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RESUMO

FIORE, Eduardo Koscialkowski. Governança Corporativa: o reflexo da adesão ao Novo
Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo no preço e na liquidez das ações. 2006. (66F.)
Trabalho de Conclusão de Estágio (Graduação em Administração) - Curso de Administração,
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2006.

0 presente trabalho de conclusão de curso objetivou verificar se a adequação aos princípios
de boa governança corporativa facilita o acesso das empresas ao mercado de capitais e ao
financiamento de suas atividades. Para isso, foram analisados a diferença da evolução do
indice de Governança Corporativa e o indice Bovespa, bem como a variação do preço e da
liquidez das ações ordinárias da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo e
da Light Serviços de Eletricidade S.A., empresas que tinham ações negociadas no "antigo
mercado" e aderiram ao Novo Mercado da Bovespa, no período compreendido entre 1 ano
antes e 1 ano após aderirem a esse nível diferenciado de governança corporativa da Bovespa.
Governança corporativa tem como princípios fundamentais a equidade entre os acionistas, a
transparência e a prestação de contas por parte dos diretores. Para atingir os objetivos
determinados, foi feita uma pesquisa exploratória qualitativa, com base em dados coletados
do sistema Economatica, disponibilizado gratuitamente pela Universidade Federal de Santa
Catarina. Assim, os resultados da pesquisa demonstram que a liquidez das ações aumentaram
significamente após aderirem ao Novo Mercado e, o preço das mesmas, a longo prazo,
tendem a valorizar, bem como o indice de Governança Corporativa em relação ao indice
Bovespa.
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1 INTRODUÇÃO
Escândalos de fraudes em diversas empresas, recentemente, tem sido largamente

abordados pela mídia. Paralelamente a isso, o conceito de governança corporativa vem
ganhando visibilidade através, por exemplo, da nova lei de falências, da reformulação da lei
das Sociedades Anônimas (S.A) e com o desenvolvimento do "Código das Melhores Práticas
de Governança Corporativa" pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (B3GC) e da
"Cartilha de Governança Corporativa" pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

1.1 Tema problema
Governança corporativa traz em seu escopo conceitos relativos a reorganização do

processo decisório, transparência e crescimento econômico (nos âmbitos micro e macro). Este
tema é cada vez mais tratado nos meios legal e financeiro, buscando contribuir de forma

definitiva para o desempenho e consequente sucesso e perenização das empresas,
principalmente as de grande porte.
0 movimento em torno da governança corporativa surgiu nos Estados Unidos, em

meados da década de 1980, com a atuação dos investidores institucionais, principalmente dos
fundos de pensão, buscando diminuir o abuso de poder dos altos executivos que, na época,
controlavam também o conselho de administração das empresas. 0 estopim ocorreu em 1984,
quando os executivos da Texaco recusaram uma oferta de compra da empresa, defendendo os

empregados em detrimento dos acionistas.
0 fundo de pensão dos funcionários públicos da Califórnia — California Public
Employees Retirement System (Calpers), um dos maiores do mundo, com cerca de US$ 115
bilhões investidos em mais de 1.500 empresas e considerado o grande propulsor da
governança corporativa, adotou imediatamente urna resolução afirmando que, como

investidor de longo prazo, não aceitaria comportamentos similares de outras empresas. Para
isso, elaborou uma lista de problemas a serem enfrentados, como a dependência do conselho
em relação aos gestores e as elevadas remunerações dos executivos, e publicou na midia as
empresas que eram deficientes e não se enquadravam neste modelo de gestão (SILVEIRA,
2005).

Outras organizações, como o Conselho de Investidores Institucionais — Council os
Institucional Investors (CII), e o Teatches Insurance and Annuity Association — College
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Retiremetnt Equities Fund (TIAA — CREF), maior fundo de pensão do mundo (com mais de
US$ 260 bilhões sob gestão) também desempenharam importante papel, elaborando códigos
de governança corporativa e condicionando a compra de ações ao cumprimento das diretrizes
constantes nos códigos.
Paralelamente a isso, no Reino Unido no final da década de 1980, uma série de
escândalos corporativos levaram a Bolsa de Valores de Londres (London Stock Exchange),
apoiada por outros organismos, a formar o Comitê Cadbury, com o fim de revisar os aspectos
relativos As praticas de contabilidade e aos relatórios financeiros.
Os princípios básicos de governança corporativa buscam uma maior aproximação dos
investidores com as empresas, diminuindo o risco de seus valores mobiliários e facilitando

seu acesso à bolsa de valores. Com isso, reduz os custos de capital, possibilitando um
acréscimo nos investimentos produtivos e, consequentemente, um crescimento econômico.
A partir dessa oportunidade de fortalecimento do mercado de capitais nacional, a
Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) criou os níveis 1 e 2 de governança corporativa e o
Novo Mercado (baseado no "Neur Market" alemão), visando destacar as empresas
comprometidas com maior transparência.

11 á escassez de estudos sobre o real impacto da prática de boa governança corporativa
nos resultados das empresas e, além disso, os poucos vislumbram somente o curto e médio
prazo, uma vez que o tema é recente (começou a ser aprofundado na década de 90) e não ha
dados sobre a influência nos resultados da empresa A longo prazo.
Desta forma, o atual trabalho acadêmico busca resolver o seguinte problema:
"A adequação aos princípios de boa governança corporativa facilita o acesso ao mercado
de capitais e ao financiamento de suas atividades?"

1.2 Objetivos

0 objetivo geral deste trabalho é analisar se a adequação aos princípios de boa
governança corporativa facilita o acesso das empresas ao mercado de capitais e ao
financiamento de suas atividades.
Para que este objetivo geral seja atingido, foram definidos os seguintes objetivos

específicos:
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a) compreender os principais conceitos relativos A governança corporativa;
b) analisar a variação do preço das ações ordinárias das empresas que aderiram ao
Novo Mercado da Bovespa no período compreendido entre 1 ano antes e 1 ano
após a sua data de inserção;

c) examinar a liquidez destas ações neste mesmo período; e
d) comparar a evolução do Índice de Governança Corporativa (IGC) com o Índice
Bovespa (1Bovespa).

1.3 Justificativa
0 custo de capital no Brasil é muito elevado, decorrente das maiores taxas de juros do
mundo e dos problemas regulamentatórios nacionais (como o ineficaz poder judiciário e a
complexa e elevada tributação nacional, entre outros) o que dificulta o aumento produtivo das
empresas e o crescimento econômico nacional.
0 mercado de capitais, fonte alternativa de financiamento, ainda

é muito

subdesenvolvido nacionalmente em relação aos de outros países em desenvolvimento. A
diminuição do número de empresas listadas na Bovespa desde meados da década de 1980 e o
aumento da capitalização do mercado no mesmo período, dados levantados por Fama e
Ribeiro (2001), demonstram que empresas de pequeno porte não têm acesso a esse meio de
financiamento.
Além disso, casos como o da Enron (em 2000 a 16 a maior empresa do mundo, com
uma receita superior a US$ 100 bilhões, considerada a maior falência corporativa de todos os
tempos) têm levado os investidores a exigirem políticas mais transparentes das empresas, e
uma atuação mais ativa dos altos executivos e do conselho de administração, de forma a terem
seus interesses atingidos.
A dificuldade de acesso a capitais e as exigências cada vez maiores dos investidores
fazem com que a adequação As boas práticas de governança corporativa torne-se requisito
básico para a diminuição dos riscos dos papéis das empresas. Desta forma, a compreensão dos
princípios e mecanismos básicos da governança corporativa é de suma importância para

alinhar a empresa com as novas imposições do mercado.
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Para isso, este trabalho objetiva analisar as boas práticas de governança corporativa e
verificar se, com a implementação dessas, as empresas conseguem maior confiança dos

invetidores e assim aumentam sua fonte de financiamento.

1.4 Estrutura do trabalho

0 presente trabalho acadêmico está dividido em cinco capítulos principais: introdução,
fundamentação teórica, metodologia, desenvolvimento e conclusões. 0 primeiro, capitulo
atual, expõe uma introdução do tema, bem como o tema-problema enfrentado pelo trabalho,
seu objetivo geral, seus objetivos específicos e a justificativa.

0 segundo capitulo apresenta o referencial teórico utilizado no trabalho, e está
dividido em 3 sub -capítulos: teoria de agência, governança corporativa e níveis diferenciados
de governança corporativa na Bovespa. 0 terceiro capitulo apresenta a metodologia de
trabalho, ou seja, a forma como a pesquisa foi realizada.

0 quarto capitulo, "Desenvolvimento", apresenta os resultados da pesquisa, ou seja, a
variação do preço e da liquidez das ações, bem como a diferença da evolução do IGC e do
IBovespa. Por fim, o quinto capitulo apresenta as conclusões obtidas com a realização deste
trabalho, ou seja, as considerações finais sobre os dados da pesquisa e as recomendações
realizadas.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Segundo Lakatos e Marconi (1990, p. 182), a pesquisa bibliográfica:

[...] servirá, como primeiro passo, para se saber em que estado se encontra atualmente
o problema, que trabalhos já foram realizados a respeito e quais são as opiniões
reinantes sobre o assunto. Como segundo passo, permitirá que se estabeleça um
modelo teórico inicial de referência, da mesma forma que auxiliará na determinação
das variáveis e elaboração do plano geral da pesquisa

Neste capitulo é apresentado a base teórica utilizada como referência ao trabalho, a
partir da dissertação de 3 temas centrais: teoria da agência, governança corporativa e níveis
diferenciados de governança corporativa da Bovespa.

2.1 Teoria da agencia

No período anterior a Revolução Industrial, o modelo empresarial vingente era
baseado na figura do proprietário, o qual era responsável pela produção, comercialização e
administração do negócio. Alem disso, o capital necessário para o empreendimento era
relativamente pequeno e os pianos de produção já estavam estabelecidos pelos costumes.
Entretanto, com o desenvolvimento do sistema de produção capitalista, houve o
aumento da complexidade das empresas, que passaram a necessitar maiores quantidades de
capital e administradores profissionais. Particularmente, as denominadas "Sociedades
Anônimas" (S.A) ganharam notoriedade, pois: em primeiro, possuem capacidade diferenciada
de captação de recursos; e, em segundo, são uma alternativa de investimentos que possibilita
diversas pessoas a aplicarem em negócios nos quais não possuem nenhum conhecimento
(JENSEN e FAMA apud MALIEN1, 2003).
Desta forma, em um primeiro estagio do desenvolvimento da corporação moderna, o
empresário, seu próprio fundador, possuía o poder de decisão em todos os assuntos
empresariais; em um segundo estágio, houve o advento de administradores profissionais, que,
com um conhecimento mais especializado da firma, passaram a assumir gradativamente
funções diretivas e a adquirir poder de decisão, que antes estava sob a chancela dos
empresários (MOSSNICH, apud BARBOSA e CAMARGOS, 2003, p. 22)

O problema derivado da separação entre a propriedade e o controle foi primeiramente
analisado por Adam Smith, em seu livro "A Riqueza das Nações" (1776), quando apontava o
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"esbanjamento e a negligência" dos diretores quando administram mais recursos de terceiros
do que próprios. Para exemplificar, Adam Smith cita o exemplo da Companhia Mares do Sul,
que não conseguia reverter seus negócios em lucro:

A Companhia Mares do Sul possuia [...] um imenso capital dividido em um número
igualmente imenso de proprietários. Era pois natual que toda a administração dos
negócios fosse dominada pela insensatez, pela negligência e pelo esbanjamento nos
gastos. (SMITH, apud MARQUES e CONDE, 2000, p. 21)

A Teoria da Agência, formalizada em 1976 corn os trabalhos de Jenen e Meekling, é
um corpo de conhecimentos que estuda os efeitos econômico-financeiros decorrentes da
delegação do poder da decisão na firma. Trata-se de uma teoria que oferece um "arcabouço
lógico para se compreender e modelar os problemas que podem surgir [em decorrência das
relações de agenciar (BARBOSA e CAMARGOS, 2003, p.23)
As relações de agência, segundo Jensen e Meckelin (apud SILVEIRA, 2005, p. 39)
nascem do pacto onde uma ou mais pessoas — os "principais" — engajam outras — os "agentes"
— para desempenhar alguma tarefa em seu favor. Para Monsrna (2000, p.88), o principal
tipicamente o dono dos recursos necessários para o desenvolvimento do trabalho pelo agente.
A Teoria da Agência baseia-se essencialmente no conflito consequente da delegação
de poder e de representação, partindo da premissa que os proprietários/investidores
(principais), possuem objetivos diferentes e até conflitantes dos administradores/gestores
(agentes) (MARQUES e CONDE, 2000).
Silveira (2005, p. 41) lista alguns problemas de gestão decorridos das relações de
agência, como por exemplo:
a) crescimento excessivo;
b) diversificação excessiva;
c) resistência h. fusão ou h liquidação que possa ser vantajosa para os acionistas;
d) resistência á. substituição;
e) roubo de lucros;
O determinação de remunerações abusivas;
g) designação, para posições gerenciais, de membros da família ou conhecidos
desquilificados; e
h) empreendimentos de projetos devido ao seu gosto pessoal.
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Conceituada por muitos autores como uma teoria comportamental aplicada
administração e à economia, a hipótese básica da Teoria da Agência advém do fato de que
agentes e principais são pessoas diferentes e que nenhum indivíduo pode desejar maximizar
seu esforço que não seja voltado para seu próprio conjunto de interesses. Assim, há
incongruências entre o comportamento desejado pelo principal e o efetivamente apresentado
pelo agente (OKIMURA, 2003).
Berle e Means (apud MARQUES e CONDE, 2000) discorrem que a separação entre
propriedade e controle possibilitou aos administradores agirem contrariamente aos anseios
dos acionistas e que, com a dispersão da propriedade (principalmente nas SA), e a posse da
informação estratégicas sobre o dia-a-dia da empresa, os gestores ficam numa situação
privilegiada em relação aos proprietários, podendo obter proveito e benefícios da mesma.
Com o poder das decisões e o acesso a informações vantajosas da empresa, os
administradores podem agir visando puramente seus objetivos pessoais, em detrimento da
mazimização do capital dos acionistas.
Em consequência deste choque de interesses, alguns custos e perdas são incorridos,
denominados "custos de agência", que são:
a) custos de monitoramento das atividades dos gestores pelo principal;
b) custos realizados pelos agentes para demonstrar ao principal que suas atividades
não são prejudiciais; e
c) perdas residuais, consequentes da diminuição da riqueza em consequência de
decisões tomadas pelos agentes sem objetivar a maximização dos ganhos dos
principais.

Desta forma, a Teoria da Agência volta-se para a análise de que modo o principal pode
estabelecer um sistema de compensação que motive o agente a agir corn o objetivo de
maximixar a riqueza dos acionistas. Para isso, são formalizados contratos entre as partes de
forma a dividir o risco (SIFFERT, 2003).
0 problema é como o principal deve definir regras e incentivos contratuais que
estimulem os agentes a atuarem de forma a atingir a eficiência desejada. Idealmente, segundo
Silveira (2005, p. 41), deveria haver a especificação de urn contrato completo, que delimitasse
exatamente o que deveria ser feito pelos gestores a fim de diminuir os problemas
consequentes das relações de agencia, porem "como muitas contingências são difíceis de ser
descritas e previstas, os contratos completos são tecnologicamente inviáveis".

Is

Para Klein (apud OKIMURA, 2003), os contratos são invariavelmente incompletos
por duas razões: primeiro, as incertezas acarretam uma enorme quantidade de situações

possíveis, tornando-se impossível, pelo elevado custo, determinar todas elas; segundo, devido
A dificuldade de mensuração e especificação das respostas ou reações e desempenho em

relação ao que foi contratado.
Nota-se um consenso entre os autores sobe a impossibilidade de ser criado um sistema
perfeito de motivação e controle dos agentes e, desta forma, os custos de agência sempre

estarão presentes em organizações onde a propriedade e a administração são separadas.
Assim, a governança corporativa estuda a empresa como uma estrutura de governança,
a partir da análise de meios de melhor administrar o relacionamento entre acionistas e
gerentes, bem como empresa e mercado, a fim de diminuir os custos de agência.

2.2 Govern ança corporativa
A reestruturação societária e administativa das empresas torna necessária a

institucionalização de mecanismos para reaproximar investidores e gestores, o que tem sido
tratado no âmbito do conceito de governança corporativa, que é um conjunto de instituições.
regulamentos e convenções culturais que rege a relação entre a administração da empresa e os
acionistas ou outros grupos aos quais a administração deve prestar contas (LETHBRIDGE,

1999, p. 2).
Um sistema de governança corporativa emerge justamente para procurar resolver o
problema de agência oriundo da separação entre propriedade e controle das corporações. Na
medida em que uma grande corporação tem sua propriedade "pulverizada" e seu controle
entregue a executivos não proprietários, tern-se o problema de como garantir que o
comportamento destes executivos esteja afinado com a maximização do valor para os
acionistas (RABELO, apud MALIENI, 2003, p. 36).
Para Brealey e Means (apud MALIENI, 2003, p.36), um sistema perfeito de

governança corporativa oferece aos executivos todos os incentivos para alcançar a
maximização dos resultados sobre investimentos e operações de financiamento, concedendo
recompensas aos empregados e outros agentes, mas prevenindo-se contra excessos e obtenção
de beneficios próprios.
As definições de governança corporativa buscam determinar a melhor relação entre

monitoramento e desempenho, reforçando a importância da geração de riqueza aos acionistas,
sem prejuízo aos demais participantes. Por monitoramento não se entenda apenas a gestão de
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controles internos, mas também uma participação efetiva dos conselhos no processo de
observação de mercados, como forma de contribuir para o estabelecimento de estratégias que
influenciem positivamente o desempenho das empresas.
Para a CVM (2002):
governança corporativa é o conjunto de práticas que tem por finalidade otimizar o
desempenho de uma companhia ao proteger todas as partes interessadas, tais como
investidores, empregados e credores, facilitando o acesso ao capital. A análise das
práticas de govemança corporativa aplicada ao mercado de capitais envolve,
principalmente: transparência, eqüidade de tratamento dos acionistas e prestação de
contas.

No Brasil, o principal órgão responsável pelo estudo do tema governança corporativa é
o Institudo Brasileiro de Governança Corporativa (MGC), fundado em 27 de novembro de
1995, o qual é uma organização sem fins lucrativos dedicada exclusivamente b. promoção e ao
fomento das práticas de discussão sobre o tema no pais, com o propóstito de "desenvolver e
difundir os melhores conceitos e práticas no Brasil, contribuindo para o melhor desempenho
das organizações e, conseqüentemente, para uma sociedade mais justa, responsável e
transparente".
Segundo o 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" (1BGC, 2004, p. 6).
A governança corporativa baseia-se em uma série de princípios, analisados na seção a seguir.

2.2.1 Princípios de governança corporativa

Em meados de 1999, o IBGC lançou o Código das Melhores Práticas de Governança
Corporativa, com o objetivo de cumprir um importante papel didático e fornecer os
fundamentos para a efetiva aplicação destas atitudes no Brasil, visando contribuir para as
empresas:
a) aumentarem o seu valor;
b) melhorarem o seu desempenho;
c) facilitarem seu acesso ao capital a custos mais baixos, tanto através da oferta de
ações, financiamentos ou a própria reinversão de recursos oriundos do fluxo de
caixa; e
d) tornarem-se perenes.
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Para isto, segundo o IBGC (2004, P. 9-10) as empresas devem seguir um conjunto de
quatro princípios básicos, a saber:
a) transparência: não diz respeito exclusivamente ao fornecimento de dados e
informações contábeis por parte das empresas, mas também A publicação de

diversos fatores (inclusive intangíveis), que possibilitem um estreitamento das
relações empresa-mercado e empresa-sociedade, pois possibilita a esta última um

controle sobre as ações empresariais, dentro de padrões éticos;
b) equidade: tratamento equilitário entre os acionistas da empresa, considerando
iguais os interesses dos acionistas maioritáios (controladores) e minoritários, não
discriminando-os na prestação de contas, na comunicação de dados importantes,
no direito a voto, etc.
c) prestação de contas: todos os envolvidos na gestão da empresa devem responder

pelos seus atos e devem fornecer todas as informações úteis, necessárias e
requeridas a quem os elegeu; e
d) responsabilidade corporativa:

a empresa deve buscar a

perenidade

e

sustentabilidade a longo prazo, incluindo em sua administração o respeito A

sociedade na qual está inclusa, ao meio ambiente, aos seus stakeholders, etc.
De caráter voluntário, o Código do IBGC reúne as principais regras de governança
adaptadas de outros documentos de parâmetro internacional sobre o tema, dentre os quais se
destacam: o relatório Cadbury (1992, Inglaterra); o relatório Vienot (1995, França); o
relatório Hempel (1998, Inglaterra); e o Relatório NACD (1996, EUA). Contudo, vale

ressaltar o Relatório da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico —
OCDE, pois este foi desenvolvido representando a convergência de todos os códigos dos

países membros (RODRIGUES, 2003).
A OCDE (2001) desenvolveu uma série de princípios de governança corporativa,
segundo os quais a estrutura de govemança corporativa deve garantir:
a) os direitos dos acionistas, que são: alienar ou transferir ações; obter informações
relevantes sobre a empresa oportuna e regularmente; participar e votar em
assembléias gerais ordinárias; eleger conselheiros; e participar dos lucros da
empresa;
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b) o tratamento equânime a todos os acionistas, inclusive os minoritários e os
estrangeiros, devendo receber tratamento igual, ter os mesmos direitos de voto, a
possibilidade de obter informações, etc;

c) o reconhecimento dos direitos das partes interessadas (stakeholders), conforme
previsto em lei, e incentivar a cooperação ativa entre estes e a empresas na
melhoria do desempenho dos stakeholders, na criação de riquezas, empregos e na
sustentação e perenidade da empresa;
d) a divulgação oportuna e precisa de todos os fatos relevantes referentes à empresa,
incluindo seus resultados financeiros e operacionais; seus objetivos; suas
principais participações acionárias e direitos de voto; seus conselheiros, principais
executivos (bem como a remuneração destes); fatores de risco previsíveis e
relevantes; fatos relevantes a respeito de funcionários e outras partes interessadas
(stakeholders); e estruturas e políticas de governança corporativa. As informações
devem ser emitidas por uma auditoria anual e independente, a fim de proporcionar
uma garantia externa e objetiva; e
e) a atuação eficaz do conselho de administração na orientação da estratégia
corporativa, na fiscalização e controle da gestão da empresa a fim de garantir o
cumprimento da legislação e o alcançe dos interesses dos acionistas.

2.2.2 Mecanismos de governança corporativa

Os mecanismos de governança corporativa são instrumentos para minimização dos
custos decorrentes do problema de agencia, isto 6, são ferramentas para maximizar o valor de
mercado da companhia, combatendo conflitos de interesse entre tomadores de decisão

e

investidores, como também entre os diversos acionistas.

2.2.2.1 Conselhos de administração

Malieni (2003) defende que a separação entre propriedade e controle trouxe consigo a
necessidade de monitoramento por parte dos donos das empresas mas, com a dispersão da
propriedade, torna-se impraticável às empresas consultar todos os seus "donos" para qualquer
decisão, criando a necessidade da escolha de representantes dos anseios dos acionistas para o
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acompanhamento e fiscalização das atividades dos gestores, de forma a não desviar das
normas pré-estabelecidas na contratação. Desta forma, o conselho de administração é o órgão
da empresa formado por agentes eleitos pelos proprietários com o fim de defender o interesse
destes perante a empresa e seus gestores.
Para Silveira (2005, p. 72), o conselho de administração tem um papel fundamental na

governança corporativa das empresas, pois é o principal mecanismo interno para a diminuição
dos custos de agencia entre acionistas e gestores, e entre acionistas controladores e

minoritários.
Segundo Koontz (apud MAL1ELI, 2003, p. 20), a história dos conselhos de

administração data da Idade Media quando, entre os romanos, surgiu uma forma corporativa
chamada societae, a qual era considerada pessoa jurídica e, para obter alvará de
funcionamento, deveria ter um conselho de administração. Já em algumas sociedades
mercantis do passado, como a Companhia das índias, os membros do conselho, que atuavam
"no lugar de" acionistas ausente, eram seus prepostos e fiscais da administração.

Entretanto, as funções do conselho de administração, como o principal órgão de
governo da empresa, s6 foram estudadas no inicio da década de 1970, quando foram
apontadas as principais características deste órgão (LINS, 1999, p. 22).
Nesta época, as pesquisas (principalmente a realizada por Mace em 1971), concluiram
que os conselhos de administração não estabeleciam estratégias, objetivos e nem

questionavam como os diretores estavam dirigindo a empresa. Os conselheiros, que se
organizavam como um grupo de velhos amigos ("old boy's club"), na maioria das vezes eram
escolhidos entre executivos aposentados da empresa e davam muito valor ao relacionamento

pessoal com o presidente da organização, o que gerava margem para uma atitude corrupta do
conselho (LINS, 1999, p. 23).
Johnson (apud UNS, 1999, p. 24-25) expõe que nos anos 1970 era nítida a
passividade dos conselhos de administração que, moldados no estilo burocrática (dominante
na época), desenvolviam a chamada "cultura de clube", com as seguintes características:
a) os conselheiros mantinham relações de amizade com os diretores, colaborando
para conter a sua efetiva monitoração;
b) os executivos depois que aposentavam, frequentemente, continuavam servindo o
conselho;
c) os conselheiros externos raramente se encontravam
administrativas; e

para discutir questões
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d) o antigo presidente, no processo de sucessão, escolhia o novo e ambos mantinham
estreitas relações.

Desta forma, o conselho de administração não representava de forma ativa os
interesses dos proprietários, motivo pelo qual ele existe. Contudo, com as pressões ambientais
(como a revolução tecnológica, a abertura de mercados e as exigência por atitudes éticas das
empresa, entre outras), obrigaram a reformulação destes conselhos. Segundo Lins (1999, p.
26-27):
os investidores institucionais (principalmente os fundos de pensão) representavam, na
década de 90, 50% das ações de grandes empresas na bolsa de valores de Nova York.
No passado, grandes investidores, muitas vezes, expressavam seu desgosto com a
administração da empresa na qual haviam investido vendendo suas ações, mas,
quando se tem grandes proporções de uma empresa, a única alternativa é intervir
ativamente nos negócios através do conselho de administração. Como resultado,
percebeu-se que esses órgãos retomaram seu papel indelegivel, que nunca poderia ter
sido abandonado, de estabelecimento da dire*, e da missão da organização, de
buscar a manutenção da ética organizacional além da criação de um clima propicio a
construção de uma instituição geradora de riqueza a longo prazo.

Charan (2005) diz que, para agregar valor à empresa, os conselhos de administração
devem tratar dos fundamentos da empresa, indentificando as questões criticas e resolvendo-as
em tempo hábil. Para isso, apresenta uma lista de cinco deveres e responsabilidades dos
conselheiros, a saber:
a) seleção e sucessão do CEO ("Chief Executive Officer");
b) remuneração do CEO;
c) escolha da estratégia empresarial;
d) preparar, motivar, manter e, se necesário, contratar lideres; e
e) monitorar a saúde, o desempenho c o risco da empresa.

Conforme a CVM (2002), "o conselho de administração deve atuar de forma a
proteger o patrimônio da companhia, perseguir a consecução de seu objeto social e orientar a
diretoria a fim de maximizar

o retorno

do investimento, agregando valor ao

empreendimento".
Segundo a Lei nacional n° . 6.404, de 15 de dezembro de 1976, com as alterações da
Lei n°. 10.303, de 31 de dezembro de 2001 (BRASIL, 2001), também conhecida como "Lei
das Sociedades Anônimas", o conselho de administração é um "órgão de deliberação
colegiada" obrigatório nas sociedades anônimas de capital aberto e de economia mista,
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composto por, no mínimo, três membros eleitos pela assembléia geral, com prazo de gestão

inferior a três anos (sendo permitida a reeleição), e que tem como competência:
a)

fixar a orientação geral dos negócios da companhia;

b) eleger e destituir os diretores da companhia e fixar-lhes as atribuições, observado o
que a respeito dispuser o estatuto;
c) fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da
companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de
celebração, e quaisquer outros atos;
d) convocar a assembléia geral quando julgar conveniente;
e) manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria;
f) manifestar-se previamente sobre atos ou contratos, quando o estatuto assim o
exigir;
g) deliberar, quando autorizado pelo estatuto, sobre a emissão de ações ou de bônus
de subscrição;
h) autorizar, se o estatuto não dispuser em contrário, a alienação de bens do ativo
permanente, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de
terceiros; e
i) escolher e destituir os auditores independentes, se houver.

Quanto a composição dos conselhos de administração, a literatura especializada
analisa substancialmente dois pontos: o seu tamanho e a independência dos conselheiros.
Diversos estudos defendem que quanto mais conselheiros são incluídos na reunião,
menos produtivo o sistema em termos de decisão correta, uma vez que grupos maiores
deveriam levar mais tempo para tomar decisões. Monaco (2000, p. 90) defende que quando
maior o conselho, menor suas chances de funcionar efetivamente, é mais facilmente
controlado pelo CEO e torna-se um grande obstáculo a mudanças. 0 IBGC (2004), por
exemplo, defende que o conselho deve ser formado por 5 a 9 membros, mesmo número
defendido pela CVM (2002).
Monaco (2000) apresenta duas pesquisas relacionando o tamanho do conselho de
administração ao valor da empresa e A. sua lucratividade. A primeira, realizada em meados de
1996, aponta que, numa amostra de 452 grandes corporações (que compõe a lista Fortune
500), observadas entre os anos 1984 a 1991, lid uma relação inversa entre o tamanho do
conselho e o valor de mercado das empresas, não importando o setor de atividade, suas
oportunidades e a estrutura de propriedade. A pesquisa apontou que, de uma maneira geral, o
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valor de mercado cresce entre 4 e 5 membros, cai abruptamente entre 6 e 10 membros e cai de
maneira mais lenta entre 10 e 24 membros.
A segunda pesquisa, feita com base em um conjunto de pequenas empresas
finlandesas, demonstra uma correlação negativa entre o número de membros do conselho e a
lucratividade das empresas. Os resultados demonstram que a lucratividade cai constantemente

ao passo que aumenta a quantidade de conselheiros, variando de 30% de retorno sobre o ativo
para 30% de prejuízo.
Silveira (2005), realizou uma pesquisa relacionando as características do conselho de
administração e o desempenho econômico da empresa, utilizando corno amostra 218 as

companhias abertas não-financeiras negociadas na Bovespa entre 1998 e 2000, apontando
como resultados: empresas que os conselhos tenham de 5 a 7 membros possuem valor de
mercado maior e, de 4 a 8 membros alcançaram melhor desempenho finaceiro.
Outro enfoque levantado pelos estudiosos de governança corporativa é relativo ao
nível de dependência do conselho de administração, ou seja, a participação de executivos
como conselheiros, Silveira (2005, p. 75) diz que:
praticamente todos os códigos de governança corporativa ressaltam a importância de
urn conselho de administração composto por urna maioria de membros externos (não
executivos) â companhia como forma de melhorar a tomada de decisões e aumentar o
valor da empresa. Esta recomendação reflete o senso comum de que a principal função
do conselho é monitorar a gestão da empresa e que somente conselheiros externos
profissionais podem ser monitores eficazes. Segundo os códigos de governança, um
conselho de administrração dominado por executivos pode atuar como urn mecanismo
de defesa dos gestores.

O IBGC (2004, p. 24), diz que "o conselho da sociedade deve ser formado, em sua

maioria, por conselheiros independentes, contratados por meio de processos formais com
escopo de atuação e qualificação bem-definidos". Assim, o conselheiro independente se
caracteriza por não possuir qualquer vinculo com a sociedade, exceto eventual participação no
capital, desde que não seja um dos acionistas majoritários. A CVM (2002) defende que o
"conselho deve ter o maior número possível de membros independentes da administração da
companhia" e que o cargo de diretor do conselho deve ser diferente do CEO da organização.
Entretanto, diversas pesquisas, corno as realizadas por Silveira (2005), por Butler e por
Bhagat e Black (apud SILVEIRA, 2005), em 2004, 1985 e 2000 respectivamente, analisaram
o vinculo entre a independência do conselho e o desempenho econômico da empresa, não
encontrando relacionamento estatisticamente significante entre estas duas variáveis.
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Ressalta-se que conselheiros internos também contribuem para as atividades dos
conselhos, pois podem possuir informações e conhecimento sobre a empresa, que nenhum
conselheiro independente, nem mesmo o próprio CEO teriam (CONGER, apud MALIEN1,
2003).
McSwiney (apud MONACO, 2000, p. 19) defende que "uma discussão da composição
do conselho que seja baseada meramente na origem dos membros é desviada do foco mais
importante. A questão é a função dos conselheiros e não de onde eles vêm."
Charan (2005, p. 170) discorre que a escolha dos conselheiros deve ser feita corn base
na necessidade da empresa e na aptidão e conhecimento dos candidatos, equilibrando
diferentes pontos de vista e experiências. Assim, "a capacidade de um conselheiro de pensar
com independência, mas também de impulsionar o avanço do grupo é critério irrenunciável na
escolha dos conselheiros".

2.2.2.2 Remuneração dos executivos
As pesquisas sobre a política de remuneração (a qual é papel do conselho de
administração), sob a óptica da governança corporativa, focalizam a forma como se pode
fornecer beneficios e incentivos aos executivos de forma que os motivem a maximizar a
riqueza dos acionistas e, paralelamente, desestimular a expropriação de riqueza. De acordo
com Okimura (2003, p. 24), dois pontos são analisados com este fim: primeiro o nível de
remuneração e, em segundo, e o mais analisado, seu papel atrelado ao desempenho da
empresa.
O nível de remuneração parte da hipótese de que um administrador tende a arriscar

menos a perda de um emprego quanto maior for a sua remuneração proveniente dela,
induzindo-os a agir de acordo com os interesses dos acionistas (OK1MURA, 2003, p. 24).
Contudo, a manutenção de elevados salários fixos ao executivos não reflete a opinião dos
pesquisadores de governança corporativa.
Lethbridge (1999, p. 6) diz que os contratos de remuneração, principalmente de altos
executivos, assinados nos últimos anos, pecam pelo baixo risco oferecido (ou até mesmo sua
ausência total) o que proporciona ganhos elevados sem exigências adequadas de desempenho.
A proliferação desta espécie de remuneração não muito sensível à consecusão dos objetivos
acontece em grande parte porque os executivos têm muita influência direta ou indireta sobre o
conselho de administração para determinar sua própria remuneração.
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Diversos autores, apontam que a alternativa mais utilizada de análise dos resultados
dos executivos é o preço de mercado da empresa, e que o sistema de oferta de opções de
compras (stock options) possibilita vincular os ganhos dos executivos à variação positiva dos
resultados, refletidos no preços das ações. Esta alternativa parte do pressuposto que

o

estabelecimento de sistema de compensações baseadas em valores de mercado consegue
satisfazer a necessidade de controle dos esforços empreendidos pelos executivos e o efeito
temporal de suas iniciativas, visto que os valores de mercado das ações refletirão o valor
presente das expectativas de fluxos futuros de resultados.
A utilização de opções de compra de ações, entretanto, não expõe o executivo ao
mesmo tipo de risco enfrentado pelos acionistas: ao contrário destes, ele não arrisca seu
próprio capital, limitando-se a, na pior das hipóteses, deixar de ganhar. Nesse Ultimo caso, o
impacto sofrido dependerá também do valor absoluto da parte não variável de sua
remuneração. Okimura (2003, p. 24) adiciona que o uso de stock options pode produzir um
efeito contrário ao desejado, levando os executivos com grande poder na empresa a fraudarem
as informações contábeis a fim de aumentarem seus bens através de atitudes especulativas.
Para Malieni (2003), o conselho deve avaliar regular, formal e rigorosamente a
performace dos executivos, através de critérios pré-estabelecidos

e comunicados

anteriormente a eles, fornecendo uma direção clara com respeito a expectativas sobre os
resultados que devem ser alcançados. Nessa perspectiva,

o processo de avaliação de

desempenho é considerados o principal método para manter a performance alinhada corn os
objetivos.
Quando se trata de expor o controverso assunto da remuneração, não ha urn consenso
de qual seria a melhor prática, mas as empresas devem expor claramente corno remuneram
seus diretores e conselheiros. Deve existir uma parte da remuneração fixa e outra variável
relacionada com fatores de desempenho (LINS 1999, p. 35)

2.2.2.3 Auditoria

Os principos básicos de Governança Corporativa defendem a prestação de contas as
diversas partes interessadas, a partir da publicação de uma série de informações contábeis e de
fatos relevantes, auditadas por profissionais independentes com o objetivo de assegurar a
veracidade dos dados apresentados.
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No Brasil, as empresas são obrigadas a preparar demonstrações financeiras anuais que
incluem o balanço patrimonial, demonstrativo de lucros retidos, demonstrativo de resultados,
demonstrativo de alterações nas demonstrações financeiras

e notas explicativas as

demonstrações financeiras. Para fins comparativos, as demonstrações financeiras devem
exibir os montantes correspondentes no exercício anterior, juntamente com o relatório da
administração. Estas informações devem ser acompanhadas por um paracer de auditores
independentes, eleitos, contratados e destituídos pelo conselho de administração (ARAUJO e
ESPOSITO, 2004).
Internamente à empresa, o IBGC (2004, p. 21) defende que a auditoria deve ser feita
por profissionais indepentendes, a fim de analisar as demonstrações financeiras, promover a
supervisão e a responsabilização da área financeira, garantir que a diretoria desenvolva
controles internos confiáveis e, zelar pelo cumprimento do código de conduta da organização.
No Brasil, o Conselho Fiscal, assume o papel de órgão de auditoria interna. Segundo a
"Lei das Sociedades Anônimas" (BRASIL, 2001), este órgão deve possuir entre 3 e 5
membros e tem como competência:
a) fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o
cumprimento dos seus deveres legais e estatutários;
b) opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar do seu parecer as
informações complementares que julgar necessárias ou ¡Reis à deliberação da
assembléia geral;
c) opinar sobre as propostas dos órgãos da administração, a serem submetidas
assembléia geral, relativas a modificação do capital social, emissão de debêntures
ou bônus de subscrição, planos de investimento ou orçamentos de capital,
distribuição de dividendos, transformação, incorporação, fusão ou cisão;
d) denunciar, por qualquer de seus membros, aos órgãos de administração e, se estes
não tomarem as providências necessárias para a proteção dos interesses da
companhia, A. assembléia-geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e
sugerir providências úteis à companhia;
e) convocar a assembléia geral ordinária, se os órgãos da administração retardarem
por mais de um mês essa convocação, e a extraordinária, sempre que ocorrerem
motivos graves ou urgentes, incluindo na agenda das assembléias as matérias que
considerarem necessárias;
f) analisar, ao menos trimestralmente,

o balancete e demais demonstrações

financeiras elaboradas periodicamente pela companhia;
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examinar as demonstrações financeiras do exercício social e sobre elas opinar;
h) exercer essas atribuições, durante a liquidação, tendo em vista as disposições

especiais que a regulam.

2.2.2.4

Estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade que, juntamente com o conselho de administração, é um

dos mecanismos de governança corporativa mais analisados, relaciona-se à forma como o
poder acionário está difundido, ou sej a, concentrado na mão de poucos ou disperso entre
vários acionistas. A literatura especializada discute se a presença de grandes acionistas pode

ser prejudicial à empresa e as outras partes interessadas, como os acionistas minoritários, já
que possuem maior poder dentro da organização, possibilitando-os agir de acordo com seus
interesses e expropriar o fluxo de caixa (OKIMURA, 2003, p. 28).
Por outro lado, a presença de grandes acionistas possibilita a diminuição dos
problemas decorrentes do chamado efeito de freerider, que ocorre quando os administradores
detêm o controle efetivo da empresa devido ao reduzido poder individual dos acionistas face

pequena parcela de propriedade de cada um, o que dificulta o monitoramento.
La Porta et al (apud BARROS et al, 2005, p. 5) avaliou que a estrutura de propriedade
das empresas varia entre os países, tendo o grau de proteção oferecido aos investidores contra
expropriação pelos gestores e acionistas controladores como elemento decisivo para a
explicação das diferenças entre os sistemas de governança. Sob esta perspectiva, a estrutura

de propriedade seria uma resposta de equilíbrio ao ambiente legal onde as empresas operam.
A maior parte da literatura sobre as diferenças de estrutura de propriedade compara
empresas entre diferentes países, buscando avaliar se a diferença na proteção ao investidor em
ambientes contratuais distintos acarreta maior concentração da estrutura de propriedade.
Silveira (2005, p. 69), seguindo esta linha de raciocínio afirma:
se a proteção legal não garante direitos suficientes aos pequenos investidores de forma
a induzi-los a aplicar, parece haver a necessidade da presença de maiores investidores
para que os acionistas tenham controle efetivo da corporação. A hipótese t; que a
existência de grandes investidores na companhia provoca um maior alinhamento entre
os direitos sobre o fluxo de caixa (posse de ações) e os direitos de controle (votos para
tomada de decisão). Bebchuk (1999, p.2) ressalta que as estruturas de propriedade
pulverizadas são insustentáveis quando os investidores podem concentrar o controle
sem pagar totalmente por ele, o que geralmente ocorre em países com baixa protação
legal.
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Entretanto, empresas dentro de um mesmo pais também apresentem níveis diferentes
de concentração da propriedade, devido a características intrínsecas das empresas. Demsetz e
Lehn (apud °KIMURA, 2003, p. 36) formalizando um modelo empírico no qual
determinadas características das empresas, como tamanho, risco, potencial de controle e
regulação do setor, poderiam ser determinantes do grau de concentração de ações.
No Brasil, o movimento de governança corporativa surgiu em um ambiente no qual há
elevado grau de concentração de propriedade, em que o acionista majoritário usualmente
detém o volume de ações ordinárias necessário ou superior ao controle da firma. Tendo em
vista que a "Lei das Sociedades Anônimas" (BRASIL, 2001) determina que 50% das ações
emitidas (no mínimo) sejam ordinárias, a posse de uma pequena parcela do capital possibilita
o controle efetivo da empresa.
Segundo Valadares (apud COUTINHO, 2003, p. 54), 90% das empresas brasileiras de
capital aberto utilizam o mecanismo de captação de recursos com a emissão de ações sem
direito a voto (preferenciais) e, em media, tem o capital social dividido em 54% de ações
ordinárias e 46% de preferenciais, e, na maior parte das empresas, o acionista controlador
possui mais que 50% do capital votante.

2.2.2.5 Tomada hostil de controle

Este mecanismo externo de controle busca restringir o comportamento dos executivos
através da ameaça de troca de poder na empresa, possivelmente tirando-os de seus cargos
(RABELO e SILVEIRA, 1999). Vickers e Yarrow (apud LIMA, 1997, p. 18) assinalam que
"a existência do medo de takeover [tomada de controle] atua como um mecanismo de
incentivo que impede a administração de seguir políticas substancialmente diferentes dos
interesses dos acionistas".
Okimura (2003, p. 21) diz que há um incentivo para investidores externos tomarem o
poder de uma empresa quando há uma diferença significativa entre o seu valor de mercado e o
seu valor potencial. Desta forma, a ameaça de mudança de controle agiria como um incentivo
aos administradores da empresa a manterem um valor elevado das ações, não hanvedo um
prêmio que atraísse possíveis interessados no controle e então, teoricamente, alinhando os
interesses dos administradores e acionistas.
Barbosa e Camargos (2003, p. 24) afirmam que:
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as forças do mercado competitivo motivam os gerentes a tomar decisões que
maximizam o valor das firmas e a riqueza dos acionistas. As fi rmas se engajarão em
takeovers se estes resultarem no aumento da riqueza dos acionistas adquirentes,
advindo de aumentos na rentabilidade, seja pela criação do poder de monopólio, seja
pelas sinergias, ou, ainda, pela substituição de administradores ineficientes nas firmas
adquiridas.

Allen e Galle (apud Okimura, 2003, P. 22) e Barbosa e Camargo (2003, P. 20)
afirmam que a tomada de controle (takeover) pode ser feita através de três mecanismos:
a) brigas por procuração: quando um grupo de acionistas tenta convencer outros a
darem a representação de seus votos, buscando ganhar a maioria em urna

assembléia;
b) compra direta de ações: compra do número mínimo necessário de ações no
mercado de capitais;

) fusão: quando duas empresas concordam em juntar os negócios de forma a criar
valor para seus acionistas, podendo ser feita através, por exemplo, da troca de

ativos.

2.3 Níveis diferenciados de governança corporativa

A idéia da criação de urn novo mercado de capitais, a partir da implemtação de
mudanças no mercado acionário e na valorização da transparência como um principio básico a
ser seguido pela empresas, surgiu na Alemanha em meados de 1997, denominado de Neur
Markt. Desde então, diversos países reestruturaram o mercado interno de capitais seguindo tal
exemplo, como França, Inglaterra, Japão e Espanha, entre outros (FAMA e RIBEIRO, 2001).
A maximização do nível de transparência e a maior atenção dada aos acionistas

minoritários, dois pilares da governança corporativa, são quesitos básicos para o
desenvolvimento do mercado de capitais local, pois implicam em uma redução do risco dos
investimentos efetuados. Normalmente, os investidores aplicam seus recursos em ativos que
possibilitam um melhor balanceamento da relação bidimensional risco-retorno: quanto maior
o retorno em função de um patamar de risco assumido, maior a probabilidade de

investimentos.
Dessa forma, com a redução do risco das empresas no mercado acionário, em
decorrência do provimento de maior transparência das informações contábeis e da prática da
boa governança corporativa, pressupostamente, maior fatia de poupadores estaria propensa a
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aplicar seus recursos nestas aches, implicando em um fortalecimento de um importante canal
de financiamento das empresas e, consequentemente, uma maior possibilidade de
invetimentos produtivos e crescimento econômico nacional.
No Brasil, o mercado de capitais é considerado subdesenvolvido, devido a fatores
legais, tributários, culturais e de natureza macroeconômica. Para exemplificar, o valor de
mercado das empresas listadas na Bovespa foi de US$ 434,7 bilhões em dezembro de 2004
(maior valor da historia), ou seja, aproximadamente 5% superior ao valor da Exxon Mobil,
somente uma das diveras empresas do mercado de capitais americano (PEREIRA, 2005).
Para demonstrar como o mercado de capitais nacional é atrofiado, tem-se as tabelas 1
e 2, que demonstram, respectivamente, a quantidade de empresas listadas e o volume
financeiro negociado na Bovespa, única bolsa representativa brasileira de negociação de
ações, em comparação com outros países.

Tabela 1: número de empresas listadas por pais

Pais

EUA
Índia
Japão
Reino Unido
Austrália
Canadá
Africa do Sul
Coréia do Sul
Paquistão
Egito
França
Alemanha
Brasil
Israel
Malásia

Quantidade média de
empresas listadas entre
1988 — 1996
7.308
5.636
3.143
2.058
1.213
1.180
690
663
610
600
581
571
567
448
400

Ranking

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Fonte: Fama e Ribeiro (2001, p. 4)

Analisando a tabela 1, nota-se que o Brasil encontra-se em 13 0 lugar no número de
empresas listadas no mercado de capitais nacional, atrás de países como o Egito (600
empresas), Paquistão (610) e Africa do Sul (690), com "somente" 567 empresas listadas na
Bovespa, quase 13 vezes inferior A quantidade de empresas listadas nos EUA.
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Tabela 2: volume diário negociado (em US$ mil)
1997

1996

1995

1994

12.g99

0.517

5.751

15_999

12_234

9.73 9
4.084

1999

1996

Nogda-Q

41.537

21_098

17.714

2

NYSE

35.497

28_999

22.835

3

London

11_403
3.0E12

7.854
1657

5.564

Borsa
1

4

Paris

13.490
11 387

161

4.576
1.361

6

Tokyo

6.339

5.917

4.271

3.247

2.366

2 .350

6

Detitsen.0 BONO-

&I IN

1.19B

784

718

250

407
53.7

7

M9drid

340

2.955

1.927

810

545

3.75

2.305
a.on

3,3 1;84
1.970

3.801
380

3.550
2R1

3,481
8088

8
(;,

Ch icago
Paris

i3

Taiwan

3.4 95

2.270

4.576.
559
1 . 657

1.128

860

1.034

11

2.945

620

006

407

349

474

No

520
1.318

585
1.213.

393
.505

283
6.33

360
23.2

I .655

1.594

1.115

874

694

969

1.512

2.735

2.256

1.765

1.381

2.576

1.424

920

705

320

720

36.2

17

Korea
Annex
Switzerland
Amsterdam
Toronto
Bilbao
Hong Kong

(158

388

360

Stockholm

8-45
640

1.852

la

859
931

576

390

19

AtJ8tra1ian

1,245

115

576
73

39

18

377
27

20

Helsinki

783

28

22 3

108

70

71

21

03aka
Brussels

436

2-45

116

147

203

Et

882
878

204
259

85
18s

145
145

112
99

70
53

348

237

295

75

40

83

785

559

766

397

283

50 8

27

Barcelona
Istanbul
'Waal ag tri
Singapore

344
264

2 30
117

160
587

146
1.625

113
1.057

95
774

21

Sae Paula

4211.

173

1 112

as

77

Ida

12
13
14
15
16

22
23
24
25
26

Bermuda

2.212

Fonte: Fama e Ribeiro (2001, p. 5)

A tabela 2 mostra o volume médio diário negociado em algumas das principais bolsas
do mundo entre os anos 1994 e 1999. No Ultimo ano da série histórica, a Bovespa

movimentou aproximadamente 1% do que movimentou a Nasdaq, 15% em relação As bolsa
de Madrid e de Taiwan e 54% em relação à bolsa de Istanbul.
Estima-se que, nos últimos anos, menos de 10% dos investimentos das empresas de
capital aberto tenham sido financiadas por intermédio do mercado de capitais, utilizando o
governo como maior fonte de capital. Durante a década de 1990, época da abertura comercial
brasileira, o valor de mercado das empresas listadas em bolsa cresceu de 8% do PIB em 1991

30% uma década depois. Mesmo assim, o papel do mercado de capitais ainda é baixo
quando comparado ao de outras economias emergentes como a Africa do Sul, Taiwan ou

para

Chile, onde o valor de mercado é superior a 80% do PM. 0 mercado nacional continua
caracterizado por elevada concentração, baixa liquidez e alta volatilidade. Em média, as 20
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maiores empresas listadas em bolsa ainda respondem por 70% do valor do mercado, e apenas
4% das empresas tem liquidez diária (ARA,UJO e ESPOSITO, 2004).
Araujo e Esposito (2004), adicionam:
por isso, os mercados financeiros são vulneráveis a amplos movimentos de preços e de
volumes mediante mudanças nos fluxos de capitais, bem como à manipulação por
parte dos maiores participantes, gerando um ambiente instável para eles serem vistos
como uma alternativa de investimento de longo prazo confiável tanto para pessoa
Esica quanto para investidores institucionais

Ao implementar uma série de estudos com o objetivo de diagnosticar as causas do
fraco desempenho do mercado de capitais brasileiro e encontrar soluções para reverter este
quadro, a Bovespa adotou procedimentos que pudessem ser implementados sem a necessidade
de mobilizar outros segmentos institucionais no sentido de aprová-los. Assim, criou, em
Dezembro de 2000, o Novo Mercado, que são níveis diferenciados de governança corporativa,
subdivididos em: Nível 1 e 2 de Governança Corporativa e o Novo Mercado propriamente
dito ("nível máximo"). As ações das empresas listadas nestes segmentos não são negociadas
em separado, não há um local fisicamente distinto para tal, mas há a certificação de que as
companhias optantes pela adesão aos referidos mercados estão comprometidas com maior
transparência e proteção aos acionistas minoritários, acima das exigências legais (BORGES,
SILVEIRA e SILVEIRA, 2004).
Observa-se, a priori, que o Novo Mercado surgiu como um divisor de Aguas,
estabelecendo uma fronteira entre o "velho" e o "novo", tendo sido criado com a intenção de
promover uma transição gradual para um mercado de capitais em um patamar mais adequado
de transparência e respeito aos acionistas, tornando-se uma alternativa mais viável de
captação de recursos pelas empresas e uma melhor opção de investimentos aos poupadores com menor risco (BATISTELLA, et all., 2004). Para demonstra a posibilidade de crescimento
do Novo Mercado, tem-se a seguir as tabelas 3, 4 e 5, que demonstram a evolução do Neur
Market alemão ao longo dos anos. A tabela 3 abaixo demonstra a evolução da capitalização
do Neur Market entre os anos 1997 e 2000, tendo subido no total 43 vezes no período
observado.
Tabela 3: capitalização do Neur Markt

Ano
1997
1998
1999
2000

Capitalização (em US$
milhões)
4.000
24.000
102.000
172.000

Fonte: Fama e Ribeiro (2001, p. 10)
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Tabela 4: quantidade de empresas no Neur MarIct

Ano
1997
1998
1999
2000

Número de empresas
listadas
18
64
204
305

Fonte: Fama e Ribeiro (2001, p. 10)

Já a tabela 4 acima demonstra a quantidade de empresas listadas no mesmo periodo,

tendo partido de 18 empresas em 1997 para 305 em 2000, um aumento de 17 vezes.
Tabela 5: volume médio diário negociado no Neur Markt

Ano

1997
1998
1999
2000

Volume Médio
Diário Negociado
(em US$ milhões)
33
360
932
2.745

Fonte: Fama e Ribeiro (2001, p. 10)

0 volume médio diário negociado no Neur Market, entre os anos 1997 e 2000,
aumentou 83%, conforme observado na tabela 5 acima.

2.3.1 Nível 1 de governança corporativa

Segundo a Bovespa (2002), as companhias listadas no Nível 1 de Governança
Corporativa "comprometem-se principalmente com melhorias na prestação de informações ao
mercado e com a dispersão acionária".
Para aderir a esse estagio inicial de governança corporativa, é necessário (BOVESPA,
2002, p.5):
a) manutenção em circulação de, no mínimo, 25% do capital social da empresa;
b) realização de ofertas públicas de colocação de ações através de mecanismos que
favoreçam a dispersão do capital, permitindo o acesso a todos os investidores
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interessados e garantida a distribuição a pessoas fisicas ou investidores não
institucionais de, no mínimo, 10% (dez por cento) do total a ser distribuído;
c) melhoria nas informações prestadas trimestralmente, entre as quais a exigência de
consolidação e de revisão especial;
d) cumprimento de regras de transparência em operações envolvendo ativos de
emissão da companhia por parte de acionistas controladores ou administradores da
empresa;
e) divulgação de acordos de acionistas e programas de stock options;
disponibilização de um calendário anual de eventos corporativos; e
g) não tenham Partes Beneficiárias em circulação.

0 principal ponto a ser observado pelas empresas que ingressam no Nível 1 é relativo
quantidade e h. qualidade das informações a que ficam responsabilizadas à disponibilização
nas Demonstrações Contábeis trimestrais (ITR's - Informações Trimestrais), nas
Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP's), e nos Informes Anuais (IAN's).
Segundo Batistella et al (2004, p. 5), esses relatórios são os mesmos que as empresas
eram obrigadas a divulgar mesmo antes do surgimento dos níveis diferenciados de
governança; sendo assim, a mudança se encontra principalmente no aprofundamento e
detalhamento da evidenciação de tais informações. Isto explica, em parte, o fato de algumas
companhias, principalmente, as Blue Ships, que já propiciavam tal nível de transparência,
terem aderido ao Nível 1 já em seu primeiro mês de existência (junho de 2001).
Outro ponto importante a ser ressaltado, relativamente a esse primeiro estágio de
transição para o Novo Mercado, se refere ao fato de que o percentual de ações emitidas que
deve permanecer em circulação é de, no mínimo, 25% do capital social da empresa. Além de
incentivar a dispersão das ações da empresa, a Bovespa tem o intuito de aumentar a liquidez,
fator chave para o desenvolvimento do mercado de capitais.
Na prática, esse percentual nem sempre era possível de ser atendido de imediato.
Assim, de acordo com o critério estipulado pela Nova Regulamentação do Novo Mercado,
esse percentual passou a ser encarado como uma meta a ser atingida por um prazo a ser
negociado diretamente entre a Bovespa e a própria empresa (BATISTELLA et all, 2004).
Para Borges, Silveira e Silveira (2004, p. 6), pode-se afirmar, resumidamente, que as
empresas listadas no Nível 1 de Governança Corporativa "devem fornecer informações mais
amplas ao mercado e evitar que a maior parte das ações esteja em posse de poucos acionistas,
ou seja, deve permitir uma dispersão acionária."

37

A Quadro 1 mostra a relação das 34 empresas listadas no Nível 1 de Governança
Corporativa em 23 de agosto de 2005:
Quadro 1: Empresas listadas no Nível 1 de Governança Corporativa

Razão Social
ARACRUZ CELULOSE S.A.
BCO BRADESCO S.A.
BCO ITAU HOLDING FINANCEIRA S.A.
BRADESPAR S.A.
BRASIL TELECOM PARTICIPACOES S.A.
BRASIL TELECOM S.A.
BRASKEM S.A.
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS — CEMIG
CIA FIACAO TECIDOS CEDRO CACHOEIRA
CIA HERING
CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELET PAULISTA
CIA VALE DO RIO DOCE
CONFAB INDUSTRIAL S.A.
DURATEX S.A.
FRAS-LE S.A.
GERDAU S.A.
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A.
KLABIN S.A.
MANGELS INDUSTRIAL S.A.
METALURGICA GERDAU S.A.
PERDIGAO S.A.
RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES
RIPASA S.A. CELULOSE E PAPEL
ROSSI RESIDENCIAL S.A.
S.A. FABRICA DE PRODS ALIMENTICIOS VIGOR
SADIA S.A.
SAO PAULO ALPARGATAS S.A.
SUZAN° BAHIA SUL PAPEL E CELULOSE S.A.
UNIBANCO HOLDINGS S.A.
UNIBANCO UNIAO DE BCOS BRASILEIROS S.A.
UNIPAR UNIAO DE IND PETROQ S.A.
VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL S.A.
WEG S.A.
Fonte: www.bovespa.corn.br
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2.3.2 Nível 2 de governança corporativa
Para aderir ao Nível 2, além de seguir as normas previstas para o Nível 1, as empresas
e seus controladores adotam um conjunto mais amplo de práticas de governança corporativa e
de direitos adicionais para os acionistas minoritários, seguindo as características abaixo:
(BOVESPA, 2002, p. 5)
a) conselho de Administração com mínimo de cinco membros e mandato unificado
de um ano;
b) disponibilização de balanço anual seguindo as normas do US GAAP ou IFRS;
c) extensão para todos os acionistas detentores de aches ordinárias das mesmas
condições obtidas pelos controladores quando da venda do controle da companhia
e de, no minim), 70% deste valor para os detentores de ações preferenciais;
d) direito de voto As aches preferenciais em algumas matérias, como transformação,
incorporação, cisão e fusão da companhia e aprovação de contratos entre a
companhia e empresas do mesmo grupo sempre que sejam deliberados em
assembléia geral;
e) obrigatoriedade de realização de uma oferta de compra de todas as aches em
circulação, pelo valor econômico, nas hipóteses de fechamento do capital ou
cancelamento do registro de negociação neste Nível; e
f) adesão à Câmara de Arbitragem para resolução de conflitos societários

Desta forma, para aderir ao Nível 2 de Governança Corporativa, é necessário seguir
um conjunto de regras mais rígidas em tomo do tratamento equalitário entre os diversos
acionistas, como pode ser observado, por exemplo, no direito de voto conferido aos
possuidorem de aches preferenciais, em determinados assuntos.
Além disso, as empresas comprometem-se com uma aproximação com investidores
estrangeiros. Segundo a Bovespa (2004, p. 13), após o encerramento de cada exercício social,
a companhia deverá, adicionalmente ao previsto em lei, divulgar demonstrações financeiras,
demonstrações consolidadas, relatório da administração e notas explicativas de acordo corn os
padrões internacionais US GAAP ou IAS na integra ern inglês.
A publicação de demonstrações contábeis em inglês

e

seguindo padrões

internacionalmente aceitos possibilita aos investidores estrangeiros urna análise mais
detalhada da empresa, diminuindo o risco de seus investimentos. Pela complexidade
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necessária para a adequação aos padrões internacionais, a Bovespa oferece dois anos de
carência para os ajustes necessários.
Já a Câmara de Arbitragem é instituição do âmbito privado dirigida por árbitros
especializados, com o objetivo de discutir e resolver problemas que possam existir entre
controladores, administradores, membros dos conselhos e acionistas, de modo a trazer
agilidade, economia e menor formalismo, não necessitando recorrer ao poder judiciário
nacional (SETUBAL, 2002, p.42).
Malieni (2003, p. 74) diz que a Câmara de Arbitragem da Bovespa é composta por
trinta árbitros especialistas em mercado acionário com legitimidade para substituir a justiça
comum. Setubal (2002, p. 43) complementa que há três formas de arbitragem oferecidas:
ordinária, sumária e ad hoc: a primeira é destinada As causas mais complexas; a segunda, As
mais simples; e a terceira variante oferece maior flexibilidade, estando as partes livres e
acordadas para definir o ritmo e a ritualistica da arbitragem.
O Quadro 2 mostra a relação das 9 empresas listadas no Nível 2 de Governança
Corporativa em 23 de agosto de 2005:
Quadro 2: Empresas listadas no Nível 2 de Governança Corporativa
Razão Social
ALL AMERICA LATINA LOGISTICA S.A.
CENTRAIS ELETETRICAS DE SANTA CATARINA S.A.
ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A.
ETERNIT S.A.
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
MARCOPOLO S.A.
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S.A.
SUZANO PETROQUIMICA S.A.
TAM S.A
.

Fonte: www.bovespa.corn.br

2.3.3 Novo Mercado
Para a adesão ao Novo Mercado, considerado nível máximo de governança
corporativa, é necessário que a empresa, além de se adaptar as imposições do Nível 2 (entdo,
consequentemente do Nível 1, também), tenha seu capital dividido somente em ações
ordinárias, ou seja, a completa eliminação das ações preferenciais, seguindo o principio básico
genérico "One Share, One Vote" ("uma ação, um voto"). Atualmente, a Bovespa tem
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induzido as empresas que estejam em processo de abertura de capital e emissão de ações que
o façam diretamente dentro das normas e especificações do Novo Mercado.
0 Quadro 3 mostra a relação das 14 empresas listadas no Novo Mercado em 23 de
agosto de 2005.
Quadro 3: Empresas listadas no Novo Mercado
Razão Social
CIA CONCESSOES RODOVIÁRIAS
CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO
CPFL ENERGIA S.A.
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.
EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
GRENDENE S.A.
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A.
LOCALIZA RENT A CAR S.A.
LOJAS RENNER S.A.
NATURA COSMETICOS S.A.
OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A.
PORTO SEGURO S.A.
RENAR MACAS S.A.
SUBMARINO S.A.

Fonte: www.bovespa.com.br

Para medir o desempenho das empresas listadas nos níveis diferenciados de
governança corporativa, a Bovespa criou um índice especifico, denominado Índice de
Governança Corporativa (IGC), cuja ponderação das ações para sua formação dá-se pelo seu
valor de mercado em circulação, com pesos diferenciados para as empresas do Novo Mercado
(peso 2), Nível 2 (peso 1,5) e Nível 1 (peso 1) (MALIELI, 2003, p. 67).

2.4 Critérios de analise e avaliação de ações
0 presente trabalho propõe-se a fazer um estudo sobre o desempenho das ações que
aderiram ao Novo Mercado da Bovespa, a fim de analisar como a governança corporativa
melhorou o relacionamento da empresa com os investidores, a fim de verificar se o acesso a
financiamento via mercado de capitais ficou facilitado. Para isso, essa seção irá abordar os
critérios de avaliação de desempenho de ações, a fim de embasar o trabalho.
Fortuna (1999, p. 331) diz que ações são títulos representativos do capital social de
uma empresa, podendo ser de dois tipos: ordinárias (com direito a voto) e preferenciais (corn
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direito de preferência sobre dividendos distribuídos mas sem direito a voto, ou con forme
acordar seu contrato social). Assaf (1999, p. 181) adiciona que "o acionista não é urn credor
da empresa, mas um co-proprietário, corn direito a participação em seus resultados".
Fortuna (1999, p. 331-332) levanta duas escolas básicas de análise de desempenho de
uma determinada ação, a saber:
a) escola fundamentalista, que se baseia nos resultados setoriais e específicos de cada
empresa, dentro de um contexto da economia nacional e internacional; e
b) escola gráfica, que se utiliza de análises gráficas, tendo como base os volumes e
preços pelos quais foram comercializadas as ações nos pregões anteriores.

Sobre a escola gráfica, método de análise utilizado nessa pesquisa, Assaf (1999, p.
208) adiciona que ela é desenvolvida por meio do estudo do comportamento das ações no
mercado e "a partir desse conhecimento de preços e volumes transacionados, são efetuadas
projeções sobre o desempenho futuro das ações".
Assaf (1999, p. 181) diz que o preço de uma ação é o valor de negociação do ativo no
mercado, definido a partir das percepções dos investidores e de suas estimativas corn relação
ao desempenho da empresa. Para Fortuna (1999, p. 332), "o preço de uma ação em bolsa é
fruto das condições de mercado (oferta e demanda) que reflitam as condições estruturais e
comportamentais da economia e de seu setor econômico".
Já o volume transacionado tem relação com a liquidez da ação, termo que se refere
possibilidade de transformar o valor investido novamente em poder de compra (poder
aquisitivo) pronto para uso. A liquidez depende principalmente da existência ou não de um
mercado para o ativo, bem como a facilidade de transferência de propriedade (OLIVEIRA,
1979, p. 137-138).
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3 METODOLOGIA
Segundo Mattar (1999), a metodologia é um conjunto de métodos, técnicas e
instrumentos utilizados no desenvolvimento da pesquisa, ou seja, define de que maneira a
pesquisa foi realizada.
Este capitulo apresenta o tipo de pesquisa realizada e os dados analisadas (bem como a
fonte e a natureza dos mesmos) na busca para atingir os objetivos do trabalho, a fim de
verificar se a adequação aos princípios de boa govemança corporativa facilita o acesso a
capital, através principalmente do mercado de capitais nacional.

3.1 Tipo de pesquisa
Quanto ao grau de estruturação da pesquisa e seus objetivos, o presente trabalho
caracteriza-se como exploratório uma vez que, segundo Mattar (1999, p. 77), uma pesquisa
exploratória é pouco estruturada em procedimentos e seus propósitos imediatos são os de se
ganhar maior conhecimento sobre um tema e aprofundar questões a serem estudadas.
0 tema central do trabalho, governança corporativa, é muito recente, tendo ainda
poucos trabalhos focados no assunto, se comparado com outras areas de estudo. Desta forum,

o trabalho é realizado até com o intuito de compreender e proliferar os conhecimentos e os
princípios básicos deste tema, importantes para: a facilitação do acesso a investimento
produtivo para as empresas, o desenvolvimento do mercado de capitais nacional e também da
economia em um âmbito macro.
Para aprofundar o tema, foram desenvolvidas as seguintes hipóteses básicas a serem
testadas nesse trabalho, que são de que a adesão as boas práticas de governança corporativa:
(I) aumenta o valor das ações das empresas e; (II) aumenta a liquidez das mesmas.

3.2 Dados da pesquisa
Para examinar essas hipóteses ditas anteriormente, forma levantadas e analisadas as
informações expostas na Tabela 6 a seguir:
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Tabela 6: informações analisadas

Período analisado
Até

Variáveis estudadas

24/24/2001

Data de adesão
Novo Mercado
24/04/2002

24/04/2003

Fechamento, quantidade de
títulos e volume negociados

Light

06/09/2004

28/07/2005

20/06/2006

IOC X
IBovespa

02/01/2002

-

20/06/2006

Fechamento, quantidade de
títulos e volume negociados
Evolução dos indices

Entidade

De

Sabesp

Fonte: desenvolvida para o trabalho

As duas empresas expostas na tabela 6 foram escolhidas como amostra para
corroborar as hipóteses anteriormente descritas pois, juntamente com a Lojas Renner S.A,
eram as únicas empresas do Novo Mercado da Bovespa, na época da realização do trabalho, a
terem ações negociadas nesse nível máximo de govemança corporativa, tendo antes
negociados seus papéis no "antigo mercado". As 11 demais empresas listadas no Quadro 3
abriram capital diretamente no nível Novo Mercado.
Contudo, a Lojas Renner S.A possuia baixissima liquidez antes de aderir ao Novo
Mercado, não sendo possível analisar mudanças das tendências necessárias ao estudo. Assim,
para verificar se a inserção a esse nível de governança corporativa aumenta a liquidez e o
valor das ações, foi analisado o período de 1 ano antes e depois da data de adesão das
empresas Companhia de Saneamento Básico do Estado de Sao Paulo (Sabesp) e Light
Serviços de Eletricidade S.A (Light). Por ser uma amostra limitada, que permite que fatores
individuais afetem a extrapolação dos dados a uma população (empresas que desejam aderir
ao Novo Mercado), foram analisados e comparados também a evolução dos indices IGC e
IBovespa.
Todos os dados necessários ao desenvolvimento da pesquisa foram coletados do
sistema Economática, disponibilizados gratuitamente pelo laboratório de informática Nispe,
localizado no piso térreo do Centro Sócio-Econômico da Universidade Federal de Santa
Catarina.
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3.3 Técnica de análise

Já quanto à natureza das variáveis estudadas,

o trabalho caracteriza-se como

qualitativo, pois procura medir, conforme MATTAR (1999, p. 77), "a presenç aou a ausência
de algo". Segundo Chizzotti (apud MEIRELLES, 2005, p. 49), as pesquisas qualitativas
"procuram interpretar os dados coletados a partir do significado que os respondendes dão aos
seus atos, considerando as interpretações interpessoais

e a co-participação nos fatos

relatados". Assim, apesar de apresentar valores concretos e indices de variação, o trabalho
procura analisar tendências sem a utilização de ferramentas estatísticas e matemáticas
necessárias a um trabalho quantitativo.
Por último, o trabalho caracteriza-se, quanto A. dimensão no tempo, corno ocasional
(ou ad-hoc), pois se realizará uma única vez e seus resultados mostraram um situação
momentânea dos dados estudados. Já quanto A possibilidade de controle sobre as variáveis em
estudo, caracteriza-se como "ex-post facto", pois procura descobrir a existência de
relacionamento entre variáveis após o fenômeno em estudo já ter ocorrido.

3.4 Limitações

A primeira limitação da pesquisa refere-se ao número reduzido de empresas que
compõe a amostra, somente duas (Light e Sabesp), o que dificulta a extrapolação dos
resultados a uma população, uma vez que fatores individuais podem interferir
substancialmente no resultado. Contudo, no momento em que a pesquisa foi realizada,
somente estas empresas se adequavam As imposições metodológicas do trabalho, ou seja,
possuiam ações no "antigo mercado" e, em algum momento, aderiram ao Novo Mercado da
Bovespa, sendo possível comparar o comportamento do preço e da liquidez das suas ações no
mercado antes e após a adesão As boas práticas de governança corporativa, para inferir como
essa atitude melhorou o desempenho das ações das empresas, facilitando o acesso a capital
produtivo via mercado de capitais.
A segunda limitação da pesquisa diz respeito a não inferência de fatores
macroeconômicos no desempenho das ações, ou seja, o quanto grandes movimentos de
mercado, como variações de taxa de juros, de inflação, de indices financeiros nacionais e
internacionais, entre outras variáveis, influenciaram nas tendências analisadas na presente
pesquisa. Para amenisar tal fato, o período de pesquisa foi mais elástico, de 1 ano antes e 1
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ano após a adesão ao Novo Mercado da Bovespa, de forma a analisar tendência em um prazo
maior, diminuindo a interferência de fatores macroeconômicos nos resultados.
A terceira e última limitação da pesquisa tem relação corn a forma de tratamento dos
dados, uma vez que não foram utilizadas ferramentas matemáticas

e estatísticas que

possibilitem analisar quantitativamente as variações de preço e liquidez das ações das
empresas, ou seja, o quanto influenciou. Assim, foi feita uma análise qualitativa de
tendências, a partir da exposição de gráficos e interpretação do significado da alteração dos
dados ao longo do período observado, ou sei a, corno influenciou.
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4 DESENVOLVIMENTO
Uma face da adoção de boas práticas de governança corporativa é facilitar a capitação
de recursos pelas companhias via mercado de capitais, pois, além de fornecer maior
quantidade de dados essenciais à análise de investimentos por parte dos investidores, permite
aos mesmos exercer influência sobre estas companhias, protejendo-os contra individuos que
tenham poder de decisão dentro das empresas.
Este capitulo visa pesquisar se isso realmente ocorre, a partir da análise do
desempenho das aches das empresas que passaram do "antigo mercado" ao Novo Mercado da
Bovespa. Tem-se a hipótese de que, se realmente a governança corporativa facilita o acesso
ao mercado de capitais, a adesão ao Novo Mercado aumenta o preço e a liquidez dessas aches,
já que os investidores tem maior aceitação por esses ativos.
Dessa forma, inicialmente são apresentadas as duas empresas que compõe a amostra
pesquisada; em seguida são analisadas as variações dos preços da Sabesp e da Light; depois a
liquidez das mesmas, a partir da verificação do número de negócios realizados com as
mesmas e o volume monetário diário em Reais movimentado com as relações efetuadas; é
comparado a evolução dos indices IGC e IBovespa e; por último, analisados os resultados
gerais da pesquisa.

4.1 Sobre as empresas
Como a amostra utilizada nessa pesquisa é pequena, composta por 2 empresas, cabe
falar superficialmente sobre ambas.
A Light Serviços de Eletricidade S.A é uma empresa de distribuição de energia que foi
privatizada em meados de 1996, em um leilão na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro (BVRJ),
sendo adquirida por um consórcio constituído por quatro empresas (EDF, AES, CSN e
Reliant) e pelo BNDESPAR e, no ano de 2000, foi iniciada uma reestruturação acionária, que
resultou no controle da empresa pela EDF International (empresa francesa). A missão da
Light é "atuar no mercado de energia elétrica com qualidade, responsabilidade social

e

ambiental, gerando valor para os clientes, empregados, acionistas, e para a sociedade".
(LIGHT, 2006).
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A área de concessão da Light abrange 31 municípios do Estado do Rio de Janeiro,
incluindo a Capital, algo próximo a 25% da área territorial desse estado e 75% da energia
consumida nele.
Com 3,4 milhões de clientes, a Light produz atualmente, em suas usinas, cerca de 18%
do total da energia que distribui, sendo o restante vindo de Furnas e Itaipu. A empresa aderiu
ao Novo Mercado da Bovespa no dia 28 de julho de 2005, seguindo as imposições desse nível

máximo de governança corporativa.
JA a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), é uma
empresa de economia mista, que tem como principal acionista o Governo do Estado de São
Paulo, com 50,3% das acties ordinárias, sendo o retante das 49,7% emfreefloat.
A Sabesp, que também atua sob o sistema de concessão, é a maior empresa de

saneamento da América Latina, responsável pelos serviços de abastecimento de água, coleta e
tratamento de esgotos. A missão da empresa é "universalizar os serviços públicos de
saneamento no Estado de Sao Paulo e fornecer serviços e produtos de qualidade nos mercados
nacional e internacional" (SABESP, 2006).
Sua area de atuação inclui 368 municípios do estado de

municípios), incluindo a capital, e 25 milhões de clientes

sac)

Paulo (60% do total de

(60% da população total do

Estado); além disso, produz 85 mil litros de Agua tratada por segundo e tem mais de 18 mil

funcionários. A Sabesp aderiu em 24 de abril de 2004 ao Novo Mercado da Bovespa.

4.1 Análise dos preços
A seguir são apresentadas e analisadas as variações dos preços das ações ordinárias
das empresas Sabesp e da Light antes e após terem entrado no Novo Mercado. Os dados
referem-se ao valor de fechamento das ações nos dias em que houveram negociações na Bolsa
durante o período analisado.
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0 gráfico acima demonstra o preço de fechamento das ações ordinárias da Sabesp em
Reais por ação no período compreendido entre os dias 24 de abril de 2001 e 24 de abril de
2003, sendo que a demarcação em vermelho aponta a data de adesão ao Novo Mercado da
Bovespa. A série apresenta uma tendência de queda no periodo, tendo o lote de 1000 ações
caindo de apoximadamente R$ 120 para a faixa dos R$ 70.
Cabe resaltar que, no 3 0 trimestre de 2001, a queda foi mais abrupta, indo de R$ 110
para R$ 63, diminuição de 43%. Após essa queda, pode-se perceber que, em
aproximadamente 6 meses antes da data demarcada, as ações da Sabesp valorizaram quase
70%, sendo porém esta uma valorização temporária, uma vez que, após 4 meses, os pregos
voltaram para o patamar anterior.
interessante analisar que, a partir do segundo quadrimestre de 2002, a série se
estabiliza e até passa a apresentar uma leve tendência de alta nos últimos 4 mesas analisados.

-
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Fonte: sistema Econornatica

As ações ordinárias da Light também apresentam forte tendência negativa no período
analisado (entre 06 de setembro de 2004 e 20 de junho de 2006), com o lote de 1000 ações
negociado caindo de R$ 26 para R$ 13, desvalorização de 50%. Essa queda do valor da ações
é perceptível tanto antes quanto após a inserção no Novo Mercado, data demarcada pela linha

vermelha no gráfico (28 de julho de 2005).
E relevante analisar que, momentos antes dessa data, a tendência foi quebrada, corn a
valorização de R$ 20 para a faixa dos R$ 27, com uma máxima de R$ 30 em maio de 2005,
ou seja, uma valorização entre 35% e 50%. Contudo, essa valorização não persistiu após a
data especificada. Porém, considerando-se somente os últimos 5 meses da série, apesar da
forte variação de pregos, a tendência de queda diminuiu consideravelmente, chegando a
manter um patamar de preço na casa dos R$ 14.
As duas séries históricas analisadas anteriormente demonstram o comportamento dos
preços das ações ordinárias da Sabesp e da Light no período de aproximadamente um ano
antes e depois de aderirem ao Novo Mercado. E interessante analisar que as duas séries
apresentavam tendência de queda, mas mêses após a data de adesão, este comportamente foi
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alterado, ou diminuindo significativamente a tendência (Light) ou até sendo revertida
(Sabesp). Assim, aparentemente, a primeira hipótese do trabalho foi confirmada, tendo-se em
vista que as têndencias foram mudadas, mostrando uma maior simpatia por parte do
investidor em relação à esses papéis.
Outro comportamento interessante observado em comum foi a valorização abrupta das
ações em um curto período antes da data de adesão de cada uma, chegando a 50% na Light e
70% na Sabesp, mas estas tendências não se mantiveram, tendo os preços retornado ao
patamar anterior, monstrando que isso pode ser muito mais um movimento especulativo em
torno do Novo Mercado da Bovespa que um real aumento de interesse dos investidores nesses
ativos. Contudo, para essa hipótese ser validada, são necessárias outras pesquisas que não são
o escopo do presente trabalho, sendo uma indicação para futuras obras.

4.2 Análise da liquidez

Nesta seção são analisadas a variação da liquidez das ações ordinárias da Sabesp e da
Light, no período aproximado de 1 ano antes e um ano após a inserção no Novo Mercado da
Bovespa através das variáveis volume monetário total movimentado por pregão e número de
negócios realizados com esses títulos.
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O gráfico acima mostra a quantidade de negócios realizados com ações ordinárias da

Sabesp entre 24 de abril de 2001 e 24 de abril de 2003, com a linha vermelha demonstrando a

data de adesão ao Novo Mercado. Observa-se um tendência de aumento na série no período
sendo que, antes de abril de 2002, a variação foi de 79 negociações para 139, um aumento de
aproximadamente 76% e, no período subsequente, a inclinação continuou semelhante,
aproximadamente 73% de diferença a mais (de 139 a 241).
Contudo, a variação em números absolutos é maior no período após meados de 2002
do que antes, sendo no primeiro caso 102 negócios realizados a mais e, no segundo, 60, ou
seja, uma diferença de 70%. Além disso, se desconsiderar queda no último mês de andlise,
nota-se que a série estava tendendo aos 400 títulos, mostrando uma forte variação positiva.
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Fonte: sistema Economática

O gráfico acima, que demonstra a quantidade negócios realizados com ações
ordinárias da Light em um período próximo A sua data de adesão no Novo Mercado, 28 de
julho de 2005 (assinalada com a linha ern vermelho), mostra que, no 1 0 período, a quantidade
se mantém estável em torno de 100 negociações, apesar das constantes flutuações e de um
desproporcional pico de mais de 1000 no final de 2004.
Num segundo momento, percebe-se um aumento constante na quantidade de
negociações, indo de 155 a 435, um crescimento de 180%, tendo constantemente picos

próximos a 1000 títulos negociados. Além disso, no primeiro quadrimestre de 2006, houve
urn forte aumento nas realizações, passando picos de 1500, 2000 e 3000 títulos negociados,
um verdadeiro crescimento exponencial.
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Gráfico 5: volume monetário negociado da Sabesp — em R$
Fonte: sistema Economática

0 volume monetário negociado no mercado de capitais com acões da Sabesp, antes da
data de inserção no nível máximo de governança corporativa, demonstrado pela linha
vermelha, não apresentou alguma forte tendência, matendo-se ern um patamar próximo a R$ 2
milhões, porém apresentando constantemente um volume inferior a casa de R$ lmilhão e, em
alguns momentos, próximos a até R$ 500 mil.
Já após essa data, apesar do comportamento instável da variável, nota-se uma leve
tendência de crescimento do volume monetário negociado, sendo que a série constantemente
ultrapassa a casa dos R$ 10 milhões, e o ultimo valor, registrado no dia 24 de abril de 2003
(R$ 4.529.728), apresenta uma valorização de 77% em relação ao valor registrado na data de
adesão (R$ 2.562.458). Além disso, para efeitos comparativos, a média do volume negociado
antes era próximo a R$ 2.000.000,00, enquanto após era próximo a R$ 4.000.000,00
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Gráfico 6: volume monetário negociado da Light — em R$
Fonte: sistema Economática

Já o volume monetário negociado com ações da Light, visto no gráfico acima,
demostra uma forte relação entre adesão ao Novo Mercado e o valorização da série histórica.
Antes da data demarcada, a variável apresentava um valor estável, próximo dos R$ 50.000,
com alguns valores máximos de R$ 1 milhão e, muito esporadicamente, R$ 2 milhões.
No período subsequente, a série apresentou forte tendência de crescimento,
dificilmente ficando abaixo de R$ 1 milhão e, no último semestre, manteve-se quase sempre
acima dos R$ 2 milhões. 0 aumento entre o volume na data de adesão (R$ 459.172) e no
último dia analisado (R$ 1.474.878) foi de 221%.

Vale analisar que, no primeiro quadrimestre de 2006, a série histórica apresentou um
crescimento prodigioso, chegando a, no valor máximo (R$ 34.024.970, em 29 de mat-go de
2004), apresentar um crescimento de 7.310% em relação à data de adesão.
Através dos gráficos de quantidade de negociações e volume monetário da Sabesp e da
Light apresentados anteriormente, nota-se que a adesão à governança corporativa tem uma
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correlação direta com o aumento da liquidez das empresas. Na Light, o volume subiu 221% e
a quantidade de negociações, 180%. Já na Sabesp, o volume monetário movimentado com as
negociações de suas ações subiu 77%, e a quantidade de negociações cresceu 73% (com
tendência a subir mais).
Cabe salientar que, em ambos os casos e em ambas as variáveis analisadas, o valor da
série histórica apresentou, em algum momento do período após a data de adesão ao Novo
Mercado, um crescimento extraordinário, como valores superiores a 1.000%. Essas situações,
que apresentam valores desta magnitude, fogem da tendência natural, exigindo estudos mais
aprofundados do problema; não se pode afirmar, assim, que a adesão à governança
corporativa causou essa movimentação.

4.3 IGC X IBovespa
Nessa seção são comparadas a variação dos indices IGC e IBovespa a fi m de analisar
como os dois evoluem durante os anos. 0 lbovespa mede a variação de uma carteira teórica
de ações constituída em 02/01/1968 (100 pontos), considerando-se somente os ajustes
efetuados em decorrência da distribuição de proventos pelas empresas emissoras. Para uma
ação participar no cálculo do índice (rebalanceado a cada 4 meses), é necessário que ela
atenda cumulativamente aos seguintes critérios: estar incluída em uma relação de ações cujos
indices de negociabilidade somados representem 80% do valor acumulado de todos os indices
individuais; apresentar participação, em termos de volume, superior a 0,1% do total e; ter sido
negociada em mais de 80% do total de pregões do período.
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Gráfico 7: IGC X Ibovespa

Fonte: sistema Economática

Comparando-se o desempenho do IGC e do IBovespa, nota-se que até meados de 2004 a
valorização dos dois indices era muito semelhante, devido à baixa quantidade de empresas
listadas no nível 2 e no Novo Mercado e, diversas empresas do nível 1, como por exemplo o
Bradesco, Itaú, Unibanco, Brasil Telecom e Vale do Rio Doce, apresentavam grande peso nos
dois indices, fazendo com que esses apresentassem comportamento similar.
A partir de então, um maior número de empresas passou a aderir ao nível 2 e a abrir
capital no Novo Mercado, diminuindo correlação dos dois e, então, tomando mais visível a
maior valorização das empresas comprometidas com a governança corporativa. Assim, notase que, após meados de 2004, a valorização do IGC foi de aproximadamente 133%, enquanto
o IBovespa foi de 85%, ou seja, uma diferença de 56% de valorização a mais.
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4.4 Resultados da pesquisa
Com base nos dados apresentados nesse capitulo, pode-se dizer que a adesão aos

princípios de govemança corporativa melhora a relação da empresa com o mercado à longo
prazo, tendo-se em vista que a tendência da queda nos preços das ações foi modificada com o
tempo, a liquidez desses ativos melhorou e o IGC, em comparação com o IBovespa,
valorizou-se substancialmente mais ao longo do tempo.

Tabela 7: resultados da pesquisa

Variação com a adesão ao Novo Mercado
da Bovespa
Liquidez
Forte crecimento

IGC X IBovespa

Preço

Alteração da
tendência de queda

IGC valoriza-se substancialmente mais
longo prazo

Fonte: resultado da pesquisa

A tabela 7 acima mostra os resultados obtidos nesa pesquisa. Cabe afirmar então que
os investidores são mais propensos a investir em ações de empresas que sigam padrões de boa

governança corporativa, o que, para as organizações, facilita o acesso a capitais produtivos.
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5 Considerações finais
Neste capitulo são apresentadas as conclusões desse trabalho (o que se pode tirar por
consequência) e as recomendações para utilização do mesmo, bem como para futuras
pesquisas, obras e estudos.

5.1 Conclusões
No Brasil, questões estruturais diversas dificultam para os empresários o acesso
capitais necessários à criação ou ao desenvolvimento de negócios, que são essenciais para o
crescimento econômico nacional e a melhor distribuição de renda. Contudo, problemas
diversos de ordem politico-econômico-cultural impedem a aprovação de reformas básicas que
diminuiriam o custo de capital produtivo no pais, considerado o maior do mundo, o que torna

o empréstimo uma fonte de capital muito onerosa. Assim, grande parte dos investidores que
procuram o Brasil ainda são especulativos, em busca de grandes ganhos corn juros,

e

completamente aversos a riscos, criando grandes fluxos de capital a cada movimentação
macroeconômica.
A utilização do mercado de capitais como meio de captação de recursos produtivos é
pouco expressiva no Brasil. Estima-se que menos de 10% dos investimentos das empresas de
capital aberto tenha sido feito por essa fonte de dinheiro, utilizando o governo como maior
financiador. Além disso, somente 4% das empresas listadas na Bovespa, única bolsa de
representatividade nacional, tem liquidez diária nos pregões.
Além disso, a estrutura de governança nacional, muito centralizada em grandes
acionistas majoritários (que se valem de recursos como a emissão de ações preferenciais, que
não impõe o risco da perda de controle, uma vez que geralmente não dão direito a voto à seus
possuidores), e a baixa proteção legal impõe grandes riscos de expropriação de riqueza dos
acionistas minoritários.
Desta forma, o mercado financeiro nacional é muito instável para ser considerado uma
fonte de investimento à longo prazo tanto para empresas quanto para pessoas fisicas. A
criação dos níveis diferenciados de governança corporativa por parte da Bovespa, baseada na
excelende evolução do Neur Markt alemão, buscou criar um ambiente propicio para o
desenvolvimento do mercado de capitais nacional.
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Os princípios de governança corporativa, que defendem o equidade entre os acionistas,
transparência e prestação de contas por parte dos diretores, em tese, aumentam a atratividade
das ações da empresa para os investidores, pois além de fornecer maior quantidade de dados
essenciais à análise de investimentos pelos mesmos, permite-os exercer influência sobre estas
companhias, protejendo-os contra indivíduos que tenham poder de decisão e informações
privilegiadas das empresas.
Com o fim de analisar se a adesão as boas práticas de governança corporativa melhora

o desempenho das ações das empresas, este trabalho analisou a variação dos pregos e da
liquidez (quantidade de negócios realizados e volume monetário movimentado) das empresas
de aderiram ao Novo Mercado, comparando o desempenho de seus ativos antes e após a data
de adesão.
Onze das treze empresas listadas no Novo Mercado da Bovespa na época da pesquisa
realizaram a abertura de capital diretamente nesse nível diferenciado de governança
corporativa, e a empresa Lojas Renner S.A. não tinha liquidez antes da suas inserção,
impossibilitando a comparação da tendência das variáveis estudadas. Assim, somente eram

possíveis comparar a variação do preço e da liquidez das empresas Sabesp e Light.
As séries históricas dos preços das ações ordinárias das duas empresas mostraram
tendência de queda durante o período analisado. Contudo, alguns meses após a inserção ao
Novo Mercado, a tendência foi modificada: no caso da Sabesp, houve uma inversão,
apresentando uma leve tendência a crescimento e, na Light, a queda diminuiu
significativamente, chegando a se estabilizar.
Já na variação da liquidez, nota-se que a adequação aos princípios de boa governança
corporativa aumentou a quantidade de negócios efetuados com as ações das empresas, bem
como aumentou o volume monetário negociado com as mesmas. Na Light, o volume subiu
221% e a quantidade de negociações, 180% e, na Sabesp, o volume monetário movimentado
com as negociações de suas ações subiu 77%, e a quantidade de negociações cresceu 73%
(com tendência a subir mais).
Tendo-se em vista que uma amostra composta por somente duas empresas é um
limitante sério à extrapolação dos resultados à uma população de empresas que desejam
evoluir do "antigo mercado" ao Novo Mercado, foi analisado também a evolução dos indices
IGC e Ibovespa desde o inicio de 2002 até meados de 2006. Os dados mostraram que, após a
diminuição da correlação dos dois indices, é possível verificar um maior crescimento das
ações dos níveis diferenciados de governança corporativa no longo prazo.
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Assim, tendo-se em vista o objetivo definido nesse trabalho, de analisar se a
adequação aos princípios de boa governança corporativa facilita o acesso das empresas ao
mercado de capitais,

e

também

tendo-se em vista a natureza da pesquisa

(exploratória/qualitativa) chega-se a conclusão que a adesão ao Novo Mercado melhora a
relação com os investidores, aumentando a liquidez e melhorando a evolução dos preços das
ações das empresas.

5.2 Recomendações

Este trabalho buscou verificar se a adequação a governança corporativa facilita o
acesso a capital produtivo pelas empresas via mercado de capitais. Contudo, por ter uma
amostra reduzida, sugere-se que outras pesquisas de mesmo cunho sejam realizadas ao longo
do tempo, conforme outras organizações se adequem As imposições do Novo Mercado da
Bovespa, para corroborar as conclusões deste trabalho, guiando as empresas a atuar de acordo
com os princípios já expostos, como forma de diferenciação e vantagem competitiva. Da
mesma forma, outros trabalhos podem ser feitos com base no Nível 1 e no Nível 2 de
governança corporativa da Bovespa, de forma a observar e comparar como e quanto melhora
o desempenho das ações das empresas conforme evolui de graduação, estando cada vez mais

em consonância com os bons princípios de governança corporativa.
Recomenda-se também, conforme já indicado anteriormente neste trabalho, uma
pesquisa com foco no movimento especulativo causado pela adesão ao Novo Mercado, já que
um comportamento comum verificado na variação do preço das ações das duas empresas foi
uma forte valorização da data de adesão, seguido de forte desvalorização após essa data
especifica.
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