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Celebrando a governança

 A expressão governança corpora
tiva já faz parte do dia a dia dos 
executivos brasileiros. Mais do 
que seguir uma moda, há al

guns anos as empresas nacionais, cada 
vez mais globalizadas, têm buscado pra
ticar os princípios que regem esse siste
ma. E têm garantido resultados palpáveis 
com isso, como a valorização dos papéis 
nas bolsas de valores. 

A AméricaEconomia, em parceria com 
a consultoria Delta Economics & Finan
ce, não ficou de fora desse debate e ela
borou um ranking com as 100 empresas 
brasileiras que mais se destacaram no as
sunto – o Índice de Governança Corpo
rativa (IGC). Em uma iniciativa inédita 
no país, as companhias de capital aberto 
com os maiores volumes de negociação 
na BM&F Bovespa foram analisadas em 
sete quesitos principais, compostos de 76 

variáveis relacionadas às boas práticas 
de governança. Por meio de um questio
nário com 80 perguntas sobre o tema, fo
ram avaliadas as informações disponí
veis pelas empresas em seus websites, as 
enviadas à Comissão de Valores Mobiliá
rios (CVM), que constam nos Formulá
rios de Referência e também nos relató
rios anuais e de sustentabilidade. Das 100 
empresas, 92 são privadas e oito públicas. 

Apesar de as empresas terem saído 
muito bem na foto, com avanços em 
questões como transparência e equida
de de informações divulgadas aos in
vestidores e aos demais públicos interes
sados, a principal conclusão do ranking 
é que ainda há muito a ser conquistado. 
“Persistem problemas associados à bai
xa preocupação com os direitos dos acio
nistas, principalmente os minoritários, e 
com a gestão de riscos”, aponta Luiz Nel

son Porto Araújo, sócio da Delta. 
Do total de 75 pontos possíveis, duas 

empresas se destacaram – a Marfrig e a 
Cielo. Ambas obtiveram 62 pontos no 
total, o que representa 82,7% de cum
primento ideal das exigências de me
lhores práticas. No desempate, contu
do, a Marfrig saiu vencedora, devido à 
pontuação maior no quesito de mais pe
so no ranking – o que avalia o desempe
nho do conselho de administração e da 
diretoria das companhias. 

Mais do que celebrar o resultado al
cançado, o ranking faz um convite à re
flexão sobre a governança nas empresas 
nacionais, com o propósito de auxiliar no 
alinhamento de interesses que visam à 
preservação e à otimização de valor das 
companhias. Desse modo, será possível 
contribuir ativamente para a perenidade de 
nossas organizações. Boa leitura!
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Apesar de avanços em questões como transparência, 
persistem problemas associados à baixa preocupação com 
os direitos dos acionistas, principalmente os minoritários
Juliana Colombo com Delta Economics & Finance (*), de São Paulo 
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4 princípios básicos

Transparência

Disponibilizar para as partes interessadas 
as informações que sejam de seu interesse, e 
não apenas aquelas impostas por disposição 

de leis ou regulamentos. 

EquidadE

Tratamento justo de todos os sócios e demais 
partes interessadas (stakeholders). 

prEsTação dE conTas (accountability)

Prestação de contas, assumindo 
integralmente as consequências 

de atos e omissões.

rEsponsabilidadE corporaTiva

Zelar pela sustentabilidade da organização, 
visando à sua longevidade e incorporando 

considerações de ordem social e ambiental na 
definição dos negócios e operações.

Fonte: Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa (IBGC) 

A final, o que é governança corpo
rativa? Segundo o Instituto Brasi
leiro de Governança Corporativa 

(IBGC), é o sistema pelo qual as organiza
ções são dirigidas, monitoradas e incenti
vadas, envolvendo as práticas e os relacio
namentos entre proprietários, conselho de 
administração, diretoria e órgãos de con
trole. “É assunto de donos”, define Luiz 
Marcatti, diretor da área de gestão da Me
sa Corporate Governance. Ou ainda: “É 
confiança”, avalia Geraldo Soares, presi
dente do Instituto Brasileiro de Relações 
com Investidores (Ibri). 

Seja qual for a definição, toda empresa 
tem um modelo de governança, que po
de ser caseiro ou alinhado aos manuais 

de boas práticas existentes. Permeiam 
os principais exemplos de sucesso ações 
como códigos de ética e de conduta bem 
definidos, website atualizado e com in
formações de fácil acesso, além de ava
liação periódica do conselho de admi
nistração. Somese a isso a existência de 
conselheiros independentes, bem como 
a decisão de que os cargos de presidente 
do conselho e CEO sejam ocupados por 
pessoas diferentes para evitar conflito 
de interesses. 

Ao utilizar essa régua, a análise das 
informações de cada uma das empresas 
consideradas neste Índice de Governan
ça Corporativa permite algumas conclu
sões. Primeira, existem diversas empre

sas com o website muito desatualizado: 
em alguns, as informações disponíveis 
não são atualizadas desde 2008. Segun
da, há um grau de discrepância relevan
te entre as informações no website e as 
apresentadas no Formulário de Referên
cia enviado à CVM. Terceira, a quali
dade da forma – a apresentação – e do 
conteúdo do website também é bastan
te divergente: apenas algumas empresas 
tiveram uma preocupação clara em fa
cilitar o acesso e o entendimento das in
formações pelo usuário, seja ele acionis
ta ou outra parte interessada. 

Além disso, o nível de transparência 
das informações corporativas é bastan
te diferente entre as empresas, mesmo 
quando se considera a obrigatoriedade 
de elaboração do Formulário de Refe
rência – para muitas, a produção do for
mulário não passa de cumprimento de 
uma obrigação legal. “Empresas do No
vo Mercado tendem a ter um nível me
lhor de governança em relação às de Ní
vel 2 e Nível 1, mas isso não significa que 
se pratique uma governança ideal. Ainda 
estamos longe disso”, afirma Luiz Nel
son Porto Araújo, sócio da Delta Econo
mics & Finance. 

Ao mergulhar nos detalhes, o ranking 
da AméricaEconomia explicita os avan
ços conquistados por nossas compa
nhias, mas alerta para a falta de preo

AindA muito por conquistAr

GEStão

GovErnança

SóCIoS

ConSElho DE aDmInIStração

auDItorIa InDEPEnDEntE

ConSElho DE FamílIa

auDItorIa IntErna

ComItêS

DIrEtor-PrESIDEntE

DIrEtorES

ConSElho FISCal

aDmInIStraDorES

o sistema na prática
modelo de funcionamento de governança
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no mUnDo

cadbury report: Código de 
melhores práticas elaborado 
na Inglaterra, que tratou de 
temas como a relação entre 
o presidente do conselho de 
administração e o CEO

1992

derek Higgs: Emendas 
ao Código Combinado 
após escândalo da Enron/ 
WorldCom, nos EUA

2003

European Association of
securities dealers - 
EAsd: Associação criada 
por advogados, contadores 
e especialistas em 
relações com investidores 
para facilitar o acesso ao 
mercado (public funding)

2000

cupação com a atualização de dados. 
Marcaram pontos as empresas que fo
ram além das exigências de leis e de ór
gãos reguladores e se mostraram com
prometidas não só com o desempenho, 
mas com o monitoramento do desempe
nho de seus administradores, incentiva
das pelos próprios acionistas. 

Esse debate não poderia estar mais 
alinhado com recentes acontecimentos 
no país, como o da compra, pela Petro
bras, da refinaria de Pasadena, nos Es
tados Unidos (leia mais nas págs. 16 a 
21). O negócio, fechado em 2006, te
ria provocado uma perda financeira da 
ordem de US$ 1 bilhão à empresa. Na 
época, o conselho de administração da 
Petrobras era comandado pela então 
ministra Dilma Rousseff. 

Entre as boas práticas de governança 
sugeridas pelo IBGC está a de que o con
selho tenha um sistema de informações 
que explicitem às diretorias os riscos aos 
quais a empresa está exposta. Além dis
so, desde 2003, o Código Civil atribui aos 
conselheiros a responsabilidade legal por 

decisões que desrespeitem interesses e 
direitos de todos os públicos da compa
nhia, de fornecedores a acionistas. Não se 
sabe se esse será o caso da Petrobras, mas 
o episódio suscita a discussão em torno 
do papel dos conselheiros. A companhia 
não comentou o assunto. 

No rANkiNg
Em relação às dez primeiras colocadas 
no IGC, alguns pontos servem de refle
xão acerca do potencial de melhorias da 
governança corporativa brasileira. Séti
mo colocado no ranking, o Grupo Pão 
de Açúcar deixou de ganhar pontos por 
não estabelecer a arbitragem como um 
mecanismo de solução de controvérsias 
em disputas societárias. “Em um siste
ma econômico cada vez mais globali
zado, a tempestividade das decisões que 
envolvem disputas é fundamental para 
o sucesso e a continuidade do negócio. 
Se os conflitos entre as partes forem pa
ra a Justiça comum, poderão levar anos 
para se resolver, ao passo que a media
ção e a arbitragem ocorrem com muito 

mais rapidez e menor custo, dada a con
dução do processo por um especialista 
no tema da controvérsia”, afirma Clau
dia Regina Araújo, sócia da Delta Eco
nomics & Finance. 

No caso do Grupo Pão de Açúcar, por 
estar no Nível 1 de governança corpora
tiva da BM&F Bovespa, a instalação de 
câmaras de arbitragem não é obrigatória. 
“Não contou contra, mas também não 
contou a favor da empresa”, diz Claudia. 
“Estamos em linha com o regulamento 
de listagem desse nível de governança”, 
salienta Daniela Sabbag, diretora de RI 
do Grupo Pão de Açúcar. 

Outro instrumento considerado impor
tante pelos pesquisadores do ranking são 
as ferramentas oferecidas nos sites de re
lações com investidores para a elaboração 
de projeções financeiras. Como o merca
do acionário é, via de regra, essencial para 
operações de longo prazo, a possibilidade 
de os investidores obterem as informações 
para suas planilhas de forma interativa, no 
site da empresa, é um diferencial. 

É o que acontece no site da empresa 
de logística JSL, considerado no ranking 
um modelo de sucesso para os investido
res. Há uma área específica de projeções, 
com acesso à edição de planilhas. Segun
do Fernando Simões, presidente da JSL, 
mais do que um diferencial, um site com 
informações transparentes deveria ser 
obrigação de todas as empresas. “É uma 
demonstração de respeito a todos os públi
cos com os quais a empresa se relaciona”, 
afirma. A empresa ficou em 54º no IGC.

No mês passado, a CVM divulgou a 
instrução nº 547 com o objetivo de ofere

oEcd: Edição 
revisada dos 
Princípios de 
Governança

2004

organization for Economic 
co-operation and development 
- oEcd: OCDE reconhece a 
governança corporativa como 
um pilar fundamental da 
economia global do século XXI 
e elabora o Código de Princípios 
de Governança

1999

commonwealth Association for 
corporate Governance - cAcG: 
Criação de um guia pela CACG

sir ronald Hampel: 
Complemento do Cadbury 
Report, que viraria 
mais tarde, em 1998, o 
Código Combinado de 
Governança Corporativa

1998

Berlin initiative code: 
Alemanha inicia seu 
próprio código de 
governança corporativa
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LiNhA do tempo

dimEnsõEs rEspostAs com 
pontuAção máximA

possívEis rEspostAs 
com pontuAção máximA

rAzão (%)

Geral 533 800 66,6

Disclosure e Transparência 1.479 1.900 77,8

Conselhos e Diretoria 1.000 2.100 47,6

Propriedade e Controle 272 400 68,0

Direitos dos Acionistas 387 600 64,5

Contabilidade e Auditoria 182 200 91,0

Gestão de Riscos 158 300 52,7

práticas na berlinDa
Desempenho das empresas versus padrão

Principais contribuições para a evolução das normas corporativas

Fonte: Delta Economics & Finance
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no brasil

instituto Brasileiro 
de conselheiros de 
Administração - iBcA: 
Fundação. Em 1999,  
é transformado 
no IBGC

1995

instituto Brasileiro 
de Governança 
corporativa - iBGc: 
Primeira edição 
do Código das 
Melhores Práticas 
de Governança 
Corporativa

1999

previ - caixa de 
previdência dos 
Funcionários do 
Banco do Brasil: 
Código Previ de 
Melhores Práticas 
de Governança 
Corporativa

2004

Bm&FBovEspA: A 
bolsa implementa os 
Níveis Diferenciados 
de Governança 
Corporativa (1 e 2) e 
o Novo Mercado para 
aumentar o interesse 
dos investidores e 
a transparência das 
empresas

2000

comissão de valores 
mobiliários - cvm: 
CVM recomenda que 
empresas adotem 
condutas superiores às 
exigidas por lei

2002

ConCentração nas mãos de pouCos

cer às companhias abertas a opção de tor
nar públicos comunicados de fatos rele
vantes por meio de portais de notícias na 
internet, e não apenas em jornais de gran
de circulação, como já fazem hoje. “A nor
ma barateia os custos de publicação e tam
bém tem um lado sustentável”, destaca o 
diretor de RI da CPFL, Eduardo Takeiti. A 
CPFL ficou em nono lugar no IGC. 

Por não possuir um conselho fis
cal, a EcoRodovias, sexta colocada no 
ranking, perdeu pontos. A empresa obte
ve classificação máxima em quesitos co
mo gestão de riscos e auditoria de con
tabilidade, mas a falta de conselheiros 
fiscais a prejudicou. Segundo Marceli
no Rafart de Seras, presidente do Grupo 
EcoRodovias, a empresa está compro
metida em adotar as melhores práticas. 
“Temos uma área específica para gover
nança corporativa, que revisa periodica
mente nosso código de conduta, além de 
40% de nossos conselheiros serem inde
pendentes”, ressalta o executivo. 

No quesito conselho e diretoria, um 
bom exemplo é a quarta colocada no 

ranking. Por ter um comitê de auditoria, 
responsável pelo controle interno das in
formações financeiras, a Embraer conta
bilizou 21 pontos dos 27 possíveis. A pon
tuação é maior do que a da primeira e da 
segunda colocadas – Marfrig e Cielo, res
pectivamente, com 19 e 18 pontos nessa 
variável. “O índice mostra que uma em
presa pode estar bem em um quesito e não 
tão bem em outro. O importante é a con
sistência das práticas e a vontade de mos
trálas da melhor forma possível”, avalia 
Luiz Nelson Porto Araújo, da Delta. 

Para o diretor de relações com investi
dores da Embraer, Luciano Fróes, adotar 
um sistema de governança significa ad

ministrar uma organização com base em 
princípios claros. “O mercado compreen
deu rapidamente que tais práticas são mais 
do que um mecanismo contra fraudes, elas 
norteiam decisões, reduzem o custo de ca
pital e agregam valor à empresa”, afirma. 

Na ALL Logística, que ficou em 15º 
lugar no ranking, iniciativas pioneiras 
também fazem parte do modelo de go
vernança adotado. “Em julho lança
mos um aplicativo de relações com in
vestidores para dispositivos móveis, o 
que ajuda as informações chegarem aos 
acionistas o mais rapidamente possí
vel”, conta Vinicius Paccola Meirelles, 
gerente de RI da empresa.

2012

previ - caixa de 
previdência dos 
Funcionários do 
Banco do Brasil: 
Código Previ de 
Melhores Práticas 
de Governança 
Corporativainstrução nº 480 da cvm: 

Criação do Formulário de 
Referência para facilitar a 
análise das informações das 
companhias

instituto Brasileiro de 
Governança corporativa 
- iBGc: Quarta edição 
do Código das Melhores 
Práticas de Governança 
Corporativa

2009

heloisa Bedicks, do IBGC: preocupação 
com sucessão de herdeiros

Nos últimos anos, a América Latina entrou 
mais constantemente no radar dos investi-
dores de todo o mundo. Novas oportunida-
des de negócios apareceram nesses países 
e, devido às crises na Europa e nos Estados 
Unidos, o dinheiro veio para a região. Nesse 
contexto, o debate em torno da governança 
corporativa se faz fundamental.

Entre 2000 e 2003, representantes da 
Organização para a Cooperação e o Desen-
volvimento Econômico (OCDE) estiveram 
nas principais economias da região – Bra-
sil, Argentina, México e Chile –, o que culmi-
nou na elaboração de uma lista de princí-
pios básicos de práticas de governança. O 
objetivo foi a convergência das regras pa-
ra um modelo aceito internacionalmente, 
aperfeiçoan do as estruturas legais, institu-
cionais e reguladoras, com foco nas empre-
sas que têm ações negociadas no mercado. 
Ao todo, são sete princípios recomendados 
pela OCDE, também utilizados na elabora-
ção do ranking da AméricaEconomia.

De acordo com um estudo do Centro de 
Gobierno Corporativo (CGC), da Universi-
dade Católica do Chile, divulgado no ano 
passado, os mercados latino-america-
nos caracterizam-se pela propriedade al-
tamente concentrada de suas empresas, 
muitas das quais são controladas por um 
acionista majoritário ou, em certos casos, 
por clusters ou grupos econômicos. Is-
so é muito diferente do que acontece em 
companhias americanas e britânicas, por 
exemplo, em que a regra geral é a disper-
são da propriedade acionária.

Nos casos da Colômbia e do Brasil, o 
estudo enfatiza a concentração acionária 
das empresas em poder de famílias. “Ve-
jo que no Brasil as empresas familiares es-
tão cada vez mais preocupadas com a su-
cessão e com a profissionalização de seus 
herdeiros, a fim de perpetuar as conquis-
tas”, afirma Heloisa Bedicks, superinten-
dente-geral do Instituto Brasileiro de Go-
vernança Corporativa (IBGC).
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Posição EmPrEsa
sEtor dE atividadE 
Econômica GEraL

Disclosure E 
transParência

consELhos 
E dirEtoria

ProPriEdadE 
E controLE

dirEitos dos 
acionistas

contabiLidadE 
E auditoria

GEstão dE 
riscos

indÍcE dE GovErnança 
corPorativa (iGc)

iGc 
ajustado

1 marfrig bens de consumo 7.0 18.0 19.0 4.0 4.0 7.0 3.0 62.0 100.0

2 cielo serviços especializados 7.0 17.0 18.0 4.0 5.0 8.0 3.0 62.0 100.0

3 Lojas renner varejo 5.0 15.0 22.0 3.0 5.0 8.0 3.0 61.0 97.1

4 Embraer veículos e peças 5.0 16.0 21.0 4.0 5.0 7.0 3.0 61.0 97.1

5 brF bens de consumo 7.0 17.0 20.0 3.0 5.0 6.0 3.0 61.0 97.1

6 Ecorodovias transporte e logística 8.0 17.0 16.0 4.0 5.0 8.0 3.0 61.0 97.1

7 Pão de açúcar varejo 8.0 17.0 18.0 2.0 3.0 8.0 3.0 59.0 91.4

8 Petrobras* Energia 8.0 14.0 19.0 1.0 6.0 7.0 3.0 58.0 88.6

9 cPFL Energia Energia 5.0 16.0 19.0 4.0 5.0 7.0 2.0 58.0 88.6

10 anhanguera Educação 7.0 17.0 17.0 3.0 4.0 7.0 3.0 58.0 88.6

11 Fibria Papel e celulose 6.0 17.0 16.0 4.0 5.0 8.0 2.0 58.0 88.6

12 jbs bens de consumo 6.0 17.0 17.0 3.0 4.0 8.0 2.0 57.0 85.7

13 duratex construção civil 8.0 16.0 15.0 4.0 5.0 6.0 3.0 57.0 85.7

14 dasa serviços especializados 6.0 17.0 15.0 4.0 5.0 8.0 2.0 57.0 85.7

15 aLL transporte e logística 8.0 17.0 16.0 4.0 3.0 6.0 2.0 56.0 82.9

16 oi telecomunicações 7.0 17.0 16.0 1.0 4.0 8.0 3.0 56.0 82.9

17 totvs tecnologia da informação 6.0 16.0 16.0 3.0 5.0 8.0 2.0 56.0 82.9

18 tim telecomunicações 7.0 13.0 17.0 3.0 4.0 8.0 3.0 55.0 80.0

19 b2W varejo 6.0 15.0 17.0 4.0 4.0 8.0 1.0 55.0 80.0

20 marcopolo veículos e peças 5.0 16.0 17.0 3.0 4.0 8.0 2.0 55.0 80.0

21 Gol transporte e logística 7.0 15.0 16.0 2.0 5.0 7.0 3.0 55.0 80.0

22 EdP Energias Energia 7.0 17.0 15.0 4.0 3.0 8.0 1.0 55.0 80.0

23 natura bens de consumo 4.0 18.0 17.0 4.0 4.0 7.0 0.0 54.0 77.1

24 cemig* Energia 7.0 17.0 16.0 1.0 3.0 8.0 2.0 54.0 77.1

25 ccr transporte e logística 6.0 16.0 16.0 4.0 4.0 8.0 0.0 54.0 77.1

26 hypermarcas bens de consumo 7.0 16.0 14.0 4.0 4.0 7.0 2.0 54.0 77.1

27 Eletrobras* Energia 6.0 13.0 18.0 1.0 4.0 8.0 3.0 53.0 74.3

28 Estácio Educação 4.0 15.0 16.0 3.0 5.0 7.0 3.0 53.0 74.3

29 copel* Energia 7.0 13.0 18.0 1.0 4.0 8.0 1.0 52.0 71.4

30 Gerdau siderurgia e metalurgia 5.0 15.0 18.0 0.0 3.0 8.0 3.0 52.0 71.4

31 sabesp* serviços especializados 7.0 14.0 15.0 3.0 4.0 8.0 1.0 52.0 71.4

32 Lojas marisa varejo 4.0 16.0 14.0 4.0 5.0 7.0 2.0 52.0 71.4

33 Localiza serviços especializados 4.0 15.0 18.0 2.0 5.0 5.0 2.0 51.0 68.6

34 PdG realty construção civil 5.0 13.0 17.0 3.0 4.0 8.0 1.0 51.0 68.6

35 rossi residencial construção civil 5.0 13.0 17.0 3.0 5.0 7.0 1.0 51.0 68.6

36 Paranapanema siderurgia e metalurgia 5.0 12.0 17.0 3.0 4.0 8.0 2.0 51.0 68.6

37 aliansce serviços especializados 5.0 15.0 15.0 4.0 4.0 6.0 2.0 51.0 68.6

38 magazine Luiza varejo 5.0 14.0 15.0 4.0 4.0 7.0 2.0 51.0 68.6

39 copasa* serviços especializados 6.0 17.0 13.0 3.0 4.0 8.0 0.0 51.0 68.6

40 WEG Equipamentos mecânica 5.0 16.0 13.0 4.0 5.0 7.0 1.0 51.0 68.6

41 Light Energia 7.0 16.0 12.0 4.0 4.0 6.0 2.0 51.0 68.6

42 celesc* Energia 5.0 15.0 17.0 2.0 3.0 8.0 0.0 50.0 65.7

43 ambev bens de consumo 6.0 16.0 16.0 2.0 4.0 5.0 1.0 50.0 65.7

44 usiminas siderurgia e metalurgia 6.0 15.0 16.0 1.0 3.0 7.0 2.0 50.0 65.7

45 Gafisa construção civil 6.0 14.0 16.0 3.0 4.0 7.0 0.0 50.0 65.7

46 Klabin Papel e celulose 5.0 15.0 15.0 3.0 4.0 6.0 2.0 50.0 65.7

47 brookfield construção civil 6.0 15.0 14.0 4.0 4.0 6.0 1.0 50.0 65.7

48 cosan atacado 6.0 11.0 14.0 4.0 4.0 8.0 3.0 50.0 65.7

49 raiadrogasil varejo 5.0 16.0 14.0 4.0 4.0 7.0 0.0 50.0 65.7

50 cyrela realty construção civil 4.0 16.0 14.0 4.0 4.0 6.0 2.0 50.0 65.7

*Empresas estatais

AS 100 meLhoreS do brASiL SegUNdo o igC
Pontos aLcançados Em cada uma das 7 dimEnsõEs totaL dE Pontos =

Fonte: Delta Economics & Finance
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Posição EmPrEsa
sEtor dE atividadE 
Econômica GEraL

Disclosure E 
transParência

consELhos 
E dirEtoria

ProPriEdadE 
E controLE

dirEitos dos 
acionistas

contabiLidadE 
E auditoria

GEstão dE 
riscos

indÍcE dE GovErnança 
corPorativa (iGc)

iGc 
ajustado

51 vale mineração 7.0 17.0 12.0 1.0 3.0 7.0 3.0 50.0 65.7

52 tereos intern açúcar e álcool 3.0 14.0 17.0 4.0 5.0 6.0 0.0 49.0 62.9

53 ultrapar Química e petroquímica 4.0 14.0 14.0 4.0 5.0 7.0 1.0 49.0 62.9

54 jsL transporte e logística 7.0 19.0 12.0 3.0 4.0 4.0 0.0 49.0 62.9

55 cesp* Energia 7.0 16.0 12.0 0.0 4.0 8.0 2.0 49.0 62.9

56 arteris serviços especializados 5.0 17.0 12.0 3.0 4.0 6.0 2.0 49.0 62.9

57 m. dias branco bens de consumo 5.0 15.0 11.0 4.0 5.0 8.0 1.0 49.0 62.9

58 Even construção civil 6.0 17.0 10.0 3.0 4.0 7.0 2.0 49.0 62.9

59 ctEEP Energia 6.0 14.0 18.0 1.0 2.0 7.0 0.0 48.0 60.0

60 suzano Papel e celulose 6.0 16.0 13.0 1.0 3.0 7.0 2.0 48.0 60.0

61 biosev açúcar e álcool 4.0 14.0 13.0 3.0 4.0 8.0 2.0 48.0 60.0

62 hering têxtil e vestuário 5.0 15.0 12.0 3.0 4.0 7.0 2.0 48.0 60.0

63 mrv construção civil 4.0 15.0 12.0 3.0 4.0 8.0 2.0 48.0 60.0

64 via varejo varejo 4.0 12.0 16.0 3.0 5.0 5.0 2.0 47.0 57.1

65 tractebel Energia 5.0 15.0 14.0 3.0 4.0 6.0 0.0 47.0 57.1

66 Profarma atacado 5.0 16.0 12.0 3.0 4.0 6.0 1.0 47.0 57.1

67 iochpe-maxion veículos e peças 3.0 16.0 11.0 4.0 4.0 7.0 2.0 47.0 57.1

68 Lojas americanas varejo 4.0 13.0 16.0 3.0 3.0 5.0 2.0 46.0 54.3

69 comgás Energia 4.0 12.0 16.0 1.0 3.0 7.0 3.0 46.0 54.3

70 mills construção civil 3.0 13.0 14.0 4.0 4.0 6.0 2.0 46.0 54.3

71 Eztec construção civil 4.0 16.0 13.0 4.0 4.0 5.0 0.0 46.0 54.3

72 br brokers serviços especializados 4.0 15.0 12.0 4.0 4.0 6.0 1.0 46.0 54.3

73 valid serviços especializados 6.0 16.0 11.0 3.0 4.0 6.0 0.0 46.0 54.3

74 nEt telecomunicações 5.0 12.0 15.0 3.0 2.0 5.0 3.0 45.0 51.4

75 aEs Eletropaulo Energia 5.0 14.0 14.0 1.0 3.0 8.0 0.0 45.0 51.4

76 magnesita mineração 4.0 14.0 13.0 4.0 4.0 5.0 1.0 45.0 51.4

77 minerva Produção agropecuária 5.0 16.0 11.0 4.0 3.0 5.0 1.0 45.0 51.4

78 santos brasil transporte e logística 7.0 16.0 15.0 3.0 2.0 1.0 0.0 44.0 48.6

79 heringer Química e petroquímica 5.0 15.0 12.0 4.0 3.0 5.0 0.0 44.0 48.6

80 br Pharma varejo 4.0 15.0 12.0 3.0 4.0 6.0 0.0 44.0 48.6

81 randon máquinas e equipamentos 6.0 16.0 10.0 1.0 4.0 7.0 0.0 44.0 48.6

82 br malls serviços especializados 4.0 15.0 10.0 4.0 5.0 5.0 1.0 44.0 48.6

83 Kroton Educação 4.0 14.0 15.0 3.0 3.0 3.0 1.0 43.0 45.7

84 braskem Química e petroquímica 3.0 16.0 15.0 2.0 1.0 6.0 0.0 43.0 45.7

85 coelce Energia 5.0 15.0 12.0 0.0 3.0 6.0 2.0 43.0 45.7

86 iguatemi serviços especializados 5.0 14.0 11.0 2.0 3.0 7.0 1.0 43.0 45.7

87 Qualicorp serviços especializados 4.0 15.0 11.0 3.0 3.0 6.0 1.0 43.0 45.7

88 Equatorial Energia Energia 2.0 14.0 11.0 4.0 3.0 8.0 1.0 43.0 45.7

89 celpe Energia 7.0 14.0 9.0 1.0 3.0 7.0 2.0 43.0 45.7

90 coelba Energia 7.0 14.0 9.0 1.0 3.0 7.0 2.0 43.0 45.7

91 multiplan construção civil 5.0 17.0 8.0 3.0 4.0 6.0 0.0 43.0 45.7

92 br Properties serviços especializados 4.0 16.0 7.0 4.0 5.0 6.0 1.0 43.0 45.7

93 souza cruz bens de consumo 3.0 10.0 13.0 1.0 4.0 7.0 3.0 41.0 40.0

94 csn siderurgia e metalurgia 4.0 14.0 10.0 1.0 3.0 8.0 1.0 41.0 40.0

95 Elektro Energia 4.0 11.0 13.0 0.0 3.0 7.0 2.0 40.0 37.1

96 telefônica telecomunicações 6.0 11.0 12.0 0.0 3.0 6.0 2.0 40.0 37.1

97 ampla Energia 4.0 11.0 11.0 1.0 3.0 6.0 2.0 38.0 31.4

98 mrs transporte e logística 4.0 7.0 11.0 1.0 3.0 8.0 2.0 36.0 25.7

99 Embratel telecomunicações 3.0 9.0 12.0 0.0 3.0 4.0 0.0 31.0 11.4

100 Whirlpool Eletroeletrônico 4.0 3.0 9.0 0.0 3.0 7.0 1.0 27.0 0.0

*Empresas estatais

Pontos aLcançados Em cada uma das 7 dimEnsõEs totaL dE Pontos =

Fonte: Delta Economics & Finance
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Dimensões O que analisa
númerO De 
variáveis 

analisaDas
PrinCiPais temas abOrDaDOs

Geral temas e informações fundamentais da 
estrutura de governança corporativa 8

código de ética 
código (ou prática) de governança   
    corporativa 
responsabilidade social 
Partes relacionadas

Disclosure e 
transparência

Qualidade da forma e do conteúdo do 
disclosure e da transparência 19

Website de relações com investidores 
Disclosure financeiro

conselhos 
e diretoria

Principais atributos dos conselhos 
(administração e fiscal), dos comitês e 
da diretoria executiva

28

conselho de administração 
comitês 
conselho fiscal 
remuneração 
Accountability

propriedade 
e controle

atributos referentes a propriedade e 
controle 4

Tag along 
tipo de ação
acordo de acionistas 
mecanismos de defesa

direitos dos 
Acionistas

Princípios fundamentais dos direitos dos 
acionistas e atributos fundamentais da 
participação na assembleia geral

6
Princípios 
assembleia geral

contabilidade 
e Auditoria

Principais atributos da contabilidade e 
da auditoria (interna e externa) 8

contabilidade 
auditoria interna 
auditoria externa

Gestão de 
riscos

Política de gestão de riscos 
e seu disclosure 3 Política 

Disclosure

o qUe foi levaDo em conta 
Sete dimensões e 76 atributos (variáveis)
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Como o rANkiNg foi eLAborAdo

A amostra de 100 empresas que fazem 
parte do IGC foi selecionada com base no 
porte da empresa (considerando o valor 
da receita líquida em 2013 – quando a 
informação já é disponível – ou seu valor em 
2012) e no volume de negociação na BM&F 
Bovespa. Foram excluídas as empresas do 
Grupo Econômico EBX, em função de sua 
reorganização societária. A metodologia 
de elaboração do IGC considera, 
fundamentalmente, a caracterização da 
empresa e as dimensões da atividade 
empresarial. A caracterização foi feita com 
base nas seguintes informações: nome 
fantasia; razão social; setor de atividade 
econômica; tipo de capital; sede (cidade e 
estado); e segmento especial de listagem 
da BM&F Bovespa (Novo Mercado, Nível 2, 
Nível 1 e Bovespa Mais). 

Foram calculados sete índices 
parciais (dimensões) de governança 
corporativa a partir do referencial teórico 
referente à melhor prática, sendo cada 

um associado a diferentes atributos 
(variáveis) da governança: geral; disclosure 
e transparência; conselhos, comitês e 
diretoria; propriedade e controle; direitos 
dos acionistas; contabilidade e auditoria; 
e gestão de risco. O Índice de Governança 
Corporativa (IGC) é um índice geral de 
governança corporativa calculado com 
base nos sete índices parciais, resultantes 
da análise de 76 atributos (confira os 
índices na tabela abaixo e a relação 
completa das variáveis no site www.
americaeconomiabrasil.com.br).

Para determinar os índices de 
governança, primeiramente pontuaram-se 
os atributos de governança corporativa de 
cada empresa. Para as variáveis binárias 
(de resposta sim ou não), as empresas que 
atendiam ao requisito conforme a melhor 
prática receberam pontuação 1 e as que 
não atendiam receberam pontuação 0. 
Foram utilizadas variáveis não binárias 
na dimensão conselho e diretoria. Nesse 

caso adotou-se como critério atribuir 1 
ponto aos seguintes atributos: número 
de conselheiros está entre cinco e nove; 
número de mulheres no conselho não é zero; 
número de conselheiros independentes não 
é zero; número de reuniões do conselho 
é maior do que seis ao ano; número de 
comitês do conselho não é zero; número de 
membros do conselho fiscal indicados pelos 
acionistas minoritários não é zero; empresa 
de auditoria independente é BDO, Deloitte, 
EY, KPMG ou PwC.

O ordenamento (ranking) da empresa 
é sua importância relativa em relação às 
demais na amostra de 100 empresas 
analisadas, sendo possível que mais de 
uma empresa tenha alcançado a mesma 
pontuação. Nesse caso, adotou-se o 
seguinte critério de desempate, nesta 
ordem: maior pontuação nas dimensões 
conselho e diretoria; governança geral; e 
disclosure e transparência.

Além do cálculo do IGC, também foi 
calculado o IGC Ajustado (IGCa), resultado 
da transformação linear do IGC, ou seja, 
considerando os valores máximos e 
mínimos calculados e mapeados no 
intervalo [0,1], expressando o resultado 
em percentual. 

As informações utilizadas são 
provenientes de fontes primárias obtidas 
diretamente da empresa e disponibilizadas 
por meio de: relatório anual (ou de 
sustentabilidade) da administração; 
demonstrações financeiras e relatório 
do auditor independente; Formulário de 
Referência enviado à Comissão de Valores 
Mobiliários (CMV) para cumprimento do 
disposto na Instrução CVM n° 480, de 
7/12/2009; e informações disponíveis no 
site da empresa. Em geral, as informações 
coletadas no site estão disponíveis sob 
a rubrica “investidores” ou “relações 
com investidores”. As informações foram 
coletadas de janeiro a março de 2014. 
A data-base para elaboração do IGC é 
15/3/2014. Assim, eventuais alterações 
nos atributos analisados (apresentados 
nos respectivos websites das empresas 
ou no Formulário de Referência) após essa 
data não estão refletidas no índice.

(*) no mercado há 14 anos, a Delta Economics & Finance é uma empresa de consultoria econômica e financeira que elabora estudos e análises sobre 
macroeconomia e cenários setoriais. a consultoria também oferece soluções em finanças corporativas, posicionamento estratégico e desenvolvimento 
de projetos. Com um escopo de atuação diversificado, atende médias e grandes empresas, brasileiras e multinacionais, nos setores automotivo, bancário, 
óleo e gás, petroquímico, construção, imobiliário, energético, transportes e saúde.
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No ranking da AméricaEconomia, 
a campeã é a Marfrig. Criada em 
1986, a companhia de processa

mento de carnes é a maior produtora de 
ovinos da América do Sul, e seus produ
tos chegam a 140 países por meio de 16 
unidades distribuídas em todo o mundo. 
A empresa tem capacidade anual de pro
duzir 953 mil toneladas de alimentos e 
de processar 5,1 milhões de cabeças de 
gado, 3 milhões de ovinos, 405 milhões 
de frangos e 5 milhões de perus.

Contou a favor da empresa o fato de ter 

mArFriG sAi nA FrEntE
empresa é a ganhadora do igC por priorizar membros 
independentes no conselho de administração

se saído melhor no quesito considerado 
primordial para um sistema saudável de 
governança: a atuação de conselhos inde
pendentes. A empresa tem um conselho 
fiscal permanente e, dos oito conselheiros 
de administração, quatro são externos. “O 
nível dos conselheiros está cada vez mais 
alto no Brasil, mas ainda há muitos que 
não agregam valor às reuniões e muitas 
empresas em que nem sequer há avalia
ções constantes de desempenho do conse
lho, de modo que a companhia que investe 
nisso se destaca”, afirma Heloísa Bedicks, 

superintendente do Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa (IBGC). 

Em janeiro, Marcos Molina, fundador 
e principal acionista da Marfrig, deixou 
de acumular a presidência do conselho 
de administração do grupo e a posição 
de CEO – recente exigência da CVM pa
ra as empresas que atuam no Novo Mer
cado. Sérgio Rial assumiu o cargo de 
presidente executivo após um período de 
transição de um ano na companhia. “As 
empresas que aderem a essa categoria se 
comprometem a atender a mais exigên
cias, e essas regras ampliam os direitos 
dos acionistas e melhoram a qualidade da 
informação a eles fornecida”, avalia Rial. 

A segunda colocação ficou com a Cie
lo, da área de pagamentos eletrônicos via 
cartões de crédito, líder na América Lati
na. A companhia obteve lucro líquido de 
R$ 720,7 milhões no quarto trimestre do 
ano passado, montante 16,2% superior ao 
registrado no mesmo período de 2012. A 
favor da empresa, que somou 62 pontos 
dos 75 possíveis, como a Marfrig, contou 
a política de direito dos acionistas. No si
te da instituição é possível encontrar um 
manual para os acionistas, e a Cielo criou 
uma secretaria específica para assuntos 
de governança corporativa. “Nosso ob
jetivo é preservar o direito dos acionistas 
por meio de um tratamento equitativo, 
claro, aberto e com ética”, diz o presiden
te da empresa, Rômulo Dias. 

Sérgio rial: novo CEo 
da marfrig assumiu 

em janeiro, por 
norma da Cvm

EmprEsA
FAturAmEnto 
Em 2013 (Em 

miLHõEs dE r$)

nº dE 
Funcionários

vALor dE mErcAdo 
(Em r$ miLHõEs  

- Em 14/03)

AçõEs nA  
Bm&F BovEspA

nº dE 
consELHEiros dE 
AdministrAção

dEstAquE no iGc

mArFriG 18,752,376 45.771 (2013) 2,030,914.88 520.747.405 
ações ordinárias

8 Conselho fiscal com atuação permanente

ciELo 6,734,240 410 (2012) 52,709,042.20 333.747.599 
ações ordinárias

10 Auditoria interna, que se reporta ao comitê 
de auditoria ou ao conselho

LoJAs 
rEnnEr

4,370,328 14.070 (2012) 7,275,464.25 123.731.547 
ações ordinárias

8
Dos 8 conselheiros, 6 são independentes; 
membros do conselho fiscal são indicados 

pelos minoritários
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Principais indicadores da três primeiras colocadas
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Dias, presidente da Cielo: objetivo 
é preservar direito dos acionistas

Aprender com o passado é um dos 
principais caminhos para a melhoria no 
futuro, e em governança corporativa essa 
máxima cai como uma luva. Relembrar 
episódios como os da Sadia e da Aracruz, 
que usaram o mercado de opções para se 
proteger de oscilações da moeda americana 
e se expuseram excessivamente, serve de 
exemplo para entender quanto as decisões 
internas, tomadas pelos conselhos e pela 
diretoria, impactam não somente no valor 
dos papeis das empresas, como também 
na imagem das companhias. 

Os casos mais emblemáticos no Brasil 
ocorreram em 2008, em plena crise 
financeira nos Estados Unidos. As empresas 
Sadia e Aracruz contabilizaram prejuízo 
de US$ 2,5 bilhões e US$ 2,13 bilhões, 
respectivamente, por operações com 
derivativos cambiais. 

Com a alta repentina do dólar entre agosto 
e outubro de 2008 – quando a moeda 
passou de aproximadamente R$ 1,60 para 
cerca de R$ 2,40 –, ambas as empresas 
venderam contratos futuros de câmbio 
apostando na queda da moeda. O objetivo 
desse tipo de operação é comprar dólares 
baratos no mercado à vista e revendê-los 
pelo preço do contrato futuro (mais alto). 
Assim, era possível se proteger dessa 
oscilação e ainda obter ganhos financeiros 
com a medida. 

A BM&F Bovespa exige que os signatários 
de contratos em aberto (aqueles ainda 
não liquidados, como os da Sadia e da 
Aracruz na época) depositem, todos os 
dias, garantias equivalentes a uma fração 
do contrato, chamadas de margens. 
O procedimento visa evitar problemas 
de inadimplência nas negociações de 
futuros. Na prática, isso significou para as 
companhias aportar, todos os dias, cada 
vez mais dinheiro por causa da alta do dólar. 

A decisão tomada por ambas as empresas 
foi liquidar esses contratos, amargando os 
prejuízos, com queda de mais de 40% nas 
ações, demissões de diretores financeiros, 
investigação por parte da Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM) de empresas de 
auditoria externa por não terem impedido 
tamanha exposição do caixa das empresas. 

o que o Brasil já aprendeu

Os episódios evidenciaram que as 
decisões financeiras se sobrepuseram às 
operacionais – casos em que o conselho 
de administração tem papel fundamental. 
A Sadia acabou se juntando à Perdigão, 
criando a BRF Brasil Foods; e a Aracruz 
juntou-se à Votorantim Celulose Papel 
(VCP), dando origem à Fibria. Segundo o 
vice-presidente de finanças e relações 
com investidores da BRF, Augusto 
Ribeiro, a política de gestão de riscos da 
companhia hoje é desenvolvida de maneira 
participativa e liderada por uma gerência 
especializada. “A cada dois anos, a política 
é revisada para que possamos atuar de 
maneira preventiva”, afirma. A empresa 
ficou na quinta colocação no ranking. No 
caso da Fibria, que ficou em 11º lugar, o 
índice aponta que ela é a única entre as 
100 que divulga a frequência dos membros 
do conselho de administração nas reuniões. 

Para Luiz Marcatti, diretor da área de 
gestão da Mesa Corporate Governance, 
a participação ativa do conselho de 
administração é fundamental para que 
episódios como esses dos derivativos 
sejam evitados. “Aprendemos muito, e hoje 
as empresas estão mais cuidadosas com 
sua gestão de riscos e com as tomadas de 
decisão”, diz.

Marcatti, da Mesa corporate: 
gestão de risco é importante

No critério de desempate com a Mar
frig, levouse em conta o fato de a em
presa possuir dez conselheiros de ad
ministração, dos quais apenas dois são 
independentes. O número ideal de mem
bros, segundo especialistas em gover
nança, deve variar de cinco a nove e, 
quanto mais independentes da empre
sa forem esses membros, mais eles vão 
contribuir de maneira imparcial para as 
decisões da companhia. “A preocupa
ção em ter um conselho mais indepen
dente tem crescido nas empresas, e isso é 
bom”, avalia a superintendente do IBGC. 

Vencedora dos prêmios de governan
ça corporativa do IBGC em 2005, 2007 
e 2009, a Lojas Renner é a terceira me
lhor empresa no ranking da AméricaE-
conomia. E merece destaque pelo fato 
de ter sido a que mais pontuou no que
sito conselho e diretoria. Nem mesmo a 
Marfrig e a Cielo chegaram a 22 pontos 
dos 27 possíveis nessa variável. O resul
tado se deve ao fato de a empresa pos
suir oito conselheiros de administração, 
dos quais seis são independentes. 

Além disso, a empresa foi a primeira 
no país a adotar manual de participação 
em assembleias, já utilizado por com
panhias estrangeiras, no qual divulga 
com 30 dias de antecedência as princi
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Segundo a BM&F Bovespa, a decisão 
das empresas de listarse no Novo Mer
cado traz benefícios aos investidores, 
como melhoria no processo de acom
panhamento e de fiscalização, redução 
de riscos, maior segurança quanto aos 
direitos societários e maior precisão na 
precificação das ações da companhia. 
“As práticas de governança levam a ins
tituição a ter uma melhor reputação no 
mercado, podendo até se beneficiar com 
taxas de juro e captação mais baixas”, 
avalia Luiz Calado, vicepresidente do 
Instituto Brasileiro de Executivos de Fi
nanças de São Paulo (Ibef/SP). 

pais informações que os acionistas pre
cisam para tomar suas decisões. “Essa 
prática garante aos investidores tempo 
para avaliação das decisões que serão 
votadas”, aponta Laurence Gomes, di
retor de RI da Lojas Renner. 

O fato de as três vencedoras estarem 
listadas no Novo Mercado da BM&F 
Bovespa não é mero detalhe. Criado 
em 2000, o Novo Mercado representa o 
grau máximo de governança corporati
va e foi considerado um avanço no mer
cado de capitais brasileiro, desde a Lei 
das Sociedades de Ações, de 1976. “Os 
investidores estrangeiros exigem esse 
grau de governança e muitos deles só 
investem em companhias que aderiram 
a esse mercado”, afirma Luiz Marcatti, 
diretor da área de gestão da consultoria 
Mesa Corporate Governance.

está faltando mulher

O debate sobre a diversidade de gênero 
nos conselhos de administração é um tema 
ainda recente na pauta de discussões da 
governança corporativa no Brasil, mas que 
começa a ganhar força à medida que alguns 
países adotam regras compulsórias ou 
ocorrem adesões voluntárias à presença 
feminina na alta administração. 

O primeiro país a estabelecer em lei 
um percentual mínimo de mulheres 
nos conselhos de administração foi a 
Noruega, que, em 2003, aprovou uma lei 
exigindo 40% dos assentos dos conselhos 
para as mulheres. A lei entrou em vigor 
integralmente somente em 2008, quando 
terminava o prazo de adaptação das 
empresas de capital à regra. 

Na Espanha e na Holanda, as empresas 
têm até 2015 para estabelecer cotas para 
mulheres nos conselhos de administração. 
A Bélgica e a Itália estabeleceram cota de 
33% em 2011. Segundo Heloísa Bedicks, 
superintendente do IBGC, ainda há 
questões machistas nos altos escalões das 
companhias brasileiras. “Melhoramos muito 
nas últimas décadas, mas ainda vemos que 
os homens indicam somente outros homens 
para os conselhos de administração”, diz. 

Pesquisa do IBGC, feita com formulários 

de referência de 454 empresas listadas na 
BM&F Bovespa entre 2010 e 2011, constatou 
que, de um total de 2.647 posições de 
conselho efetivas nas companhias abertas, 
apenas 7,71% eram ocupadas por mulheres. 

Apesar de não explicitar a posição a 
favor das mulheres nos conselhos de 
administração, o IBGC versa em seu código 
que na composição deles “deve-se buscar 
diversidade de experiências, qualificações 
e estilos de comportamento para que o 
órgão reúna as competências necessárias 
ao exercício de suas atribuições”.  Das 100 
empresas avaliadas no ranking, apenas 
57 possuíam, no período da coleta de 
informações, mulheres em seus conselhos 
de administração. 

Há, no Senado Federal, um projeto de 
lei de 2010 estabelecendo que, até 2022, 

haja um percentual mínimo de 40% de 
mulheres na composição dos conselhos 
de administração das empresas públicas, 
sociedades de economia mista e demais 
empresas controladas pela União. No 
início de março, após audiências públicas, 
o texto foi encaminhado à Comissão de 
Assuntos Sociais do Senado (CAS), onde 
será apreciado pelo relator, o senador João 
Vicente Claudino (PTB-PI). 

Inês Corrêa de Souza, que já foi diretora 
financeira da Vale, atua como conselheira 
efetiva do Magazine Luiza, 38ª colocada no 
ranking. Para ela, o olhar atento e o pensar 
femininos trazem uma nova dimensão 
na análise e na solução de problemas, e 
uma visão estratégica complementar à 
abordagem masculina dos negócios, própria 
das mulheres. “Qualquer empresa que possa 
ter mulheres em seu conselho se beneficiará 
dessa maneira única e peculiar de considerar 
fatos e versões, bem como de conciliar 
opiniões”, afirma.   

No ranking da AméricaEconomia, as 
empresas que se destacaram por ter mulheres 
em seu conselho são: AES Eletropaulo, Celpe, 
Coelba, Hering, Klabin, Lojas Marisa, M. Dias 
Branco, Magazine Luiza, Petrobras, Sabesp, 
Santos Brasil e Souza Cruz.

inês de souza, do Magazine luiza: 
com mulheres há mais conciliação
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Gomes, da renner: criação de manual 
de participação nas assembleias

confira mais detalhes do ranking 
no portal da américaEconomia: 
www.americaeconomiabrasil.com.br


