
Estudo avalia práticas de governança corporativa 
 
Tese de doutorado defendida no final de 2004 na Universidade de São Paulo pelo pesquisador-
chefe do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), Alexandre Di Miceli da Silveira, 
mostra que, em oposição ao que em geral se pensa, empresas com uma estrutura de governança 
corporativa de acordo com as melhores práticas não são necessariamente muito transparentes, e 
vice-versa. O estudo, por outro lado, confirma a percepção comum de que o tema é importante 
para aumentar o valor de mercado das companhias. “Melhores práticas de governança levam, em 
média, a maior valorização das ações”, afirmou Silveira. 
 
O pesquisador selecionou as 161 empresas com maior liquidez listadas na Bovespa e, entre 
fevereiro e março do ano passado, submeteu-as a um questionário que permitiu calcular um 
Índice de Governança Corporativa (IGOV). As perguntas avaliaram aspectos de transparência 
(acesso às informações pelo investidor e conteúdo das informações públicas) e estrutura de 
governança (estrutura do Conselho de Administração e estrutura societária). 
 
A idéia de que o índice mostrasse que companhias com boa qualificação num aspecto de 
governança corporativa tendem a ser boas nos demais acabou se provando equivocada. Apenas 
Petrobrás e Ultrapar, as duas primeiras colocadas no ranking geral, mantêm-se presentes nos dois 
outros (de transparência e de estrutura). 
 
Elementos da boa governança 
 
Silveira verificou que há casos de extrema discrepância, como o da Ambev, que lidera a 
classificação de transparência, mas fica entre as piores companhias em estrutura de governança. 
“Esse resultado pôde ser visto na operação de fusão da empresa [com a Interbrew], na qual os 
acionistas minoritários foram prejudicados”, disse. Sabesp e Ideiasnet, as melhores em estrutura, 
tampouco aparecem entre as 15 mais transparentes. 
 
O estudo indica quais são os fatores que fazem com que uma companhia tenha boa governança 
corporativa: tamanho, desempenho, emissão de American Depositary Receipts (ADRs) e estrutura 
de propriedade. As maiores empresas são as que têm em média melhores práticas. Além do senso 
comum de que companhias com boas práticas têm bom desempenho, ficou claro que as com 
melhor desempenho têm como conseqüência boas práticas. Empresas que emitem ADRs 
demonstram, em média, maior qualidade de governança. Ademais, quanto maior a concentração 
de ações ordinárias pelos controladores, pior tende a ser a prática de governança. 
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