
 
 
 
Escândalos criam indústria para classificar governança 
Monica Langley  
 
Empresas dizem que serviço pode criar conflito de interesses  
 
HARTFORD, EUA — William Casazza, advogado da controladoria da Aetna Inc., ficou chocado 
quando seu assistente lhe mostrou o resultado da primeira avaliação das práticas de governança 
corporativa feita na gigante seguradora. A nota: em uma pontuação que vai até 100, a empresa 
ficou com 30 — um resultado horrível.  
 
"O que podemos fazer para combater isso?", perguntava ele em sua sala na sede da Aetna nesta 
cidade. "Não podemos continuar com essa nota."  
 
No fim das contas, ele não teve de conviver com ela. De fato, ele não teve sequer de brigar com a 
agência de classificação — a Institutional Shareholder Services Inc. (ISS), uma influente 
assessoria para acionistas que tinha acabado de começar um serviço de avaliação de questões de 
governança corporativa de empresas. Ele simplesmente tinha de pagar para ter acesso ao sistema 
de classificação da ISS. Por US$ 17.000, a Aetna tomou conhecimento de que mudanças em seus 
regulamentos eram necessárias para melhorar sua nota. Mais tarde, ela adotou muitas dessas 
mudanças, melhorando sua nota para 99.  
 
Cerca de 200 das maiores empresas dos Estados Unidos melhoraram suas avaliações de 
governança corporativa pagando pelo serviço online da ISS. A General Electric Co. recebeu uma 
nota na avaliação preliminar abaixo de 10, mas a melhorou para 90 depois de adotar mudanças 
em suas práticas de governança, algumas sugeridas pelo serviço da ISS.  
 
Uma série de escândalos corporativos deu origem a uma indústria de firmas que avaliam a 
governança corporativa como um risco de investimento. Ao dar novas notas à estrutura e práticas 
de empresas de capital aberto, essas firmas examinam características como a independência do 
auditor, conflitos no conselho de administração e participação acionária do diretor-presidente. E 
quase todas essas firmas vendem o "acesso" a seus sistemas de classificação às empresas que 
avaliam, como faz a ISS.  
 
Algumas empresas reclamam que o sistema de classificação acaba sendo uma extorsão para 
evitar-se uma nota fraca. "É um sistema 'pague para participar', com conflitos de interesse, que 
pode dar a qualquer empresa notas ruins", reclama Cart Jkafter, chefe da controladoria da Intel 
Corp. "A ISS diz que 'avalia' sua empresa, mas quando oferece acesso ao sistema de 
classificação, isso é serviço de consultoria — não importa como a ISS o chama."  
 
A ISS dá de ombros às críticas. A firma diz que o sistema não é uma extorsão porque a ISS não 
casa as notas de governança — boas ou ruins — às posições que toma em relação a questões a 
serem votadas por acionistas. E a firma diz que seu modelo de negócios é irrepreensível. James 
Heard, diretor-presidente da ISS, diz: "O fato de que eles nos pagam não dá a ninguém mais 
pontos a não ser que haja melhoras na governança — e isso é positivo."  
 
Fonte: O Estado de São Paulo, São Paulo, 9 jun. 2003. The Wall Street Journal. 


