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Governança Corporativa pode ser definida pelo conjunto de práticas que regem a maneira pela 
qual as companhias são administradas e monitoradas.  
 
Estas práticas envolvem todo um conjunto de relacionamentos entre acionistas/cotistas, 
Conselho de Administração, diretoria, auditoria independente e Conselho Fiscal da companhia.  
 
O que uma boa Governança Corporativa faz? Essencialmente, alinha objetivos da gestão aos 
objetivos dos acionistas, alinha interesses de majoritários e minoritários, amplia a 
transparência dos negócios, reduz conflito de interesses e, cada vez mais, eleva valor de 
mercado da companhia.  
 
Hoje, há evidências claras de que, quanto mais diferenciado for o nível de governança 
corporativa adotado por uma empresa na Bovespa, maior é o prêmio que o mercado paga por 
esta diferenciação. Numa amostra de 93 empresas (dados do terceiro trimestre de 2006), 
constatou-se (Firb/Reuters Knowledge) que a média dos múltiplos EV/Ebitda foi de 7,8 para o 
Nível 1; 10,6 para o Nível 2; e 16,7 para o Novo Mercado.  
 
Dessa forma, junto com outros importantes aspectos qualitativos que afetam a 
sustentabilidade de um negócio, como os impactos sócio-ambientais, a conceituação do 
produto, ativos e passivos intangíveis e controle de riscos de toda a ordem, as práticas de 
governança ocupam um espaço importante nas novas demandas de informação que o mercado 
busca para definir e projetar o valor de sua ação. Já faz algum tempo que esta demanda se 
restringia simplesmente à obtenção de informações sobre os resultados econômicos e 
dividendos.  
 
Se, para acionistas, investidores e analistas, governança é um item essencial para garantir a 
segurança na tomada de decisão, essa relevância nem sempre se reflete em seus Relatórios 
Anuais. Grande parte das publicações de prestação de contas das empresas brasileiras ainda 
costuma reproduzir um conteúdo básico, apenas para cumprir um compromisso formal. Perde-
se, assim, uma excelente oportunidade de reforçar a imagem de solidez e credibilidade da 
gestão, tão necessários para o bom andamento dos negócios.  
 
Vale lembrar que a disciplina de governança corporativa, se não é uma novidade, ainda avança 
e passa por um processo de melhoria contínua - em muitas empresas, as estruturas não estão 
suficientemente desenvolvidas. Nesses casos, o silêncio torna-se o caminho mais confortável.  
 
Mas nem sempre o mais apropriado. Atualmente, já há o entendimento de que um bom 
relatório não se resume à apresentação dos resultados de um exercício, mas deve descrever 
um momento histórico da companhia, que é fruto de sua trajetória passada e base de sua 
evolução futura. Dessa forma, é válido incluir no relato não so-mente as práticas de 
governança adotadas, como aquelas que estejam em via de adoção ou podem ser 
apresentadas como metas a serem perseguidas.Algumas informações são bastante comuns 
nos relatórios anuais e dizem respeito às boas práticas de governança. Uma delas é a 
descrição do Código de Ética ou de Conduta, que indica a preocupação em coibir desvios de 
procedimentos dos funcionários. É aconselhável informar também como se monitora a 
aplicação dessas normas no dia-a-dia, além de indicar canais de comunicação para o 
encaminhamento de denúncias, como ouvidoria ou um meio do tipo "fale com o Presidente".  
 
Os códigos padronizam a atuação e limitam o espaço de interpretação dos funcionários em 
questões sempre danosas à empresa, como conflito de interesses e outras condutas não-
éticas.  
 
Diversas companhias, porém, já apresentam informações completas e demonstram claramente 
como estão preparadas para enfrentar os desafios do atual ambiente de negócios, que exige 
velocidade e segurança na tomada de decisão. Apresentam informações sobre a composição 
do Conselho, da Diretoria Executiva, dos Comitês e Comissões (quantidade de integrantes e 



atribuições), bem como a freqüência das reuniões e o nível de profissionalização da Diretoria 
Executiva. Descrevem como se dá o relacionamento entre controladores, administradores e 
acionistas, a representação de minoritários no Conselho, quais são as garantias estatutárias de 
remuneração de acionistas preferenciais e o estabelecimento estatutário da política de 
dividendos.  
 
Por outro lado, percebe-se, mesmo nos relatórios das companhias que apresentam 
informações mais completas, a necessidade de um maior detalhamento sobre o funcionamento 
do Conselho de Administração, incorporando informações tais como: número de reuniões, 
existência de comitês, relação entre Conselho e Auditoria, transparência sobre quais 
conselheiros foram eleitos por minoritários, quem é o representante dos preferencialistas (até 
mesmo como estes podem contatá-lo).  
 
Algumas questões, porém, ainda são tabus. A principal delas é sugerida pelas diretrizes da 
Global Reporting Initiative (GRI) para relatórios que incorporam a visão de sustentabilidade: 
recomenda-se que se apresente "a relação entre remuneração para membros da alta direção, 
alta gerência e executivos (incluindo acordos rescisórios) e o desempenho da organização 
(incluindo desempenho social e ambiental)". A GRI também pede que as empresas descrevam 
procedimentos ainda incomuns às estruturas de governança da maioria das companhias 
brasileiras, tais como:  
 
- Processo para determinação das qualificações e conhecimento dos membros da alta direção 
para definir a estratégia da organização relacionada a temas econômicos, ambientais e sociais;  
 
- Procedimentos da alta direção para supervisionar a identificação e gestão do desempenho 
econômico, ambiental e social, incluindo riscos e oportunidades relevantes, assim como a 
adesão ou conformidade com normas acordadas internacionalmente, códigos de conduta e 
princípios. Deve-se incluir a freqüência com que a alta direção avalia o desempenho de 
sustentabilidade.  
 
- Processos para a avaliação do desempenho da alta direção propriamente dita, especialmente 
com respeito ao desempenho econômico, ambiental e social.  
 
Observa-se, assim, que cada vez mais o mercado aprofunda e aprimora o conteúdo sugerido 
para avaliar a qualidade da governança de uma companhia. A atenção às questões de 
sustentabilidade é uma nova capacidade exigida dos executivos e acionistas majoritários, pois 
aponta para uma visão de longo prazo. A finalidade não é complicar a produção dos relatórios, 
mas torná-los mais consistentes, de maneira a com-provar que a alta direção tem as 
habilidades necessárias para garantir a perpetuação da geração de valor para todos os 
interessados, sobretudo, os acionistas de todos os portes. Esse cuidado é fundamental para 
assegurar o respeito aos investidores e proporcionar o aumento da atratividade do mercado de 
capitais.  
 
kicker: Em muitos casos, o silêncio tem sido o caminho mais confortável. Mas nem sempre é o 
mais apropriado  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 13 mar. 2007. Governança Corporativa, p. B4. 
 


