiu
formalmente comitês tais como de finanças, de nomeação e de
remuneração?

9 36,0 16 64,0

Fonte: Dados da pesquisa.
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Ademais, observa-se, com base nas informações da Tabela 11, que apenas 36,7% das

empresas utilizam os comitês de auxílio em matérias específicas, o que denota a baixa

participação do conselho na gestão das companhias. A presença de conselheiros

independentes ocorre em 63,3% das empresas respondentes, destoando da pesquisa do IBGC

e Booz Allen (2003), que apresentou apenas 8%, revelando-se, assim, uma evolução.

Quanto ao tópico Gestão, o IBGC (2009) propõe as atribuições do diretor-presidente e

os procedimentos de gestão da companhia. Na concepção do IBGC (2009), o diretor-

presidente é o responsável pela gestão da organização e coordenação da diretoria e deve

prestar contas ao conselho de administração. Além dessas atribuições, também deve indicar o

quadro de diretores, estabelecer relacionamento e canal de comunicação com os stakeholders,

prezando pela transparência das informações. A gestão da companhia deverá divulgar

informações para as partes interessadas no seu website institucional; divulgar relatório anual

de gestão; e emitir relatórios periódicos de gestão, conforme padrões internacionalmente

aceitos no que se refere à contabilidade e aspectos econômico-financeiros, sociais, ambientais

e de governança corporativa.

A Tabela 12 revela uma baixa aderência dessa dimensão, em que somente no item

referente à divulgação de demonstrações financeiras em padrões internacionais apresentou

forte adesão, com 90% das empresas pesquisadas, o que pode ser explicado pela obrigação

legal emanada da lei nº 11.638/2007, com alterações à Lei das S/A (lei nº 6.404/1976).

Tabela 12 – Distribuição das empresas de acordo com o cumprimento de práticas de
governança corporativa – Gestão

Enunciado do Quesito

Sim Não

Qtde
Proporç

ão
(%)

Qtde
Prop
orção
(%)

A nomeação da diretoria e o plano de remuneração necessitam da
aprovação do conselho de administração?

19 63,3 11 36,7

A companhia instituiu processo formal de avaliação do executivo principal
e da diretoria?

12 40,0 18 60,0

A companhia possui um plano atualizado pelo conselho de administração
que prevê a sucessão do executivo principal da diretoria executiva e das
demais pessoas-chave da empresa?

3 10,0 27 90,0

A avaliação anual do executivo principal e da diretoria pelos conselheiros
externos é conduzida em reuniões periódicas sem a presença dos avaliados
e é considerada para programas de melhoria e para a sua reeleição?

11 36,7 19 63,3

As demonstrações financeiras são divulgadas pela diretoria executiva no
padrão internacional de contabilidade, que presta informações de forma
clara e objetiva, divulgando aspectos positivos e negativos para os
stakeholders, inclusive sobre as práticas sociais e ambientais da
companhia?

27 90,0 3 10,0

Fonte: Dados da pesquisa.



64

Nota-se que os quesitos que versam sobre avaliação e plano de sucessão dos principais

executivos apresentaram baixa aderência nas respostas recebidas. Na pesquisa realizada em

2005, por Black, Carvalho e Gorga (2008), sobre práticas de governança corporativa no Brasil

em companhias de capital privado, das 88 respondentes, apenas um terço realiza a avaliação

do principal executivo e da diretoria.

No que se refere ao tópico Auditoria Independente, a contratação desse serviço

objetiva afirmar as informações prestadas nas demonstrações financeiras e a verificação dos

controles internos da companhia. A Tabela 13 apresenta os resultados obtidos.

Tabela 13 – Distribuição das empresas de acordo com o cumprimento de práticas de
governança corporativa – Auditoria Independente

Enunciado do Quesito

Sim Não

Qtde
Proporçã

o
(%)

Qtde
Prop
orção
(%)

A auditoria externa possui renome, competência e qualificação para
analisar as demonstrações da empresa?

26 86,7 4 13,3

Os auditores externos garantem, anualmente, por escrito, a sua
independência em relação à sociedade?

28 93,3 2 6,7

Para auxiliar as atividades do conselho, na análise das demonstrações
financeiras, monitoramento dos controles internos e avaliação da auditoria
independente, a companhia instituiu formalmente um comitê de auditoria?

9 30,0 21 70,0

Se a resposta ao quesito anterior for positiva, responder os dois
quesitos a seguir
Em questões relevantes, a auditoria interna se reporta diretamente ao
comitê de auditoria ou, caso este não exista, ao conselho de administração?

9 100,0 - 0,0

Além de não acumularem funções executivas, os membros do comitê de
auditoria possuem conhecimentos de finanças e contabilidade?

8 88,9 1 11,1

Fonte: Dados da pesquisa.

A grande maioria das empresas (90%) contrata auditorias externas competentes e

independentes para validar as demonstrações financeiras divulgadas. Contudo, 70% dos

respondentes não instituíram o comitê de auditoria, observação que vai de encontro aos

resultados obtidos por Black, Carvalho e Gorga (2008), segundo os quais apenas 16,7% das

companhias possuíam o referido comitê. O IBGC (2009) ressalta a importância do comitê de

auditoria para exercer atividades como análise das demonstrações financeiras da companhia,

acompanhamento do desenvolvimento de controles internos confiáveis e acompanhamento da

auditoria interna. A não observância dos critérios propostos pelo IBGC (2009) na composição

do comitê de auditoria compromete o seu objetivo principal, que é a imparcialidade na análise

das demonstrações financeiras.
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Das empresas que possuem comitê de auditoria, há forte adesão às boas práticas

estudadas, já que em 100% das entidades pesquisadas a auditoria interna se reporta ao comitê

de auditoria, enquanto em 88,9% os membros não acumulam funções executivas e possuem

conhecimentos em finanças e contabilidade.

No que diz respeito ao conselho fiscal, o IBGC (2009) propõe a sua criação para

fiscalizar as atividades da gestão e o cumprimento dos deveres legais e estatutários.

Na Tabela 14, os resultados apontam a baixa relevância do tema nas organizações, das

quais 86,7% confirmam que não há conselho fiscal implantado. O estudo de Black, Carvalho

e Gorga (2008) informou que 60% das empresas pesquisadas não constituíram conselho

fiscal. Os autores mencionaram ainda que das empresas que informaram possuir conselho

fiscal, 75% afirmaram que os seus membros eram indicados pelo sócio controlador, portanto

em desacordo com as boas práticas emanadas do IBGC (2009).

Tabela 14 – Distribuição das empresas de acordo com o cumprimento de práticas de
governança corporativa – Conselho Fiscal

Enunciado do Quesito

Sim Não

Qtde
Proporçã

o
(%)

Qtde
Prop
orção
(%)

A companhia possui um conselho fiscal permanente, tendo em sua
composição entre 3 e 5 membros?

4 13,3 26 86,7

Se a resposta ao quesito anterior for positiva, responder os dois
quesitos a seguir
Os conselheiros fiscais não podem participar do conselho de
administração?

4 100,0 - 0,0

Os conselheiros fiscais são, em sua maioria, indicados pelos sócios não
controladores?

1 25% 3 75%

Fonte: Dados da pesquisa.

A Tabela 15 apresenta o último tópico arrolado na pesquisa, isto é, Conduta e Conflito

de Interesses, que dispõe de orientações para a criação de um código de conduta para a

companhia, contendo a cultura da empresa e os princípios que a embasam, abrangendo o

relacionamento entre os membros da gestão (conselheiros, diretores, sócios, etc.) e os

stakeholders (partes interessadas).

Tabela 15 – Distribuição das empresas de acordo com o cumprimento de práticas de
governança corporativa – Conduta e Conflito de Interesses

Enunciado do Quesito

Sim Não

Qtde
Proporçã

o
(%)

Qtde
Prop
orção
(%)

O estatuto social prevê o uso de arbitragem na resolução de conflitos
societários?

14 46,7 16 53,3

Ao ser identificado algum conflito, a pessoa é afastada temporariamente 11 36,7 19 63,3
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das discussões e delegações, sendo o afastamento registrado em ata da
reunião?
A companhia possui um código de conduta e/ou ética elaborado pela
diretoria e aprovado pelo conselho de administração?

16 53,3 14 46,7

Se a resposta ao quesito anterior for positiva, responder os dois
quesitos a seguir
O código de conduta e/ou ética abrange assuntos referentes ao
relacionamento com seu público interno (colaboradores e gestores) em
suas atividades, explicitando as regras de conduta entre estes e as demais
partes interessadas, tais como fornecedores, clientes e sindicatos?

15
93,7

1 6,3

De forma a evitar a influência ou tomada de decisões motivadas por
interesses distintos dos da sociedade, a companhia proíbe expressamente,
em estatuto e/ou código de conduta/ética, os empréstimos, aval ou garantia
em favor do controlador e das partes relacionadas, inclusive por meio de
subsidiárias?

15
93,7

1 6,3

Fonte: Dados da pesquisa.

Com base nas informações evidenciadas na Tabela 15, nota-se que a maioria das

empresas pesquisadas (53,3%) não usa a arbitragem para solucionar conflitos societários, e

que 63,3% não procedem ao afastamento dos envolvidos em casos de conflito de interesses.

Apenas 53,3% das organizações instituíram o código de conduta, conforme dispõem as

recomendações do IBGC (2009), o que revela uma adesão moderada às boas práticas de

governança corporativa.

Em linhas gerais, os resultados da pesquisa demonstram que as empresas cearenses

pesquisadas registram uma adesão entre moderada e baixa das principais práticas de

governança corporativa do IBGC (2009). Esse resultado pode ser obtido por meio da

comparação entre o somatório das respostas “sim” das empresas em relação ao total de

respostas “sim” possíveis, o que possibilita a identificação do índice de aderência das

empresas às melhores práticas de governança corporativa (% MPGC), conforme exibe a

Tabela 16.

Tabela 16 – Distribuição das respostas que comprovam a adesão das empresas às melhores
práticas de governança corporativa – por dimensão e total

Dimensão

Quantidade

Obtida
Máxima possível

Proporção
(%)

Propriedade 75 150 50,0
Conselho de Administração 85 150 56,7
Gestão 72 150 48,0
Auditoria Independente 80 150 53,3
Conselho Fiscal 09 90 10,0
Conduta e Conflito de
Interesses

71 150
47,3

Total 392 840 46,7%
Fonte: Dados da pesquisa.
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De um total de 840 respostas “sim” possíveis, 392 foram respondidas pelas empresas,

correspondendo, portanto, a 46,7% das afirmativas em congruência com as boas práticas de

governança corporativa. O tópico Conselho Fiscal foi o que apresentou menor proporção de

adesões, assinalando apenas 10% das afirmativas.

4.4 Semelhanças e diferenças nas motivações e na adequação da governança corporativa

considerando suas características empresariais

Nesta seção explanam-se os resultados obtidos dos cruzamentos dos dados da

pesquisa, com o intuito de identificar possíveis semelhanças e diferenças nas motivações e na

adequação da governança corporativa das empresas mediante suas características

institucionais.

Quanto às motivações, consideraram-se, para o cruzamento de dados, as empresas que

apresentaram médias superiores a 2,51, que é a média da pontuação dos oito principais

motivos determinados através do ponto de corte na seção 4.2. A Tabela 17 explicita os

resultados obtidos.

Tabela 17 – Distribuição das maiores médias dos principais fatores motivacionais de adesão
das empresas à governança corporativa – por característica institucional

Em-
presa

Média
Motivo

% MP
GC

Tipo de
Capital

Setor
Econômico

Porte
econôm

ico-
financei

ro

Faixa
Etária
(anos)

Tipo
de

Con-
trole

Estágio
GC

Área
Respondente

1 3,00 86% Aberto Alimentos Grande > 40 PF Desenvolvimento Controladoria
2 2,88 82% Aberto Calçados Grande > 40 PF Consolidado RI
3 2,88 79% Aberto Confecção Grande > 40 PF Consolidado RI

4 2,88 64% Fechado Indústria Médio
31 a 40

PNF Desenvolvimento Contabilidade

5 2,88 29% Fechado Metalurgia Grande
31 a 40

PF Desenvolvimento Financeira

6 2,75 79% Aberto Calçados Grande > 40 PF Consolidado RI
7 2,75 46% Fechado Comercio Medio > 40 PF Inicial Financeira
8 2,63 96% Aberto Energia Grande > 40 PNF Consolidado RI
9 2,63 89% Aberto Confecção Grande > 40 PF Consolidado RI

10 2,63 61% Fechado Alimentos Grande > 40 PNF Desenvolvimento Controladoria

11 2,63 57% Fechado Energia
Pequeno

até 10 PF Desenvolvimento Contabilidade

12 2,63 29% Fechado Construtora Médio
31 a 40

PF Inicial Contabilidade

13 2,63 29% Fechado Construtora
Pequeno 21 a 30

PF Inicial Financeira

Média 2,75 63%
Legenda
% MPGC: % Melhores Práticas de Governança Corporativa / PF: Privado Familiar / PNF: Privado Não Familiar

/ GC: Governança Corporativa / RI: Relações com Investidores.
Fonte: Dados da pesquisa.
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Das 30 empresas pesquisadas, 13 apresentaram média acima de 2,51 para os oito

principais motivos elencados como os mais importantes no ranking de fatores motivacionais.

Esse grupo registrou média geral 2,75, significando dizer que esses fatores

motivacionais receberam notas elevadas, próximas da máxima, de 3 pontos. Ademais, a média

de 63,3% do % MPGC, ou seja, de adesão às boas práticas de governança corporativa, ficou

acima da média geral de 46,7%. Destaca-se que 56,7% das empresas desse grupo (Tabela 17)

são de capital fechado, 62% são de grande porte, 62% existem há mais de 40 anos, 77%

pertencem a grupos de controle familiar e 62% reconhecem que a sua governança corporativa

se encontra no estágio inicial ou em desenvolvimento.

Para adesão às melhores práticas de governança corporativa definidas pelo IBGC

(2009), foram consideradas as empresas com % MPGC acima de 70%, assumindo que esse

seria um índice inicial para se considerar aderente às orientações do IBGC (parâmetro adotado

no estudo). A Tabela 18 exibe o cruzamento dos dados da pesquisa.

Tabela 18 – Distribuição dos maiores índices de MPGC das empresas da pesquisa – por
característica institucional

Em-
pres

a
Média
Motivo

% MP
GC

Tipo de
Capital

Setor
Econômico

Porte
Econôm

ico-
financei

ro

Faixa
Etária
(anos)

Tipo
de -

Con-
trole

Estágio
GC

Área
Respondente

8 2,63 96% Aberto Energia Grande > 40 PNF Consolidado RI
9 2,63 89% Aberto Confecção Grande > 40 PF Consolidado RI
1 3,00 86% Aberto Alimentos Grande > 40 PF Desenvolvimento Controladoria
14 2,50 86% Aberto Alimentos Grande > 40 PF Consolidado Controladoria
2 2,88 82% Aberto Calçados Grande > 40 PF Consolidado RI
6 2,75 79% Aberto Calçados Grande > 40 PF Consolidado RI
3 2,88 79% Aberto Confecção Grande > 40 PF Consolidado RI

Med 2,75 85%
Legenda
Emp: Empresa / % MPGC: % Melhores Práticas de Governança Corporativa / PF: Privado Familiar / PNF:

Privado Não Familiar / GC: Governança Corporativa / RI: Relações com Investidores.
Fonte: Dados da pesquisa.

A Tabela 18 elenca sete empresas, cujos índices % MPGC superaram os 70%. A

média desse grupo para os oito principais fatores motivacionais permaneceu em 2,75,

demonstrando que essas entidades consideram tais motivos muito importantes. O índice %

MPGC do grupo revela o nível de adesão às melhores práticas de governança corporativa,

respondendo “sim” para 85% dos quesitos enunciados no questionário.

Ressalte-se que todas as empresas participantes da Tabela 18 são de capital aberto, de

grande porte econômico-financeiro e com mais de 40 anos de existência. Ademais, a maioria



69

considera o estágio da governança corporativa consolidado, e o questionário foi respondido

pela área de Relações com Investidores, revelando a maturidade e o grau de evolução dessas

empresas. Do total de oito empresas de capital aberto pesquisadas, apenas uma não figurou na

Tabela 18, por haver registrado índice % MPGC correspondente a 50%.

Como as empresas de melhor avaliação do índice % MPGC são de capital aberto, e

que devido a isso o próprio mercado de capitais exige mais adesão às melhores práticas de

governança corporativa, efetuou-se a análise apenas das empresas de capital fechado em

separado, cujo resultado é mostrado na Tabela 19.

Tabela 19 – Distribuição dos índices de MPGC das empresas de capital fechado da pesquisa –
por característica institucional

Emp
Média
Motivo

% MP
GC

Setor
Econômico

Porte
Econôm

ico-
financei

ro

Faixa
Etária
(anos)

Tipo
de

Con-
trole

Estágio
GC

Área
Respondente

4
2,88 64% Indústria Médio 31 a 40 PNF Desenvolvimento Contabilidade

10 2,63 61% Alimentos Grande > 40 PNF Desenvolvimento Controladoria
21 2,25 57% Alimentos Médio > 40 PF Desenvolvimento Contabilidade

22
2,25 57% Alimentos Peq. 11 a 20 PNF Desenvolvimento RI

11
2,63 57% Energia Peq. Até 10 PF Desenvolvimento Contabilidade

7
2,75 46% Comércio Médio > 40 PF Inicial Financeira

23
2,25 43% Comércio Médio 21 a 30 PF Inicial Financeiro

16
2,50 43% Publico Grande 31 a 40 P Desenvolvimento Presidência

17
2,50 32% Alimentos Médio 31 a 40 PF Desenvolvimento Presidência

24
2,25 32% Avicultura Médio 31 a 40 PF Inicial Controladoria

30
2,00 32% Saúde Médio 21 a 30 PNF Desenvolvimento Controladoria

12
2,63 29% Construtora Médio 31 a 40 PF Inicial Contabilidade

13
2,63 29% Construtora Peq. 21 a 30 PF Inicial Financeira

5
2,88 29% Metalurgia Grande 31 a 40 PF Desenvolvimento Financeira

18
2,50 25% Avicultura Peq. 21 a 30 PF Inicial Controladoria

28 2,13 25% Indústria Peq. > 40 PNF Inicial Controladoria

29
2,50 18% Transporte Grande 21 a 30 PF Desenvolvimento Financeira

Med 2,48 40%
Legenda
Emp: Empresa / % MPGC: % Melhores Práticas de Governança Corporativa / PF: Privado Familiar / PNF:
Privado Não Familiar / P: Público / GC: Governança Corporativa / RI: Relações com Investidores.
Fonte: Dados da pesquisa.
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Observa-se que as 17 empresas de capital fechado que implantaram a governança

corporativa apresentaram média de apenas 40% do índice % MPGC, sugerindo que as

empresas de capital fechado registram baixa aderência às melhores práticas de governança

corporativa emanada do IBGC (2009). Contudo, ressalta-se que 100% das empresas

reconhecem que sua governança corporativa se encontra em fase inicial ou em

desenvolvimento, levando a projetar que esse quadro poderá ser modificado no futuro.

Destaca-se, portanto, que os achados da pesquisa comprovam que as características

institucionais, como porte econômico-financeiro, faixa etária, tipo de controle e tipo de capital

podem interferir na decisão das empresas quanto aos motivos para adoção da governança

corporativa e quanto à aderência das empresas às melhores práticas, confirmando-se, assim, a

Teoria da Contingência como pressuposto de fundamentação desta pesquisa.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa analisou os fatores motivacionais para adoção da governança

corporativa e as práticas adotadas nas empresas cearenses, considerando-se suas

características institucionais.

Pressupondo que a motivação para implenentar a governança corporativa está

vinculada à finalidade de otimizar o valor da organização, facilitar o acesso a recursos e

contribuir para sua longevidade, conforme preceitua o IBGC (2009), e que o Código do IBGC

(2009) representa de forma relevante as normas sobre o tema no contexto brasileiro, e que a

Teoria da Contingência fundamenta o referido estudo, delimitaram-se os seguintes objetivos

específicos:

 identificar os principais fatores motivacionais que levaram as empresas a implementar

a governança corporativa;

 examinar as práticas de governança corporativa adotadas pelas empresas e sua

aderência às melhores práticas preconizadas no código do IBGC (2009);

 verificar semelhanças e diferenças nas motivações e nas práticas de governança

corporativa das empresas, considerando-se suas características institucionais.

No sentido de se alcançar o primeiro objetivo específico, identificaram-se os principais

fatores motivacionais que levaram as empresas a implementar a governança corporativa. Os

resultados apontaram os oito principais motivos, baseados na média da pontuação obtida nos

questionários mediante ponto de corte definido a partir da “técnica do cálculo da média das

médias + 1 desvio-padrão” e validados por teste de médias. Os fatores de mais relevância

foram F2 (profissionalizar a empresa), F1 (perpetuar a empresa), F4 (melhorar a imagem

institucional), F6 (garantir mais transparência e relacionamento com o mercado de capitais),

F5 (melhorar o relacionamento entre os acionistas componentes do bloco de controle), F7

(melhorar o processo sucessório), F25 (viabilizar a abertura de capital) e F8 (aumentar a

captação de recursos junto a credores e acionistas).

Vale destacar que os quatro primeiros fatores motivacionais apontados nesta pesquisa

obtiveram destaque semelhante nos estudos de Aragão et al. (2009) e Ponte et al. (2012). Os

demais fatores apresentaram posição bastante divergente, na comparação com os estudos

citados, ou seja, os motivos F5, F7, F25 e F8 foram considerados menos importantes para o

grupo de respondentes desses estudos formado por analistas da Apimec e DRIs. Essa
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incongruência de resultados pode ser explicada pelo perfil das empresas respondentes, haja

vista que 73,3% delas são de capital fechado, enquanto os estudos de Aragão et al. (2009) e

Pontes et al. (2012) basearam-se em companhias abertas listadas na BM&FBovespa.

No sentido de se concretizar o segundo objetivo específico, investigaram-se as práticas

de governança corporativa adotadas pelas empresas e sua aderência às melhores práticas

instituídas pelo IBGC (2009). Embora 83,3% das empresas pesquisadas tenham declarado que

implantaram a governança, os resultados identificaram que, em média, apenas 46,7% das

melhores práticas do Código do IBGC (2009) são observadas; portanto, um percentual baixo,

revelando que há amplo espaço para se avançar nesse tema, implicando assim um potencial

para o desenvolvimento de consultorias que ajudem essas empresas a alcançar melhores

índices e, por conseguinte, usufruir de uma governança fortalecida e relevante.

No tópico Propriedade, a aderência registrou média equivalente a 50%. Ressalte-se

que apesar de 76,7% das empresas serem familiares, 90% informaram que não há conselho de

família em suas instituições. Vale ressaltar que a falta desse instrumento nas empresas

familiares possibilita que conflitos ou questões de ordem particular interfiram nas decisões

corporativas, desfavorecendo assim a profissionalização almejada pelas companhias.

No que diz respeito ao Conselho de Administração, constatou-se que 83,3% das

empresas possuem esse tipo de colegiado, desempenho igual ao resultado do quesito sobre as

empresas que implantaram a governança corporativa, podendo-se considerar iniciado o

processo de implantação da governança corporativa pelo simples fato de haver conselho de

administração.

Quanto à temática Gestão, cuja média de aderência das empresas às melhores práticas

de governança corporativa foi de 48%, observou-se a pouca preocupação em avaliar a

sucessão do principal executivo e da diretoria. Um resultado importante desta pesquisa refere-

se à constatação de que 90% das empresas divulgam as demonstrações financeiras em padrões

internacionais da contabilidade.

Os aspectos relativos ao tópico “Auditoria Independente apresentaram média de

53,3% de aderência e uma forte tendência das empresas a contratar auditorias externas de

renome, qualificadas e independentes para validar as demonstrações financeiras. Contudo,

constatou-se que apenas 30% delas instituíram o comitê de auditoria.

O Conselho Fiscal revelou a pior aderência com as melhores práticas, com média de

insignificantes 10%, decorrente principalmente do fato de que 86,7% das empresas
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pesquisadas não constituíram o referido conselho e que, daquelas que implantaram, 75% dos

conselheiros são indicados pelo próprio sócio controlador.

Por fim, a abordagem referente a Conduta e Conflito de Interesses revela que esse

assunto é tratado de forma moderada nas empresas, com média de 46,7% de aderência, e que

53,3% das organizações possuem código de conduta e/ou ética.

Quanto ao atendimento do terceiro objetivo específico, analisaram-se as semelhanças e

diferenças nas motivações e nas práticas de governança corporativa das empresas,

considerando-se suas características institucionais, como setor econômico, porte econômico-

financeiro, faixa etária, tipo de controle e tipo de capital.

Os resultados demonstraram que para os principais fatores motivacionais, há uma

convergência de importância para as companhias de grande porte, com mais de 40 anos de

existência, de controle familiar e com governança corporativa em estágio inicial ou em

desenvolvimento, portanto corroborando que as características institucionais como porte

econômico-financeiro, faixa etária, tipo de controle e tipo de capital influenciam as decisões

das empresas. Logo, confirma-se, assim, a Teoria da Contingência como pressuposto de

fundamentação desta pesquisa.

Quanto às práticas de governança corporativa, os achados revelam que sete empresas,

cuja média de aderência às melhores práticas alcançou 85%, possuem como semelhança forte

em suas características institucionais o fato de serem de capital aberto, principalmente, de

grande porte econômico-financeiro e existirem há mais de 40 anos. Comparando-se com a

listagem de empresas de capital fechado, as 17 empresas pertencentes a esse grupo

registraram apenas 40% de aderência às melhores práticas emanadas do IBGC (2009).

Tomando-se por base a análise realizada nesta pesquisa, acredita-se que seus

resultados contribuem no âmbito acadêmico, por reforçar os estudos regionalizados em

empresas de capital fechado, necessidade essa apontada nas pesquisas que nortearam este

estudo. No âmbito empresarial, fica um panorama da realidade das empresas cearenses sobre

o tema, demonstrando um caminho a percorrer no desenvolvimento da matéria.

Algumas limitações da pesquisa, como a quantidade de empresas participantes,

impossibilitaram a utilização de técnicas estatísticas robustas e a análise detalhada dos efeitos

das características institucionais das empresas em relação às melhores práticas, razão pela

qual sugere-se a realização de novas pesquisas nessa temática, incluindo a abordagem de três

novos aspectos, a saber: (i) a relação entre o tipo de capital (aberto ou fechado) a adoção das

melhores práticas de governança corporativa; (ii) a influência do controle familiar na



74

motivação para adoção da governança corporativa; e (iii) a replicação da presente pesquisa,

porém com população e amostra mais ampliadas.
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APÊNDICE A – Protocolo do instrumento de pesquisa

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – UFC

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, ATUÁRIA E CONTABILIDADE –
FEAAC

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO E CONTROLADORIA –
PPAC

Ref.: Pesquisa sobre governança corporativa nas empresas cearenses: motivações e práticas
adotadas.

Prezado Senhor,

A   Faculdade de   Economia,   Administração,   Atuária   e   Contabilidade   (FEAAC), da
Universidade Federal do Ceará (UFC), oferece o curso de Mestrado Profissional em
Administração e Controladoria (MPAC), recomendado pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), órgão do Ministério da Educação que
regulamenta a pós-graduação stricto sensu no Brasil.

Para conclusão do curso, os mestrandos precisam elaborar suas dissertações, que, em geral,
necessitam da obtenção de informações junto a empresas públicas e/ou privadas.

Esta  pesquisa  objetiva  analisar  as  práticas  de governança corporativa nas empresas
cearenses – motivações para adoção e adequação às boas práticas preconizadas pelo IBGC –,
e pretende responder o seguinte problema: Quais as motivações e a adequação da governança
corporativa nas empresas cearenses?

Ademais, como objetivos específicos, este estudo permitirá caracterizar as empresas da
amostra, considerando setor econômico, porte, idade e tipo de controle; identificar os
principais motivos que levaram as empresas a adotar a governança corporativa; analisar a
adequação às melhores práticas de governança corporativa, segundo o código do IBGC
(2009); e verificar semelhanças e diferenças nas motivações e na adequação da governança
corporativa nas empresas cearenses, considerando algumas de suas características
institucionais.

O questionário é baseado no Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), visando identificar a aderência das
empresas a essas práticas, e nos estudos sobre motivações para adoção da governança
corporativa de Aragão et al. (2009) e Ponte et al. (2012). O referido questionário será
aplicado em três etapas: a primeira será a classificação e qualificação da empresa; a segunda
compreenderá 28 perguntas binárias e objetivas referentes à adequação às boas práticas de
governança corporativa; e a terceira parte é composta por questionário sobre os motivos para
adoção da governança corporativa, onde são apresentados 25 motivos, para serem avaliados
em escala de 1 a 5, segundo o grau de importância.

É  importante  ressaltar  que  a pesquisa  é  de  cunho  acadêmico, e seus  resultados  serão
tratados e apresentados de forma agregada, preservando-se o absoluto sigilo das informações
individuais, ou seja, as respostas individuais serão tratadas confidencialmente, e em nenhuma
hipótese serão divulgadas.
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Agradeço antecipadamente por sua colaboração e fico à disposição para dirimir qualquer
dúvida.

Atenciosamente,

Sávio Roberto Rodrigues Maia
Aluno do Curso de Mestrado Profissional em Administração e Controladoria, da Faculdade de
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Orientadora da pesquisa:
Prof.ra Alessandra Carvalho de Vasconcelos, doutora em Engenharia de Produção
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APÊNDICE B – Questionário de adequação às boas práticas de governança corporativa

PARTE 1 – Instruções gerais de preenchimento

1. O questionário é baseado no Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do
IBGC, visando identificar a aderência da empresa a essas práticas.

2. O questionário será aplicado em duas etapas. A primeira será composta por 28 perguntas
binárias e objetivas, além da classificação da empresa, e refere-se à adequação às boas
práticas de governança corporativa. A segunda parte é composta por questionário sobre os
motivos para adoção da governança corporativa, onde são apresentados 25 motivos para
serem avaliados em escala de 1 a 5, segundo o grau de importância.

3. O questionário pode ser utilizado pela empresa como uma ferramenta de autoavaliação em
relação  às  melhores  práticas  de  governança  corporativa  propostas  pelo  IBGC.

PARTE 2 – Classificação da empresa

A – SETOR ECONÔMICO (assinale com x o setor econômico referente à principal atividade
da empresa)

Agricultura Imobiliária

Alimentos Indústria

Avicultura Plásticos e Borrachas

Calçados Público

Comércio Saúde

Confecções e Têxteis Serviço

Construção Civil Siderurgia e Metalúrgica

Diversos Transporte

Energia Varejista

B – PORTE ECONÔMICO-FINANCEIRO
Qual o faturamento líquido da empresa em 2012?:

C – FAIXA ETÁRIA (assinale com x a faixa etária da empresa)
Até 10 anos 31 a 40 anos

11 a 20 anos Acima de 40 anos

21 a 30 anos

D – TIPO DE CONTROLE
Público

Familiar

Não Familiar
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E – TIPO DE CAPITAL
Aberto

Fechado

F – GOVERNANÇA CORPORATIVA
A empresa adotou/implementou a governança corporativa?

Sim

Não

Se sim, em qual estágio se encontra?: (     ) Inicial    (     ) Em desenvolvimento  (     ) Consolidado

Se não, pretende adotar/implantar?  (     ) Sim (     ) Não

PARTE 3 – Melhores práticas de govenança corporativa segundo o IBGC

No que se refere às práticas de governança corporativa, marque com  um   “X” as opções
Sim   ou   Não,  de modo a demonstrar a adequação às boas práticas de governança
corporativa segundo o IBGC (2009) em cada dimensão.

PROPRIEDADE SIM NÃO

1 A companhia possui 100% de ações ordinárias, ou todas as suas ações, independentemente
de classe e proporção, dão aos sócios o direito de voto (uma ação = um voto)?

2 A empresa possui processos e procedimentos formais aplicáveis às assembleias gerais,
contendo disposições sobre o tratamento equitativo de todos os acionistas?

3

A empresa prevê, em estatuto, mecanismos para a resolução de conflitos de interesses nas
reuniões, estabelecendo que as matérias não expressas na convocação não poderão ser
votadas sem a presença de todos os sócios, inclusive os preferenciais que tenham direito de
voto?

4 A companhia possui acordos de acionistas ou outros documentos que formalizem as relações
entre os sócios?

5 A companhia possui conselho de família?

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO SIM NÃO
1 Existe conselho de administração?

2 As funções da presidência do conselho de administração e da diretoria executiva são
exercidas por diferentes indivíduos?

3 Na composição do conselho existem conselheiros independentes?

4 Todos os membros do conselho de administração são eleitos com mandato de um ano em
uma mesma assembleia geral?

5
Com o objetivo de analisar determinadas matérias específicas, auxiliando as atividades do
conselho de administração, a companhia instituiu formalmente comitês tais como de
finanças, de nomeação e de remuneração?

GESTÃO SIM NÃO

1 A nomeação da diretoria e o plano de remuneração necessitam da aprovação do conselho de
administração?

2 A companhia instituiu processo formal de avaliação do executivo principal e da diretoria?

3
A companhia possui um plano atualizado pelo conselho de administração que prevê a
sucessão do executivo principal da diretoria executiva e das demais pessoas-chave da
empresa?
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4
A avaliação anual do executivo principal e da diretoria pelos conselheiros externos é
conduzida em reuniões periódicas sem a presença dos avaliados e é considerada para
programas de melhoria e para a sua reeleição?

5

As demonstrações financeiras são divulgadas pela diretoria executiva, no padrão
internacional de contabilidade, que presta informações de forma clara e objetiva,
evidenciando aspectos positivos e negativos aos stakeholders, inclusive sobre as práticas
sociais e ambientais da companhia?

AUDITORIA INDEPENDENTE SIM NÃO

1
Para auxiliar as atividades do conselho, na análise das demonstrações financeiras,
monitoramento dos controles internos e avaliação da auditoria independente, a companhia
instituiu formalmente um comitê de auditoria?

2 Em questões relevantes, a auditoria interna se reporta diretamente ao comitê de auditoria ou,
caso este não exista, ao conselho de administração?

3 A auditoria externa possui renome, competência e qualificação para analisar as
demonstrações da empresa?

4
Os auditores externos garantem, anualmente, por escrito, a sua independência em relação à
sociedade?

5 Além de não acumularem funções executivas, os membros do comitê de auditoria possuem
conhecimentos de finanças e contabilidade?

CONSELHO FISCAL SIM NÃO

1
A companhia possui um conselho fiscal permanente, tendo em sua composição 3 a 5
membros?

2 Os membros do conselho fiscal podem participar do conselho de administração?

3
Os membros do conselho fiscal são, em sua maioria, indicados pelos sócios não
controladores?

CONDUTA E CONFLITO DE INTERESSES SIM NÃO

1 A companhia possui um código de conduta e/ou ética elaborado pela diretoria e aprovado
pelo conselho de administração?

2

O código de conduta e/ou ética abrange assuntos referentes ao relacionamento com seu
público interno (colaboradores e gestores) em suas atividades, explicitando as regras de
conduta entre estes e as demais partes interessadas, como fornecedores, clientes e
sindicatos?

3

De forma a evitar a influência ou tomada de decisões motivadas por interesses distintos dos
da sociedade, a companhia proíbe expressamente, em estatuto e/ou código de conduta/ética,
os empréstimos, aval ou garantia em favor do controlador e das partes relacionadas,
inclusive por meio de subsidiárias?

4 O estatuto social prevê o uso de arbitragem na resolução de conflitos societários?

5 Ao ser identificado algum conflito, a pessoa é afastada temporariamente das discussões e
delegações, sendo o afastamento registrado em ata da reunião?

PARTE 4 – Motivações para adoção da governança corporativa

APÊNDICE C

PARTE 5 – Agradecimentos

Agradecemos por sua  valiosa  contribuição.  Por  favor, informe aqui  se  deseja  receber  o
resultado da pesquisa. (        ) Quero receber o resultado da pesquisa. Enviar para:



87

Nome da empresa:_______________________________________________________
Nome do contato:_______________________________________________________
Área ou departamento:___________________________________________________
Endereço para envio:_____________________________________________________
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APÊNDICE C – Questionário de motivações para adoção da governança corporativa

Favor assinar um número entre 1 e 5, de acordo com o grau de importância que o(a) senhor(a)
atribuir a cada item referente à motivação para adoção da governança corporativa. Quanto
mais próximo do número 1, menor o grau de importância considerado para o item. Quanto
mais próximo do número 5, maior o grau de importância considerado para o item.

Fatores motivacionais para adoção da governança corporativa
1 2 3

Fraca
Importância

Moderada
Importância

Forte
Importância

1. Perpetuar a empresa
2. Profissionalizar a empresa
3. Alcançar um ambiente meritocrático, a fim de aumentar a
retenção de talentos

4. Melhorar a imagem institucional
5. Melhorar o relacionamento entre os acionistas componentes
do bloco de controle

6. Garantir mais transparência e relacionamento com o
mercado de capitais
7. Melhorar o processo sucessório
8. Aumentar a captação de recursos junto a credores e
acionistas
9. Ensejar mais internacionalização das operações da empresa
10. Viabilizar a entrada de sócios estratégicos e investidores
institucionais

11. Recuperar a confiança dos investidores
12. Facilitar uma melhor percepção dos papéis corporativos
pelos investidores

13. Possibilitar uma maior diversificação patrimonial dos
acionistas controladores
14. Melhorar o processo de precificação das ações da empresa

15. Promover mais alinhamento entre proprietários,
conselheiros e gestores

16. Reduzir conflitos de interesses
17. Valorizar as ações da empresa
18. Aumentar a liquidez das ações da empresa
19. Reduzir o custo de capital
20. Agregar valor para os acionistas
21. Reduzir a volatilidade das ações da empresa
22. Facilitar o acesso ao crédito
23. Melhorar o processo decisório

24. Melhorar o trabalho da alta gestão na tarefa de
reestruturação e melhoria do desempenho operacional

25. Viabilizar a abertura de capital
26. Existe outro motivo que queira acrescentar?

Fonte: Aragão et al. (2009).


