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Há uma crença disseminada de que bons indicadores de governança em geral levam a uma 
melhor performance nas ações. Mas existe alguma prova que sustente essa afirmação? 
 
O que é, afinal, a tal "governança corporativa", que ocupa cada vez mais tempo nas reuniões de 
diretoria? Será que ter mais governança cria mais valor para os acionistas? Será que os membros 
mais militantes das instituições, os políticos, reguladores e os gurus da mídia têm razão quando 
lutam para reformar a governança? E o que dizer das mudanças tão onerosas que eles propõem - 
serão socialmente desejáveis? 
 
Sem dúvida a governança corporativa tem importância para os acionistas, clientes, funcionários e 
outros interessados que interagem com a empresa. E, sem dúvida, os mecanismos de governança 
são parte necessária e vital do crescimento econômico e do funcionamento de um mercado de 
capitais líquido. 
 
A separação entre a propriedade e o controle da firma, que caracteriza a estrutura da corporação, 
significa que é possível para os gestores tomar decisões que os favoreçam, às expensas dos 
acionistas. Portanto, é fundamental implantar uma série de mecanismos para limitar essas 
decisões administrativas, de forma a maximizar os benefícios líquidos para os acionistas. Além de 
dar proteção geral aos acionistas e a outras partes interessadas, uma boa estrutura de 
governança deveria resultar num melhor desempenho. 
 
Para compreender se a governança corporativa acaba, de fato, por gerar benefícios, é preciso 
examinar os dados de maneira científica e imparcial, e avaliar o mérito das idéias apresentadas 
pelas publicações especializadas, as agências classificadoras e muitas outras vozes. Por exemplo, 
será que as empresas com diretores mais independentes, ou com cargos separados para CEO e 
chairman são mais valorizadas no mercado? E será que os gestores dessas empresas tomam 
decisões melhores em relação a relatórios, investimentos e financiamentos? 
 
Há uma variação substancial nas estruturas de governança de diversos países, e mesmo em 
diferentes empresas no mesmo país. Uma interpretação desse fato é que cada empresa enfrenta 
seu próprio universo de problemas e de custos para instituir vários mecanismos; portanto, o 
melhor seria implantar sua própria estrutura de governança. Ou seja, a governança não deve ser 
considerada um molde tipo "tamanho único". 
 
Em contraste, há uma convicção muito generalizada entre os consultores, os políticos e as 
agências classificadoras de que existe uma única receita ótima para a boa estrutura de 
governança, e que qualquer empresa que se desvie desse modelo tem um problema nessa área. 
Claro que esse benchmark com uma única forma para todas as empresas é algo simples de 
aplicar. À primeira vista, recomendações como nomear uma maioria de diretores independentes e 
separar os cargos de CEO e chairman parecem razoáveis. Contudo, adotar essas recomendações 
genéricas é um processo oneroso, e nada garante que essas mudanças de fato vão gerar 
empresas mais bem administradas, além de satisfazer os objetivos de todos os interessados. 
 
Medindo a governança corporativa 
 
Antes de tentar avaliar o impacto da governança, ou das decisões da equipe executiva no 
desempenho da empresa, é necessário abordar o problema da mensuração. Como medir a 
governança corporativa? Pode uma estrutura complexa de governança ser reduzida a estatísticas 
sumárias? Como identificar quais dos muitos mecanismos de governança deveriam ser incluídos 
nas medições? 
 



 
 
Como seria de se esperar, os pesquisadores e os serviços de classificação usam um grande 
número de medidas. Por exemplo, o Quociente de Governança Corporativa do Institutional 
Shareholder Services baseia-se em 61 variáveis; a Nota de Governança Corporativa atribuída pela 
Governance Metrics International leva em conta 450 itens. Seja qual for o cálculo, as 
classificações examinam fatores relativos à estrutura da diretoria e dos comitês, a remuneração 
dos executivos, as medidas preventivas contra aquisições hostis, a concentração da propriedade 
das ações e outros fatores mensuráveis. 
 
Qualquer avaliação externa da qualidade da governança corporativa limita-se ao que pode ser 
observado. Isso significa que as medidas obtidas pelas agências classificadoras e pelas pesquisas 
acadêmicas em geral baseiam-se em características observáveis - por exemplo, a estrutura e os 
processos da diretoria, a remuneração declarada dos executivos, a distribuição da propriedade, 
diversas precauções contra aquisições hostis e assim por diante. 
 
Contudo, essas medidas simples não incluem uma compreensão mais profunda do funcionamento 
interno de uma diretoria corporativa. Não há entrevistas detalhadas com os gestores e os 
diretores para avaliar se seus objetivos coincidem com os objetivos dos demais interessados; 
tampouco se avalia se os diferentes grupos interessados estão fazendo as perguntas relevantes ao 
alto escalão. Como resultado, uma classificação baseada apenas em características de governança 
observáveis não responde a perguntas como: "Será que o número de reuniões da diretoria, a 
composição desta e dos subcomitês, a idade dos diretores e outras medidas estruturais bastam 
para captar a complexa natureza do bom funcionamento de uma diretoria eficiente?" Contudo, 
esse tipo de mensurações é que constituem o foco da imprensa especializada, dos clientes, 
funcionários, investidores e reguladores. 
 
Notas de governança podem sinalizar o futuro desempenho operacional   
 
Análise das medidas de governança  
 
Obtivemos dados de quatro grandes intermediários especializados em classificar as práticas de 
governança corporativa: Governance Metrics International (GMI), Investor Responsibility Research 
Center (IRRC), Institutional Shareholder Services (ISS) e The Corporate Library (TCL). Para cada 
uma dessas agências, analisamos a associação entre a classificação atribuída a uma dada 
empresa e o desempenho operacional subseqüente, assim como o retorno sobre os papéis. Um 



possível benefício dessas mensurações é que elas refletem, presumivelmente, não apenas as 
medidas estruturais formais de governança, mas também o know-how dos analistas das agências 
classificadoras. 
 
De modo geral, nossas análises de todas essas fontes de classificação deram resultados 
semelhantes. Não encontramos provas de que as classificações se correlacionam com o retorno 
sobre as ações. Ou seja, uma estratégia de investimentos baseada na classificação de governança 
não gerou lucros ao acionista. Encontramos indícios, porém, de que as classificações de 
governança se relacionam ao futuro desempenho operacional. Como houve mais correlação 
desses resultados com os dados da agência TCL, explicaremos abaixo, em mais detalhes, nossa 
análise dessa classificação. 
 
Os dados da TCL vieram de 2.012 empresas no período 2002-2004. A classificação geral da TCL 
de "eficiência do conselho" baseia-se nos seguintes componentes: composição da diretoria, 
remuneração do CEO, reações dos acionistas, qualidade da contabilidade, tomada de decisões 
estratégicas, problemas com litígios legais e defesa contra aquisições hostis. Vemos assim que a 
TCL mede a governança corporativa de uma maneira bastante abrangente, com uma ampla base 
para a classificação. 
 
Cada componente medido recebe uma classificação entre A e F; a combinação das categorias 
mensuradas gera um conceito, também de A a F, para a eficiência geral da diretoria. Considera-se 
que as empresas com nota A, B ou C têm "boa" governança; as de nota D ou F têm "má" 
governança. 
 
Utilizando essa distinção discreta ("boa" versus "má" governança) da classificação da TCL, 
examinamos o preço das ações após a divulgação dos relatórios. Os relatórios dos analistas são 
compilados após o final de cada proxy season (período que precede a assembléia geral anual). 
Para garantir que as informações dos relatórios estejam de fato disponíveis aos investidores, 
acompanhamos o desempenho das ações desde o dia 1º de julho do ano em que a classificação é 
divulgada até o dia 30 de junho do ano seguinte. Os profissionais da TCL fazem suas análises, em 
conjunto com outras fontes, durante o período da proxy season (até meados de 2003, para o ano 
fiscal de 2002). Assim, se examinarmos o retorno sobre as ações no período de 1º de julho de 
2003 até 30 de junho de 2004, abrangeremos o período de 12 meses posterior à divulgação das 
classificações da TCL. Aplicamos esse mesmo processo aos três anos para os quais temos dados, 
e reavaliamos os portfólios a cada ano, no dia 1º de julho. 
 
No gráfico ilustramos o retorno médio que o acionista teria obtido por dólar investido nos dois 
tipos de empresas: as de classificação "boa" ou "má" quanto à eficiência da diretoria. Como se 
evidencia a partir da nossa análise, há muito pouca diferença nos retornos para o investidor, com 
base nessa classificação de eficiência. Na verdade, os testes estatísticos não revelaram diferença 
alguma entre os dois portfólios. Encontramos a mesma ausência de previsibilidade para o retorno 
sobre os papéis nas classificações agregadas da GMI e da ISS, assim como nas cláusulas de 
direitos dos acionistas coletadas pela IRRC. 
 
Uma possível explicação para esses resultados é que o mercado antecipa, corretamente, o 
desempenho futuro das empresas com "boa" e "má" governança; assim, não deveria haver 
retorno diferencial no preço das ações entre esses dois grupos. Mas se a governança é importante 
para o desempenho, deveríamos ser capazes de detectar as diferenças medindo o desempenho 
operacional. Assim, uma maneira mais direta de avaliar o desempenho é ver se as empresas com 
"boa" governança têm um retorno mais alto sobre os ativos (isto é, a taxa de receita operacional 
em relação ao total dos ativos). 
 
Na nossa pesquisa, examinamos até que ponto a classificação de eficiência de diretoria elaborada 
pela TCL é capaz de prever o nível do retorno sobre os ativos, assim como as alterações 
registradas nesse nível, durante os próximos doze meses. Coincidindo com nossos resultados 



quanto ao retorno sobre as ações, não encontramos correlação entre a classificação de eficiência 
da diretoria feita pela TCL e as mudanças no desempenho operacional. No entanto, encontramos 
alguns indícios de que no ano seguinte à divulgação da classificação as empresas com "boa" 
classificação têm um desempenho operacional superior àquelas com "má" classificação. As 
classificadas como "boas" pela TCL tiveram um aumento de 1,5% no retorno sobre os ativos nos 
12 meses seguintes à divulgação da classificação de eficiência da diretoria. 
 
Em conjunto, as indicações sugerem que pode haver uma correlação modesta entre as notas de 
governança e o futuro desempenho operacional; mas essa correlação não se traduz em valor 
futuro para a empresa (medido pelas alterações no preço das ações). 
 
Mesmo não desacreditando as mensurações de governança, a falta de uma correlação sólida entre 
as classificações mais comuns e o futuro desempenho de uma empresa põe em xeque a teoria de 
que as mudanças de governança elevarão o retorno para os acionistas. Sem dúvida o período que 
examinamos é muito limitado (de julho de 2002 até dezembro de 2004); talvez seja necessário 
um período mais longo para que os efeitos da governança se concretizem em termos de valor 
para os acionistas. Mesmo assim, nossa análise empírica baseia-se nos dados mais atuais, e 
coletivamente, sugere que não há muito embasamento na recente teoria de que a governança 
está vinculada ao desempenho. 
 
As empresas que têm um diretor principal tiveram retorno mais alto   
 
Uma limitação da nossa análise é que usamos apenas as notas gerais; essas classificações na 
verdade são uma consolidação, não muito sofisticada, de diversas mensurações da estrutura de 
governança. Para compensar essa limitação, realizamos nosso próprio estudo sobre a relação (ou 
falta de relação) entre a governança corporativa e o valor da empresa. Essa pesquisa incluiu uma 
análise estatística detalhada de 2.106 empresas americanas cujo ano fiscal termina entre junho 
de 2002 e maio de 2003. Nossa amostra abrange muitos setores da economia e representa mais 
de 70% da capitalização de mercado das empresas listadas no índice Russell 3000 no final de 
2003. 
 
Para serem incluídas na nossa amostra, pedimos às empresas que tivessem dados disponíveis 
(boa parte deles fornecidos pela TrueCourse Inc. e pela Equilar Inc.) sobre os seguintes fatores: 
características da diretoria; quantidade de ações de propriedade dos executivos, dos diretores, de 
investidores institucionais, de acionistas militantes; dívidas; ações preferenciais; variáveis no mix 
de remuneração de executivos; e, por fim, medidas anti-aquisições hostis. Usamos ao todo 39 
diferentes medidas estruturais de governança corporativa - muitas delas coincidindo com as 
aplicadas pelas agências classificadoras. 
 
Aplicando diversas técnicas estatísticas, avaliamos se essas 39 medidas realmente explicam as 
diferenças no comportamento dos gestores e no desempenho organizacional. Concluímos que as 
empresas que têm um diretor principal tiveram um retorno mais alto em suas ações. Tal como 
ocorreu na análise da classificação de governança, não encontramos nenhuma correlação entre as 
nossas medidas de governança e as mudanças no desempenho operacional. Encontramos, porém, 
indicações de que as empresas com desempenho operacional mais elevado no ano fiscal de 2003 
são aquelas que possuem acionistas militantes; mais incentivos na remuneração dos executivos 
baseados no desempenho financeiro, e sem as chamadas "pílulas de veneno" (poison pill); e 
ainda, alternância nos membros da diretoria. 
 
O mais interessante da nossa análise é que, das 39 medidas de governança examinadas, apenas 
uma pequena fração estava relacionada ao nível de desempenho operacional; e, muitas vezes, a 
direção das correlações era inesperada. Por exemplo, constatamos um desempenho operacional 
mais elevado nas empresas com diretorias maiores, onde atuam menos pessoas de fora da 
empresa, e que têm mais controle dos participantes internos, por meio de uma estrutura dupla de 
ações (ordinárias e preferenciais). 



 
De modo geral, o que implicam nossos resultados? Ou a governança corporativa tem importância 
apenas modesta (algo difícil de acreditar); ou então os indicadores estruturais e as classificações 
disponíveis não têm especial utilidade para medir a governança. 
 
Discussões com os gestores de ativos 
 
Também entrevistamos vários conhecidos gestores, representando grandes portfólios 
administrados ativamente, tanto americanos como internacionais, e lhes perguntamos como 
avaliam as classificações de governança. Recebemos respostas consistentes de que as medidas de 
governança não são eficientes para gerar retornos superiores (ou alfa) nos portfólios. Essas 
respostas refletem vários aspectos. Primeiro, como já dissemos acima, a governança é um 
conceito multidimensional, difícil de medir e de reduzir a estatísticas sumárias. A falta de 
correlação com o retorno das ações pode refletir, simplesmente, erros nas mensurações. Em 
segundo lugar, há apenas um período limitado em que as classificações de governança ficam 
disponíveis, e isso torna impossível fazer os testes retroativos que os gestores de portfólio 
normalmente realizam. Em terceiro, os sinais que esses gestores de portfólio utilizam em suas 
decisões para a alocação de ativos talvez já incorporem a capacidade, qualquer que seja, das 
medidas de governança de prever os retornos futuros. Por fim, para que as medidas de 
governança sejam associadas a futuros retornos das ações, essas medidas devem oferecer 
informações de previsão que não sejam avaliadas pelo mercado de maneira oportuna e eficiente. 
 
Embora as classificações de governança tenham recebido uma recepção nada calorosa por parte 
de alguns importantes fundos de ações, continua havendo um forte interesse dos investidores nos 
riscos de governança em seus portfólios. Os gestores de portfólio de alguns dos maiores fundos 
de pensão americanos, tais como TIAA-CREF e Calpers, vêm defendendo com vigor as reformas 
na governança. De fato, as votações em suas assembléias vêm sofrendo forte influência da 
percepção de crises de governança. As próprias agências classificadoras já estão vendendo 
assessoria de classificação e governança para uma ampla base de clientes, inclusive investidores 
institucionais. E como existem compradores para essas classificações, decerto o acesso a essas 
informações vale dinheiro. No entanto, o valor dessas classificações não se relaciona à capacidade 
que elas têm de prever o futuro desempenho de uma empresa. 
 
Conclusões 
 
A relação entre governança corporativa e o desempenho organizacional é de importância 
fundamental. Como seria de se esperar, já foram propostas muitas conjecturas sobre as 
características de uma excelente governança corporativa. Além disso, já foram propostos vários 
esquemas de classificação como base para a elaboração de estruturas de governança. Embora 
essas idéias gerem discussões interessantes, há poucos resultados sólidos, que demonstrem 
claramente de que modo a governança corporativa produz os resultados desejados pelos 
acionistas ou, de modo geral, por todas as partes interessadas. Assim, há poucas provas de que 
as onerosas alterações de governança atualmente impostas sobre as empresas produzirão os 
benefícios esperados, em termos de melhoria do desempenho. 
 
Acreditamos, sem dúvida, que mecanismos de governança apropriados são parte necessária e 
vital de uma economia capitalista. Contudo, temos uma preocupação considerável: será que 
alguma das medidas estruturais já existentes de governança, ou de classificação, proporciona 
uma base útil para se identificar a boa governança? Antes de impor esta ou aquela estrutura de 
governança em uma empresa, parece necessário comprovar por meios científicos que as 
mudanças irão, provavelmente, produzir os resultados esperados.  
 
 
 



Essa afirmação, é claro, leva em conta que estamos interessados em constatar qual o valor 
financeiro que se pode produzir ao efetuar mudanças onerosas nos mecanismos de governança. 
Mas se em vez disso o debate continuar acirrado, baseando-se apenas na retórica, precisamos 
estar conscientes de que decisões políticas com graves conseqüências estão sendo tomadas sem 
uma análise cuidadosa e rigorosa dos dados. 
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