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Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), "governança 
corporativa é 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". Em um caráter mais teórico, a 
governança corporativa aborda questões induzidas pela separação entre a gestão e a 
posse de uma companhia. 
 
No mundo capitalista moderno, é muito comum que o acionista majoritário de uma 
determinada corporação escolha um grupo de executivos profissionais para gerir sua 
companhia. Essa decisão, muitas vezes tomada de maneira acertada com o intuito de 
profissionalizar a gestão e aumentar a eficiência da corporação, tem alguns aspectos 
negativos. A separação entre quem toma as decisões e quem detém efetivamente as 
ações da companhia gera o problema conhecido como "agency costs" (custos de 
agenciamento). 
 
Seguindo a linha apresentada por Michael Jensen e William Meckling em seu artigo 
"Theory of the Firm: Managerial Behavior and Ownership Structure" publicado no 
"Journal of Financial Economics" na edição de outubro de 1976, o relacionamento de 
agentes é um fenômeno que aparece todas as vezes que uma ou mais pessoas 
(principal) delegam autoridade a um terceiro (o agente), encarregado de realizar 
alguma atividade em nome do principal. Se ambas as partes estão interessadas em 
seus respectivos bem-estar (ambos são maximizadores de utilidade), existem boas 
razões para acreditar que nem sempre o agente agirá de acordo com os interesses do 
principal. Traduzindo isso para a linguagem corporativa: muitas vezes a administração 
de uma determinada empresa poderá tomar decisões que não são no melhor interesse 
de seus acionistas. 
 
Uma das maneiras de abordar o problema dos "agency costs" é criar sistemas de 
incentivos que trabalhem para alinhar os interesses entre executivos e acionistas e um 
sistema de monitoração que assegure que os interesses permaneçam relativamente 
alinhados. Em geral, a criação de sistemas de remuneração de executivos associados a 
medidas de valor adicionado como, por exemplo, o EVA ("Economic Value Added"), e a 
criação de Conselhos de Administração, Fiscal, etc, independentes da administração, 
tem sido um passo muito positivo nesse sentido. 
 
No Brasil, a questão da governança corporativa tem todos os aspectos discutidos até 
agora, com agravantes. Um agravante seríssimo é a discrepância entre participação 
acionária no capital total e os direitos de voto, gerado pela abundância de ações 
preferenciais sem direito a voto existentes no mercado. Tal questão gera um 
desalinhamento de interesses, não entre executivos e acionistas, mas sim entre o 
acionista controlador e os acionistas minoritários. 
 
No Brasil, onde uma companhia pode ter até dois terços de seu capital total em ações 
preferenciais, é possível controlar uma empresa com apenas 17% do capital total. 
Além disso, enquanto o acionista controlador detém ações ordinárias (no mínimo 
51%), o mercado fica, em sua maioria, com preferenciais. 
 
Apenas a título de referência, observando algumas transações mais recentes, os 
acionistas controladores de AmBev, Tele Centro Oeste Celular, Embratel e Ripasa 
venderam suas participações a preços bastante elevados - até mesmo para padrões 



internacionais - e muito acima do valor dos papéis preferenciais em mercado. Nossa 
estrutura acionária acaba fazendo com que o acionista controlador se aproprie de um 
prêmio de controle muito acima dos padrões internacionais, deixando o acionista 
minoritário com uma fatia muito menor da pizza... 
 
Não é só no Brasil que empresas com melhor governança parecem ser negociadas com 
avaliações mais elevadas do que as outras companhias. No estudo intitulado 
"Corporate Governance and Equity Prices, publicado no National Bureau of Economic 
Research", em 2001, Paul Gompers, Joy Ishii e Andrew Metrick apresentaram 
evidência de uma forte relação entre governança e desempenho em bolsa para uma 
amostra de 1.500 empresas no mercado americano entre 1990 e 1999. O período de 
análise restrito tem uma explicação: os autores utilizam o banco de dados do IRRC 
(Investor Responsability Research Center), que começa em 1990, para criar um índice 
de governança corporativa. 
 
Os autores procuram enfatizar que eles não estão interessados na direção causal entre 
governança e performance. Na verdade, o que eles descobriram é que boa governança 
parece estar associada com boa performance no mercado. Entre 1990 e 1999, uma 
estratégia de investimento de comprar as ações de empresas de 10% melhor 
governança e vender as ações de 10% pior governança teria gerado um retorno de 
8,5% ao ano, já ajustado por fatores como risco de mercado, capitalização de 
mercado, preço sobre valor patrimonial e momentum. 
 
O escândalo corporativo em 2001 nos EUA, posterior ao estudo acima citado, deixou 
evidente que o problema da governança corporativa está presente mesmo em 
mercados desenvolvidos como o americano. No Brasil, temos uma situação ainda pior 
com nossa estrutura abundante em ações preferenciais. O primeiro passo para 
normalizarmos a questão é uma transição para uma estrutura mais equilibrada de 
"uma ação, um voto". Grande parcela das empresas nacionais vem adotando medidas 
positivas como remuneração com base em performance, Conselho de Administração 
independente, etc. 
 
Boa governança envolve vários aspectos subjetivos, dificultando bastante um 
tratamento quantitativo acurado da questão. De todo modo, esperamos que as 
excelentes avaliações que o mercado vem fazendo das empresas participantes do Novo 
Mercado, e o conseqüente menor custo de captação associado, sejam um sistema de 
incentivos eficiente para os empresários nacionais terminem por fazer com que o Novo 
Mercado venha a ter um papel muito mais importante que o atual.  
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