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“A tarefa não é tanto ver aquilo que ninguém viu, 

mas pensar o que ninguém ainda pensou sobre 

aquilo que todo mundo vê.” 

Arthur Schopenhauer 



 
 

RESUMO 

 

Este trabalho objetiva analisar a forma com que a Governança Corporativa 

aplicada ao dia-a-dia das companhias de capital aberto pode influenciar diretamente 

no desenvolvimento do Mercado de Capitais. Por meio de análise de referências 

bibliográficas, órgãos regulamentadores e o histórico da GC, onde são abordados os 

princípios que regem a atuação dos administradores podem aumentar o interesse de 

investidores. Bem como, a GC pode ser usada como uma ferramenta para 

alavancagem do Mercado de Capitais. 

 

Palavras-chave: Governança Corporativa, Mercado de Capitais, Teoria da Agência, 

Desenvolvimento Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The present study analyses the way in which the Corporate Governance 

applied to the daily life of public companies can influence the development of the 

Capital Market directly. By analysis of bibliographic references, regulatory agencies 

and by the history of the GC, it is analyzed how the principles that rule the actions of 

administrators can increase the interest of investors and how GC can be used as a 

tool to leverage the Capital Market. 

 

 

Key words: Corporate Governance, Capital Markets, Agency Theory, National 

Development.
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1 INTRODUÇÃO 

 

Pensando em ganhar confiança dos investidores e credibilidade no mercado, 

empresas e países notaram a necessidade de incorporar algumas regras 

fundamentais como sistemas regulatórios, decisões, ideias, costumes, políticas e 

instituições para proteger os acionistas. Tendo como princípios fundamentais a 

transparência, prestação de contas e equidade, trazendo com eles mais 

credibilidade a empresa, sobretudo aos acionistas, evidenciando a segurança, 

responsabilidade e lucratividade em seus resultados e também os objetivos para os 

quais a empresa tem sua finalidade. Esse conjunto de práticas é conhecido como 

Governança Corporativa. 

 
Nos últimos anos, esse tema tem se destacado, sobretudo, no 

desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro, com destaque no mercado 

acionário e seu crescimento econômico, propiciando maior atração e retenção de 

investimentos e consequentemente, fomento ao desenvolvimento do mercado de 

capitais nacional. Tendo em evidência esse desenvolvimento, a eficiência do 

mercado de capitais brasileiro tende a se destacar e o nível da credibilidade dos 

investidores aumentar, isso tudo se deve a GC. 

 

Segundo Assaf (2002), economias desenvolvidas, tradicionalmente, 

costumam apresentar um sistema financeiro de qualidade que promove uma 

alocação eficiente de recursos entre poupadores e investidores, viabilizando o 

crescimento econômico do país. Nota-se, ainda, que continua inerente a exposição 

ao risco e incertezas, onde até mesmo os mais experientes profissionais não 

conseguem ter retornos positivos de seus capitais investidos, justamente em 

decorrência da política econômica interna e da grande oscilação do mercado, 

dificultando o desenvolvimento da economia. 

 

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

corporativa auxilia a decisão de investimentos, pois proporciona aos acionistas a 

possibilidade de verificar as formas de atuação dos gestores e o desempenho da 

empresa. Seu objetivo é fazer com que os investidores tenham uma maior proteção 

contra fraudes e desvios de conduta que, porventura, os indivíduos que detêm o 
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controle administrativo da companhia possam tomar em detrimento da minoria. Com 

isso, espera-se que o valor da empresa seja aumentado, porque as boas práticas de 

GC tendem a reduzir o custo de capital e torna, assim, o mercado de capitais 

nacional uma alternativa viável de captação de recursos (CVM, 2002).  

 

Segundo Carvalho et alii (2000), os mercados de capitais das economias 

subdesenvolvidas (ou em desenvolvimento, emergentes) têm pequeno impacto 

sobre a atividade econômica e a acumulação de capital. Somente com a prática da 

boa governança esse mercado terá significativa importância, bem como, suas fontes 

de informações padronizadas que servem de suporte para a tomada de decisão, 

como, por exemplo, o balanço patrimonial. 

 

Sendo assim, o interesse da pesquisa se dá por meio da efetividade das boas 

práticas de governança corporativa no mercado de capitais nacional, onde busca 

trazer um melhor resultado para as empresas e, consequentemente, segurança e 

maior credibilidade aos acionistas, podendo levar a um cenário de grande 

favorabilidade para o mercado de capital brasileiro, bem como a economia e 

desenvolvimento do país. 

 

1.1 Problemática 

  

O presente trabalho busca enfatizar a questão da governança corporativa no 

mercado de capitais, destacando as exigências regulatórias a fim de evidenciar o 

grau de responsabilidade e atuação nas atividades desempenhadas dentro de uma 

empresa.  

 

Pretende-se, portanto, responder a seguinte pergunta: qual é a importância da 

governança corporativa no mercado de capitais? Como estão correlacionados? O 

que pode afetar na economia de um país? 
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1.2 Objetivos  

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar os pontos em que a GC contribui ao mercado de capitais, trazendo 

resultados positivos aos acionistas, empresas e partes interessadas. Bem como 

encontrar as possíveis falhas na estrutura e aplicação do sistema. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

a) Entender como surgiu e como é composta a Governança Corporativa; 

b) Definir o conceito de Mercado de Capital; 

c) Correlacionar esses dois conceitos e como um interfere o outro, por 

meio de estudo de caso da companhia Natura S.A 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

A Governança corporativa é um tema que surgiu no Brasil em 1995, porém, 

nos últimos anos, o assunto tem sido mais difundido, pois cada vez mais os 

acionistas buscam por soluções e “certeza” de que seus recursos estão sendo bem 

investidos. É importante ressaltar que a adoção das boas práticas da governança no 

mercado de capitais poderá contribuir para o desenvolvimento econômico do país, 

além de dar maior credibilidade aos investidores. 

 

1.4 METODOLOGIA 

 

A metodologia do estudo está baseada em referências bibliográficas, análise 

de órgãos regulamentadores e um histórico da governança corporativa no mercado 

de capitais no Brasil e no mundo. 
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2 GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 

A governança corporativa refere-se a um conjunto de regras e normas que 

norteiam as relações entre investidores, empresas e seus acionistas, possibilitando 

uma boa gestão e controle em todos os níveis da instituição. Uma vez bem aplicada, 

a GC é capaz de permitir uma melhor gestão e maior transparência aos investidores, 

atraindo mais capital à empresa. Possui sua estrutura em torno de um sistema 

composto de regras, padrões, práticas, transparência e prestação de contas, de 

forma interna e externa. 

 

Esse conceito foi primeiramente introduzido nos Estados Unidos com o 

escândalo Watergate, em 1973, onde empresas realizaram doações ilegais à 

campanha presidencial de Richard Nixon. A comprovação dessas irregularidades 

levou ao pedido de impeachment de Nixon e é lembrado como um dos maiores 

escândalos políticos da história. Esse evento gerou um grande desconforto e 

insegurança no mercado financeiro americano e levou a um enorme debate acerca 

da regularidade na contabilidade corporativa, que seria responsável pela 

promulgação da Lei Americana Anticorrupção (FCPA) em 1977 que instituiu diversas 

regras no controle contábil e fiscal empresarial. Foi o primeiro passo para a definição 

do que conhecemos hoje como GC e foi fundamental para o avanço das diretrizes 

administrativas das empresas americanas e de demais países. 

 

Em 1999, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, 

composta pelos países mais industrializados e alguns emergentes e com endosso 

do FMI e Banco Mundial, publicou o primeiro código de conduta que estruturou a GC 

com abrangência internacional.  Foi além da FCPA, pois abordou os direitos e 

deveres dos principais stakeholders 1 de uma organização, aumentando a confiança 

de possíveis investidores em empresas que aplicaram a GC em seus processos. 

 

Nelson Siffert Filho (1998), superintendente da área de infraestrutura do 

BNDES, define a governança corporativa como uma forma de controle e 

monitoramento instituídos pelos acionistas controladores aos administradores da 

 
1 Stakeholders são públicos que afetem e são afetados pela empresa, podendo ser colaboradores, 
fornecedores, cliente e etc. 



14 

 

companhia, assegurando que a administração seja voltada ao interesse dos 

proprietários.  

Carvalhal da Silva (2002) sintetiza a GC como princípios e práticas que 

buscam minimizar os conflitos de interesse entre agentes de uma instituição, os 

stakeholders. 

 

2.1 Governança Corporativa no Brasil 

 

No Brasil, a GC teve seus primeiros passos em meados dos anos 90, visto 

que nos EUA já era um conceito que estava crescendo e, como é de se esperar, 

acabou sendo introduzido em diversos outros países. Porém, sua presença no 

cotidiano das empresas se intensificou apenas em 2001, com a reformulação da Lei 

6.404, de 1976, que dispõe sobre as Sociedades Anônimas, por meio da Lei 10.303, 

de 2001 que alterou e acrescentou diversos dispositivos à anterior, principalmente 

no que concerne às relações entre os acionistas controladores e os direitos dos 

acionistas minoritários. 

No ano anterior, houve a criação dos Níveis Diferenciados de Governança 

Corporativa pela então BOVESPA atual BM&FBOVESPA, que consistia em criar e 

estruturar seguimentos especiais destinados às empresas que buscavam padrões 

superiores de GC, sendo sua adesão facultativa a qualquer empresa que tenha 

interesse de possuir um direcionamento administrativo superior ao previsto na Lei 

das Sociedades Anônimas (10.303/01). Com essa segmentação, a BOVESPA 

objetivava proporcionar maior segurança aos investidores e maior valorização das 

empresas listadas em cada seguimento, uma espécie de selo de qualidade. Foram 

criados três níveis diferenciados: Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado, que pode ser 

considerado como um “Nível 3”. 

 

O primeiro determina, basicamente, que as empresas devem investir no 

melhoramento das informações prestadas aos seus acionistas e investidores. Trata-

se de investir na transparência das informações e na facilidade de acesso as 

mesmas, indo um pouco além do exigido por lei, tendo que apresentar, por exemplo, 

um calendário anual de eventos corporativos. Vale atentar também que este nível 
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define que uma manutenção mínima de 25% do total de capital em circulação2, o 

que significa que as empresas que aderirem a esse nível se comprometem a 

manter, pelo menos, 25% de suas ações em circulação no mercado. Atualmente, 

existem 29 empresas listadas neste seguimento, conforme apresenta o quadro a 

seguir. 

 

  

Quadro 1 - Empresas integrantes do Nível 1 de GC da BM&FBOVESPA 

Razão social Nome de pregão 

ALPARGATAS S.A. ALPARGATAS 

BCO PAN S.A. BANCO PAN 

BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. BANRISUL 

BCO BRADESCO S.A. BRADESCO 

BRADESPAR S.A. BRADESPAR 

BRASKEM S.A. BRASKEM 

CIA FIACAO TECIDOS CEDRO CACHOEIRA CEDRO 

CIA ESTADUAL DE DISTRIB ENER ELET-CEEE-D CEEE-D 

CIA ESTADUAL GER.TRANS.ENER.ELET-CEEE-GT CEEE-GT 

CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS – CEMIG CEMIG 

CESP - CIA ENERGETICA DE SAO PAULO CESP 

CIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL COPEL 

CENTRAIS ELET BRAS S.A. – ELETROBRAS ELETROBRAS 

EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO EUCATEX 

CIA FERRO LIGAS DA BAHIA – FERBASA FERBASA 

FRAS-LE S.A. FRAS-LE 

GERDAU S.A. GERDAU 

METALURGICA GERDAU S.A. GERDAU MET 

INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES INEPAR 

ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A. ITAUSA 

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. ITAUUNIBANCO 

OI S.A. OI 

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO P.ACUCAR-CBD 

PARANA BCO S.A. PARANA 

RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES RANDON PART 

SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. SUZANO PAPEL 
CTEEP - CIA TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA 
PAULISTA TRAN PAULIST 

USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS USIMINAS 

VALE S.A. VALE 
Fonte: Página BM&FBOVESPA3 

 
2 Porcentagem também conhecido como free-float de 25%. 
3 Disponível em < http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/listagem/acoes/segmentos-de-listagem/sobre-

segmentos-de-listagem> Acesso em julho de 2016. 
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Já para ingressar no Nível 2, as  empresas deverão, além de atender as 

definições do nível anterior, se compromete com um maior número de regras que 

equilibram os interesses dos acionistas controladores e dos minoritários. É possível 

notar maior complexidade exigida pela BOVESPA, sendo necessário, por exemplo, 

que a empresa disponibilize seus balanços patrimoniais conforme rege os padrões 

internacionais de contabilidade, com objetivo de facilitar a análise por empresas 

estrangeiras e aumentar seus interesses em investirem em suas ações. Atualmente, 

21 empresas fazem parte desse seguimento, conforme a seguir. 

 

Quadro 2 - Empresas integrantes do Nível 2 de GC da BM&FBOVESPA 

Razão social Nome de pregão 

BCO ABC BRASIL S.A. ABC BRASIL 

AES TIETE ENERGIA AS AES TIETE E 

ALUPAR INVESTIMENTO S/A ALUPAR 

CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A. CELESC 

CONTAX PARTICIPACOES S.A. CONTAX 

BCO DAYCOVAL S.A. DAYCOVAL 
ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO 
S.A. ELETROPAULO 

FORJAS TAURUS S.A. FORJA TAURUS 

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. GOL 

BCO INDUSVAL S.A. INDUSVAL 

KLABIN S.A. KLABIN S/A 

MARCOPOLO S.A. MARCOPOLO 

MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. MULTIPLAN 

BCO PINE S.A. PINE 

RENOVA ENERGIA S.A. RENOVA 

SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A. SANTOS BRP 

SARAIVA S.A. LIVREIROS EDITORES SARAIVA LIVR 

BCO SOFISA S.A. SOFISA 

SUL AMERICA S.A. SUL AMERICA 
TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA 
ELÉTRICA S.A. TAESA 

VIA VAREJO S.A. VIAVAREJO 
Fonte: Página BM&FBOVESPA4 

 

O Novo Mercado, por sua vez, é o seguimento máximo e possui o objetivo de 

promover um maior desenvolvimento do mercado de capitais do Brasil. Assim como 

 
4 Disponível em < http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/listagem/acoes/segmentos-de-listagem/sobre-

segmentos-de-listagem> Acesso em julho de 2016. 
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os anteriores, a BOVESPA exige que os interessados em fazer parte desse 

segmento cumpram as exigências do Nível 1 e 2, além de outras práticas. É para 

empresas que buscam negociar maior quantidade de capital. Dentre as regras, as 

empresas que queiram fazer a abertura de seus capitais com base no Novo 

Mercado devem emitir apenas ações com direitos de votos, também conhecidas 

como ações ordinárias. Além disso, esse nível garante maior segurança aos 

acionistas minoritários, pois, segundo a BOVESPA (2002c, p. 6), “em caso de venda 

do controle acionário, o comprador estenderá a oferta de compra a todos os demais 

acionistas, assegurando-se o mesmo tratamento dado ao controlador vendedor”. 

Essa prática é conhecida como tag along de 100%, ou seja, todos os acionistas têm 

o direito de venderem suas ações pelo mesmo valor, não importando a quantidade 

de ações possuída ou outro fator. É possível notar que diversas empresas estão 

com foco nessa classificação e, até o momento, 128 empresas estão listadas nesse 

segmento. 

 

Quadro 3 - Empresas integrantes do Novo Mercado de GC da BM&FBOVESPA 

Razão social Nome de pregão 

ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A. ALIANSCE 

GAEC EDUCAÇÃO S.A. ANIMA 

AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. AREZZO CO 

B2W - COMPANHIA DIGITAL B2W DIGITAL 

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. BBSEGURIDADE 

BIOSEV S.A. BIOSEV 

BMFBOVESPA S.A. BOLSA VALORES MERC FUT BMFBOVESPA 

BRASIL BROKERS PARTICIPACOES S.A. BR BROKERS 

BR INSURANCE CORRETORA DE SEGUROS S.A. BR INSURANCE 

BR MALLS PARTICIPACOES S.A. BR MALLS PAR 

BRASIL PHARMA S.A. BR PHARMA 

BR PROPERTIES S.A. BR PROPERT 

BCO BRASIL S.A. BRASIL 

BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS BRASILAGRO 

BRF S.A. BRF SA 

CCR S.A. CCR SA 

CCX CARVÃO DA COLÔMBIA S.A. CCX CARVAO 

CETIP S.A. - MERCADOS ORGANIZADOS CETIP 

CIA HERING CIA HERING 

CIELO S.A. CIELO 

CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG COPASA 

COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO COSAN 

COSAN LOGISTICA S.A. COSAN LOG 

CPFL ENERGIA S.A. CPFL ENERGIA 



18 

 

CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. CPFL RENOVAV 

CR2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. CR2 

CSU CARDSYSTEM S.A. CSU CARDSYST 

CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. CVC BRASIL 

CYRELA COMMERCIAL PROPERT S.A. EMPR PART CYRE COM-CCP 

CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART CYRELA REALT 

DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. DIRECIONAL 

DURATEX S.A. DURATEX 

ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. ECORODOVIAS 

EMBRAER S.A. EMBRAER 

EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. ENERGIAS BR 

ENEVA S.A ENEVA 

EQUATORIAL ENERGIA S.A. EQUATORIAL 

ESTACIO PARTICIPACOES S.A. ESTACIO PART 

ETERNIT S.A. ETERNIT 

EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. EVEN 

EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A. EZTEC 

FERTILIZANTES HERINGER S.A. FER HERINGER 

FIBRIA CELULOSE S.A. FIBRIA 

FLEURY S.A. FLEURY 

GAFISA S.A. GAFISA 

GENERAL SHOPPING BRASIL S.A. GENERALSHOPP 

GRENDENE S.A. GRENDENE 

HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. HELBOR 

HYPERMARCAS S.A. HYPERMARCAS 

IDEIASNET S.A. IDEIASNET 

IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A IGUATEMI 

INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. IMC S/A 

INDUSTRIAS ROMI S.A. INDS ROMI 

IOCHPE MAXION S.A. IOCHP-MAXION 

JBS S.A. JBS 

JHSF PARTICIPACOES S.A. JHSF PART 

JSL S.A. JSL 

KROTON EDUCACIONAL S.A. KROTON 

RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A. LE LIS BLANC 

LIGHT S.A. LIGHT S/A 

LINX S.A. LINX 

LOCALIZA RENT A CAR S.A. LOCALIZA 

CIA LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS LOCAMERICA 

LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. LOG-IN 

MARISA LOJAS S.A. LOJAS MARISA 

LOJAS RENNER S.A. LOJAS RENNER 

LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A. LOPES BRASIL 

LUPATECH S.A. LUPATECH 

M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS M.DIASBRANCO 

MAGAZINE LUIZA S.A. MAGAZ LUIZA 

MAGNESITA REFRATARIOS S.A. MAGNESITA SA 

MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. MARFRIG 

MAHLE-METAL LEVE S.A. METAL LEVE 
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METALFRIO SOLUTIONS S.A. METALFRIO 

MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A. MILLS 

MINERVA S.A. MINERVA 

MMX MINERACAO E METALICOS S.A. MMX MINER 

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. MRV 

MULTIPLUS S.A. MULTIPLUS 

NATURA COSMETICOS S.A. NATURA 

ODONTOPREV S.A. ODONTOPREV 

ÓLEO E GÁS PARTICIPAÇÕES S.A. OGX PETROLEO 

OSX BRASIL S.A. OSX BRASIL 

OURO FINO SAUDE ANIMAL PARTICIPACOES S.A. OUROFINO S/A 

PARANAPANEMA S.A. PARANAPANEMA 

FPC PAR CORRETORA DE SEGUROS S.A. PARCORRETORA 

PDG REALTY S.A. EMPREEND E PARTICIPACOES PDG REALT 

PETRO RIO S.A. PETRORIO 

POMIFRUTAS S/A POMIFRUTAS 

PORTO SEGURO S.A. PORTO SEGURO 

PBG S/A PORTOBELLO 

POSITIVO INFORMATICA S.A. POSITIVO INF 

PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A. PROFARMA 

PRUMO LOGÍSTICA S.A. PRUMO 

QGEP PARTICIPAÇÕES S.A. QGEP PART 

QUALICORP S.A. QUALICORP 

RAIA DROGASIL S.A. RAIADROGASIL 

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A. RODOBENSIMOB 

ROSSI RESIDENCIAL S.A. ROSSI RESID 

RUMO LOGISTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A. RUMO LOG 

CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO SABESP 

SAO CARLOS EMPREEND E PARTICIPACOES S.A. SAO CARLOS 

SAO MARTINHO S.A. SAO MARTINHO 

SER EDUCACIONAL S.A. SER EDUCA 

SONAE SIERRA BRASIL S.A. SIERRABRASIL 

SLC AGRICOLA S.A. SLC AGRICOLA 

SMILES S.A. SMILES 

SOMOS EDUCAÇÃO S.A. SOMOS EDUCA 

SPRINGS GLOBAL PARTICIPACOES S.A. SPRINGS 

TARPON INVESTIMENTOS S.A. TARPON INV 

TECHNOS S.A. TECHNOS 

TECNISA S.A. TECNISA 

TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A. TEGMA 

TEREOS INTERNACIONAL S.A. TEREOS 

TIM PARTICIPACOES S.A. TIM PART S/A 

T4F ENTRETENIMENTO S.A. TIME FOR FUN 

TOTVS S.A. TOTVS 

TRACTEBEL ENERGIA S.A. TRACTEBEL 

TRISUL S.A. TRISUL 

TPI - TRIUNFO PARTICIP. E INVEST. S.A. TRIUNFO PART 

TUPY S.A. TUPY 

ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. ULTRAPAR 



20 

 

UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A. UNICASA 

VANGUARDA AGRO S.A. V-AGRO 

VALID SOLUÇÕES E SERV. SEG. MEIOS PAG. IDENT. S.A. VALID 

VIGOR ALIMENTOS S.A. VIGOR FOOD 

VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. VIVER 

WEG S.A. WEG 
Fonte: Página BM&FBOVESPA5 

 

 

2.1.1 Princípios da Governança Corporativa 

 

Essencialmente, cada empresa possui seu conjunto de princípios e valores 

que regem seu comportamento profissional, porém, segundo o Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa, IBGC, alguns princípios são fundamentais para que haja 

um sistema de GC eficiente. São eles: 

 

Transparência: trata-se da boa comunicação entre as partes para que a 

informação seja transmitida aos interessados de maneira clara e honesta. É 

fundamental que a tempestividade seja uma característica sempre presente, pois 

não basta que a informação apenas chegue ao interessado, mas que seja realizada 

no momento oportuno, 

 

Equidade: do latim Aequitas, entende-se como a constante busca por justiça. 

Isso é fundamental para que haja igualdade no tratamento de diferentes grupos 

dento da empresa, principalmente no que tange aos direitos dos acionistas 

minoritários, mas também se estende à colaboradores, clientes e fornecedores. 

 

Prestação de contas: os administradores da empresa devem prestar contas 

por seus atos e decisões de forma transparente, além de se responsabilizarem 

integralmente perante a lei por suas ações. 

 

Responsabilidade Corporativa: Pressupõe que os agentes (sócios, 

gestores, conselheiros, auditores, etc.) devem zelar pela sustentabilidade da 

empresa. Assim, suas ações devem ser tomadas visando o bem-estar da empresa 

 
5 Disponível em < http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/listagem/acoes/segmentos-de-listagem/sobre-

segmentos-de-listagem> Acesso em julho de 2016. 
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também no longo prazo. Nesse aspecto, questões socioambientais também devem 

ser levadas em conta para que decisões ruins não impactem negativamente a 

sociedade e o meio ambiente. 

 

2.2 Teoria da Agência 

 

 

De acordo com Jensen e Meckling, no artigo Theory Of The Firm: managerial 

behavior, agency costs and ownership structure de 1976, a teoria da agência define 

que em todas as organizações, independente do tipo ou tamanho, e em qualquer 

nível de gestão, sempre existirá a necessidade de se manter indivíduos com poder 

de tomar decisões, os agentes. Esses, por sua vez, tomam essas decisões em 

representação de outros, os principais. Pode-se entender como a relação entre os 

acionistas e os controladores no que tange a administração (controle) dos bens. 

Pode-se entender como um contrato onde o trabalho ou serviço de uma ou mais 

pessoas é realizado por outrem, a quem será delegado certa autoridade. 

 

Além dessa definição, os autores buscaram estudar os custos inerentes a 

essa relação, chamados de custo de agência que, de acordo com Jensen e Meckling 

apud Silveira (2002, p. 13), são formados por: 

1. Custos de criação e estruturação de contratos entre o principal e o agente; 

2. Gastos de monitoramento das atividades dos gestores pelo principal; 

3. Gastos promovidos pelo próprio agente para mostrar ao principal que seus 

atos não serão prejudiciais ao mesmo; 

4. Perdas residuais, decorrentes da diminuição da riqueza do principal por 

eventuais divergências entre as decisões do agente e as decisões que 

iriam maximizar a riqueza do principal. 

 

 

Nesse contexto, a teoria da agência é um ponto chave na administração das 

empresas, já que sua existência se da por conta do conflito de interesses que pode 

estar presente na relação entre propriedade e controle. Para superar esse problema, 
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cabe a GC definir mecanismos internos e externos a empresa, conforme é 

demonstrado na figura 1 a seguir. 

 

Figura 1 - O problema de agência dos gestores e a governança corporativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Silveira (2002, p 14) 

 

Pode-se perceber que a relação principais x agentes se dá  pela teoria da 

troca, onde os acionistas concedem uma remuneração aos gestores e estes 

retornam o fluxo com seus serviços. Com isso, os acionistas esperam que os 

controladores tomem decisões que maximizam a riqueza dos acionistas (tipo 1 na 

figura). Já aos agentes, cabe a responsabilidade de administrar os bens dos 

acionistas visando o objetivo conjunto. Seguindo esse caminho, utilizam-se os 

mecanismos internos e externos da GC para que os controladores possam alcançar 

tais objetivos. 

 

Governança Corporativa - conjunto de 
mecanismos de incentivo e controle que 

visa harmonizar a relação entre 
acionistas e gestores pela redução dos 
custos de agência, numa situação de 
separação da propriedade e controle 

Internos Externos 

Fluxo de 
Remuneração 

 

Principais 

(Acionistas) 

Agentes Decisão: 
(Gestores) 

Fluxo de 
Serviços 

 Tomada de decisão 
que maximiza a 

dos gestores 

Tomada de decisão 
que maximiza a 

riqueza dos 
acionistas 

•Crescimento  excessivo 

•Diversificação  excessiva 

•Resistência à liquidação 

ou fusão vantajosa para os 

acionistas 

•Resistência  à substituição 
•Fixação de gastos 

pessoais excessivos 

(salários, benefícios 

corporativos) 

•Roubo dos  lucros 
•Definição de preço de 

transferência ou venda de 

ativos abaixo do preço de 

mercado 

•Designação  de membros 
da família desqualificados 

para posições gerenciais 

•Obstrução do acesso ao 

mercado  de capitais 

•Empreendimento de 

projetos devido ao seu 

gosto pessoal 

C
u

s
to

s
 d

e
 a

g
ê

n
c
ia

 

•Conselho de 
Administração 
 
•Sistema de 
remuneração 
 
•Estrutura de 
propriedade (posse 

de ações pelos 

gestores e pelos 
conselheiros) 

•Mercado de aquisição 

hostil 
 
•Mercado de trabalho 
competitivo; 
 
•Relatórios contábeis 

periódicos fiscalizados 

externamente (auditoria 
e agentes do mercado 
financeiro) 
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Também é possível, porém, que as tomadas de decisões maximizem a 

utilidade pessoal do gestor. Nessa posição, o controlador pode afetar o rendimento 

da empresa no longo prazo, mesmo que seja com gastos pequenos como despesas 

pessoais, despesas de viagens e demais gastos excessivos que poderiam ser 

evitados. Portanto, reduzindo tais gastos e aumentando a transparência empresarial, 

esses mecanismos garantem uma boa relação entre acionistas e controladores, já 

que ficam definidas quais são as responsabilidades, direitos e deveres das partes os 

aplicam. 
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3 MERCADO DE CAPITAIS 

 

 

Também chamado de Mercado de Valores Mobiliários e um dos quatro 

mercados que compõe o Sistema Financeiro, o Mercado de Capitais é o seguimento 

responsável pela troca de capital entre diferentes agentes. Surge pela oposição 

entre indivíduos que, independente das razões, acabam tendo um diferente 

comportamento de consumo. Enquanto alguns produzem mais do que consomem, 

formando uma poupança de capital, outros consomem mais do que produzem e se 

tornam tomadores de que o primeiro agente poupou. Em outras palavras, é uma 

forma de empréstimo do excedente de um indivíduo para que outro que necessite de 

recursos para produzir. 

 

Com o tempo, essa necessidade de transferência de capitais sofreu uma 

grande expansão, porém, como se pode imaginar, seria muito difícil que um agente 

tomador com sua necessidade específica encontrasse um agente poupador que 

possuísse as mesmas expectativas de prazos e volume de capital. Tal dificuldade 

levou à criação de instituições responsáveis por intermediar essa relação, prestando 

o serviço de apoio e disponibilizando seu know-how 6 para que os superavitários 

emprestem aos deficitários com maior facilidade. Além das instituições, foram 

criadas diversas regras, instrumentos e procedimentos que estabelecem e controlam 

esse vínculo. Todavia, o fluxo de capital entre agentes pode ocorrer de outras 

maneiras, assim, demais mercados foram criados para corresponder a diferentes 

necessidades, conforme apresenta a figura a seguir. 

 

 
6 Know-how: saber fazer. Experiência em uma área específica. 
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Figura 2 – Segmentação do Sistema Financeiro 

 

Fonte: Banco Central do Brasil7 

 

 

Esse conjunto estrutural forma o que é conhecido como Sistema Financeiro, 

sendo que cada segmento representa uma forma diferente de fluxo de capital. No 

Mercado de Crédito, por exemplo, diferente do que acontece com o de Capitais, o 

excedente do poupador é de fato captado pela instituição, quem se torna 

responsável por disponibilizar ao tomador, assumindo quaisquer riscos passíveis a 

operação. É o que acontece quando uma pessoa física ou jurídica toma um 

empréstimo em um banco, financia um imóvel ou um carro, utiliza o cheque especial, 

entre outros. Nesse caso, a instituição financeira não irá apenas prestar o serviço de 

assessoria, mas será responsável pela captação e empréstimo do capital, que será 

repassado com alíquota de juros capaz de dar o lucro esperado à instituição. A 

figura 3 a seguir possibilita a visualização da diferença entre os dois fluxos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Disponível em <http://www.bcb.gov.br/Pre/bcUniversidade/Palestras/Como Funciona o Sistema Financeiro 
Nacional [Modo de Compatibilidade].pdf> Acesso em julho de 2016. 
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Figura 3 – Mercado de Crédito 

 

Fonte: COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS, 2014, p. 35. 

 

 

Figura 4 – Mercado de Capitais 

 

Fonte: COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS, 2014, p. 35 

 

O Mercado de Capitais é essencial para o bom funcionamento de uma 

economia, pois possibilita que as instituições financeiras representem um papel de 

propulsão, já que são capazes de representar os investidores e tomadores de 

crédito de forma segura e eficaz. Seria muito difícil imaginar uma economia de 

sucesso constituída de indivíduos e negociando de forma independente, não só pela 

dificuldade em encontrar outro agente em condições semelhantes, mas também pela 

falta de estrutura e elevadíssimo risco que estaria presente em tais relações. 
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3.1 Principais Títulos Negociados 

 

A lei 6.385 de 1976 define, além da criação da Comissão de Valores 

Mobiliários, quais são os títulos que estão sujeitos a esta lei e qual é o conceito de 

valores mobiliários. Essa definição pode ser encontrada no último inciso do artigo 2° 

que conceitua:  

 

São valores mobiliários sujeitos ao regime desta 

Lei (...), quando ofertados publicamente, quaisquer 

outros títulos ou contratos de investimento coletivo, que 

gerem direito de participação, de parceria ou de 

remuneração, inclusive resultante de prestação de 

serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do 

empreendedor ou de terceiros. 

 

Como definido pela lei, é possível que diferentes tipos de títulos sejam 

considerados no sistema do Mercado de Capital. Cada um possui suas 

características e peculiaridades: 

 

 

3.1.1 Ações 

 

É o título que representa uma pequena parcela do capital social de uma 

empresa. Ao comprá-la, o investidor toma posse dessa fração da companhia, 

tornando-se sócio, tendo participação nos lucros, mas também se responsabilizando 

por possíveis riscos e prejuízos. Existem duas formas de classificar uma ação, que 

pode ser: 

 

Ordinária: representada por ON, dá ao investidor o direito de voto em 

assembleias, sendo que cada ação dá direito a um voto. Além disso, o investidor 

recebe lucros provenientes do investimento e, caso seja minoritário, está protegido 
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pelo sistema tag along que garante o recebimento mínimo de 80% do valor pago aos 

controladores. 

 

Preferencial: representada por PN, significa que, caso opte por esse tipo de 

ação, o investidor não terá o direito de voto em assembleias. Contudo, terá a 

preferência no recebimento dos lucros se comparado aos investidores em ações do 

tipo ordinária.  

 

 

 

3.1.2 Debêntures 

 

As debêntures são valores mobiliários que representam uma dívida, 

assegurando ao seu comprador o direito de crédito contra o emissor do título. Essa 

relação coloca o investidor na posição de debenturista e parte do princípio que este 

investimento retornará juros. É mais comum que os investidores desse título sejam 

bancos, corretoras, instituições, mas é possível que seja adquirido por investidor 

individual. Quando emitido, é obrigatória a emissão da Escritura de Emissão, 

documento que ressalva os direitos e deveres de ambas as partes. Podem ser 

apresentadas de duas formas: 

 

Debênture Nominativa: é quando a debênture é emitida diretamente para o 

investidor inicial e o registro da transação é realizado em registro próprio da 

emissora, chamado de Livro de Registro de Debêntures Nominativas.  

 

Debênture Escritural: a debênture nominativa escritural possui a mesma 

essência da nominativa, porém sua custódia e escrituração são realizadas por um 

instituição financeira autorizada pela CVM. 

 

Além disso, as debêntures tem dois tipos de conversibilidade: 

 

Conversíveis: é o tipo que possibilita que a debênture seja trocada por ações 

da companhia emissora, contudo, é necessário que se observe as condições 

definidas na escritura de emissão. 
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Simples: é a debênture que não contempla a possibilidade vista 

anteriormente, não sendo possível trocá-la por ações. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Estudos demonstram que diversas empresas que investiram em uma política 

empresarial bem estruturada e na aplicação da Governança Corporativa estão 

ascendendo ao ranking de empresas com melhor imagem corporativa. É impossível 

negar que os efeitos da GC são positivos quando bem empregada. De acordo com a 

pesquisa realizada pela Merco, que analisou diversas empresas atuantes no 

mercado brasileiro, considerando diversos fatores que influenciam na imagem da 

empresa, chegou-se a conclusão de que as seguintes empresas estão posicionadas 

no topo do ranking das empresas mais responsáveis, conforme quadro a seguir. 

 

 

Quadro 4 – 10 Empresas com melhor imagem corporativa 

Comportamento 
ético 

Transparência 
e boa 

governança 

Responsabilidade 
com funcionários 

Compromisso 
com meio 
ambiente 

Contribuição à 
comunidade 

Natura Natura Natura Natura Natura 
Itaú Unibanco Itaú Unibanco Petrobras Petrobas Petrobras 
Nestlé Petrobras Google Vale Vale 
Gerdau Vale Magazine Luiza Itaú Unibanco Bradesco 
Petrobras Bradesco Vale O Boticário Itaú Unibanco 
Vale Gerdau Unilever Odebrecht Pão de Açúcar 
Bradesco Ambev Itaú Unibanco Santander Nestlé 
Unilever Nestlé Gerdau Unilever Globo 
Pão de Açúcar Coca-Cola Nestlé Votorantim Coca-Cola 
O Boticário Odebrecht Pão de Açúcar Pão de Açúcar Gerdau 

 

Fonte: Exame.com 

 

Pode-se perceber nessa pesquisa, assim como o ranking total das 100 

empresas com melhor imagem no quesito responsabilidade (Anexo A), que a Natura 

se destaca de forma unanime. É a maior companhia brasileira do seguimento de 

cosméticos, fabricando, distribuindo e comercializando uma linha completa de 

produtos. Trabalha com o que é conhecido como venda direta, ou seja, possui 

representantes autônomos que representam o seu principal canal de distribuição. 

Após a decisão de abertura de seu capital, em maio de 2004, a Natura S/A está hoje 

classificada como Novo Mercado, nível mais alto de governança corporativa. Está 
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presente na Bovespa por meio do código de negociação NATU3, comercializando 

ações ordinárias.  

 

Com o objetivo de comparar o desempenho da companhia antes de sua 

abertura de capitais, 2003, e depois de sua abertura, de 2004 a 2007. Para tal, 

foram estudados resultados dos exercícios, demonstrações e balanços patrimoniais 

desse período. Tais informações foram extraídas de análises de dados realizadas 

pela Economática (ECONOMÁTICA, 2010). O quadro a seguir demonstra os 

indicadores de liquidez da Natura no período, ou seja, a capacidade da empresa 

honrar com as dívidas adquiridas. 

 

Quadro 5 – Indicadores de Liquidez da Natura por Período 

Inicadores de 
Liquidez 

2003 2004 2005 2006 2007 

Liquidez geral 0,58 1,12 0,98 0,87 0,87 
Liquidez 
corrente 

0,83 1,2 1,09 0,89 0,99 

Liquidez 
imediata 

0,17 0,5 0,49 0,21 0,15 

Fonte: Economática8 

 

 

Pode-se perceber um aumento gradativo dos indicadores nos anos 

analisados, havendo a separação entre liquidez corrente, que é a divisão da soma 

dos direitos de curto prazo da companhia pela soma das dívidas. Essa relação pode 

demonstrar a saúde da empresa para honrar com suas obrigações de curto prazo. 

Já a liquidez imediata é parecida com o anterior, porém considera apenas as contas 

de liquidez imediata (caixa, aplicações, saldos bancários, etc). É o total disponível 

dividido pelo passivo circulante, podendo ser considerado como uma análise de 

liquidez em um curtíssimo prazo. 

 

Por último, a liquidez geral apresenta a situação da empresa para o médio e 

longo prazo, acima dos 12 meses. É a relação da soma entre os ativos circulantes e 

o realizável em longo prazo dividido pelo passivo circulante mais o exigível em longo 

 
8 Disponível em <https://economatica.com>  
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prazo. É fundamental para que investidores possam ter um melhor parâmetro antes 

de investirem em suas ações.  

 

Além da liquidez, foram analisados os indicadores de lucratividade no mesmo 

período, o que é dividido em margem bruta, margem operacional e margem líquida, 

os quais também representam um aumento significativo, conforme quadro 6 a 

seguir, onde percebem-se variações positivas no decorrer dos anos e isso está 

diretamente relacionado á reestruturação da empresa. 

 

Quadro 6 - Indicadores de Liquidez da Natura por Período 

Indicadores de 
lucratividade 

2003 2004 2005 2006 2007 

Margem Bruta 0,55 0,59 0,60 0,60 0,061 
Margem 

Operacional 
0,16 0,20 0,21 0,19 0,19 

Margem Líquida 0,05 0,16 0,17 0,16 0,14 
 

Fonte: Economática9 

 

 

Todos esses fatores são reflexos dos mecanismos de gestão avançados que 

a Governança Corporativa possibilita. Hoje em dia, está cada vez mais difícil uma 

empresa permanecer e crescer no mercado caso não tenha seus valores 

transparentes. No Mercado de Capitais, essa dificuldade acentua-se, pois a 

companhia necessita atrair o interesse de diversos tipos de investidores, alguns com 

mais experiência no mercado e alguns do público geral que, no conjunto, pode vir a 

representar uma grande parcela das ações disponíveis. No caso da Natura, a 

aplicação da GC é considerada como um exemplo e uns dos melhores resultados no 

mercado nacional. Aliada com os valores próprios da empresa, seja no que tange o 

meio ambiente, sociedade ou a GC em si, a Natura alcançou êxito invejável e 

também a posição topo como empresa com uma das melhores imagens de 

responsabilidade.  

 

Espera-se que a Governança Corporativa alcance cada vez mais foco no 

mundo dos negócios, seja nacionalmente ou internacionalmente. Acredita-se que 

 
9 Disponível em <https://economatica.com>  
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com o passar dos anos, possuir uma imagem corporativa transparente, com valores 

bem definidos e princípios éticos aplicados, sejam fundamentais para o bom 

funcionamento de qualquer empresa. Cabe às instituições responsáveis e geração 

que está em desenvolvimento, propagar a importância desse sistema e, com o 

tempo, os fundamentos que hoje destacam essas grandes empresas serão comuns 

à todas as companhias, proporcionando uma sociedade mais justa e igualitária.  
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ANEXO A 

 

Ranking 
As empresas mais responsáveis e com melhor governança 

corporativa 
Pontos 

1 Natura 10000 

2 Petrobras 6001 

3 Vale 5313 

4 Itaú Unibanco 5096 

5 Bradesco 4323 

6 Gerdau 4207 

7 Nestlé 4059 

8 Unilever 3864 

9 Pão De Açúcar 3810 

10 AmBev 3761 

11 Votorantim 3606 

12 Coca-Cola 3599 

13 Odebrecht 3587 

14 O Boticário 3574 

15 Magazine Luiza 3556 

16 Google 3535 

17 Embraer 3444 

18 Banco do Brasil 3420 

19 Santander 3404 

20 Globo 3387 

21 CPFL 3331 

22 Johnson & Johnson 3262 

23 Sabesp 3251 

24 Telefônica | Vivo 3246 

25 Geely 3226 

26 Microsoft 3211 

27 BRF 3203 

28 GE 3180 

29 IBM 3166 

30 Sabin 3166 

31 Renner 3161 

32 TAM 3149 

33 Serasa 3149 

34 BASF 3147 

35 Fiat 3147 

  
  

Ranking As empresas mais responsáveis e com melhor governança 

corporativa 

Pontos 

36 Toyota 3147 

37 P&G 3136 

38 Abril 3135 

39 Whirlpool 3135 

40 Suzano 3112 

41 Promon Engenharia 3103 

42 DuPont 3103 



38 

 

43 Siemens 3101 

44 Cemig 3099 

45 Marcopolo 3099 

46 ArcelorMittal 3090 

47 Caterpillar 3087 

48 Klabin 3086 

49 Souza Cruz 3084 

50 Caixa Econômica Federal 3076 

51 Avon 3074 

52 Empresas Randon 3069 

53 CCR 3065 

54 Bunge 3065 

55 Gazin 3065 

56 McDonald's 3063 

57 Eletrobras 3063 

58 Honda 3062 

59 Pfizer 3059 

60 Accor 3058 

61 CSN 3057 

62 Hospital Albert Einstein 3055 

63 Walmart 3053 

64 Grupo EBX 3049 

65 Alcoa 3048 

66 3M 3043 

67 Grupo Estado 3041 

68 Tracbel 3038 

69 Apple 3037 

70 GM 3036 

Ranking 
As empresas mais responsáveis e com melhor governança 

corporativa 
Pontos 

71 Volkswagen 3035 

72 Bayer 3032 

73 EDP 3031 

74 Correios 3027 

75 Porto Seguro 3027 

76 Azul 3026 

77 Dow 3024 

78 Weg Motores 3023 

79 BM&FBovespa 3022 

80 Fleury 3022 

81 CESP 3021 

82 MASA 3020 

83 Ultrapar 3018 

84 Copel 3015 

85 Monsanto 3013 

86 Novartis 3012 

87 Nokia 3010 

88 Kimberly-Clark 3009 

89 Colgate-Palmolive 3008 

90 Kraft Foods 3006 
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91 Electrolux 3005 

92 Rede Brasil de Supermercados 3005 

93 Grupo Ticket 3003 

94 C&A 3003 

95 Amil 3001 

96 Raízen 3001 

97 Pepsi 3000 

98 MAHLE 3000 

99 Centroflora 3000 

100 Statoil 3000 

 

 


