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RESUMO 

 

Este trabalho inicialmente irá fazer uma descrição teórica acerca das diferentes 

teorias da administração financeira, com forma de facilitar o entendimento das 

análises feitas acerca da influência da governança corporativa sobre o preço das 

ações. Para a pesquisa foram identificadas cinco empresas, observando os 

seguintes critérios, a firma deverá pertencer ao segundo nível 2 de governança 

corporativa, obedecendo um tempo de análise de dezesseis anos, de fevereiro de 

1996 à janeiro de 2012. Quanto ao período de estudo, é importante ressaltar que, a 

verificação da oscilação dos preços das ações se dará anteriormente a 

implementação dos níveis diferenciados de governança, passando pelo ano 2000, 

onde houve a inserção de tais práticas, e chegando ao ano de 2012, onde é 

registrada as últimas cotações. Além disso, deve-se ter em mente que, a verificação 

da rentabilidade será feita através do valor médio mensal, o que possibilitará 

reconhecer se há ou não impacto das práticas de boa governança sobre os preços. 

 

Palavras-chave: Administração Financeira. Governança Corporativa. Teorias da 

Administração Financeira. 



 

 

ABSTRACT 

 

This work will initially make a theoretical description about the different theories of 

financial management with a means to facilitate the understanding of the analysis 

about the influence of corporate governance on the share price. For research 

identified five companies, observing the following criteria, the firm must belong to the 

second level 2 corporate governance, following an analysis time of sixteen years, 

from February 1996 to January 2012. For the period of study, it is important that the 

verification of the oscillation of stock prices will occur prior to implementation of the 

different levels of governance, through the year 2000, where there was the inclusion 

of such practices, and reaching the year 2012, where is recorded the latest quotes. 

Furthermore, it should be borne in mind that the verification of profitability will be 

done through the monthly average value, making it possible to recognize whether or 

not the impact of good governance practices on prices. 

 

Keywords: Financial Management. Corporate Governance. Theories of Financial 

Management. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Esse trabalho parte do pressuposto que as práticas de Governança 

Corporativa que visam oferecer maior transparência e igualdade entre os acionistas, 

tenham alguma influência sobre o preço, consequentemente sobre a rentabilidade 

das ações. Uma vez que quanto maior for a transparência de uma organização, 

maior será a realidade empresarial apresentada ao mercado, o que poderá afetar 

positiva ou negativamente as empresa que tem capital aberto na bolsa de valores e 

fazem parte do nível 2 de governança corporativa. 

 

1.1 Justificativa 

 

Este trabalho tem a finalidade de verificar os efeitos do nível 02 de 

governança corporativa das empresas de capital aberto. Suas influências sobre o 

preço das ações, consequentemente seus impactos na comercialização desses 

papéis. 

 

1.2 Objetivo Principal 

 

Identificar a relação existente entre, as práticas do nível 2 de governança 

corporativa e a variação do preço das ações, das empresas pertencentes a esse 

nível diferenciado. 

 

1.2.1 Objetivos Secundários 

 

Verificar qual o reflexo das práticas de governança corporativa de referentes 

ao seu segundo nível sobre os preços das ações. 

Analisar qual a influência do nível 2 de governança sobre a rentabilidade dos 

das ações das empresas. 
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2 TEORIA TRADICIONALISTA 

 

Por estrutura de capital entende-se, tudo aquilo que diz respeito à 

combinação de capital próprio e de terceiros utilizados para financiar os 

investimentos de uma firma. E com base nessa necessidade organizacional será 

traçada a concepção teórica acerca da existência ou não de uma influência dessa 

prática financeira sobre o valor de mercado de uma firma. 

Anteriormente ao desenvolvimento das teorias da administração financeira 

tinha-se em mente que quanto maior o risco inerente a um investimento maior seria 

o retorno exigido. Esse mesmo princípio pode ser aplicado para empresas que 

apresentam um alto grau de endividamento, ou seja, quanto mais frágil 

financeiramente uma empresa está maior será o custo de capital de terceiros e 

maiores serão os dividendos a serem pagos. 

 

Da prática dos mercados financeiros, por exemplo, já era evidente que 
empresas com uma saúde financeira mais frágil, ao buscar empréstimos 
junto a instituições financeiras, acabavam por pagar taxas de juros maiores. 
O mesmo valia, ainda que de maneira analiticamente pouco rigorosa, para o 
capital acionário, na medida que investidores seriam relutantes a investir em 
negócios percebidos como mais arriscados, deixando-se entretanto seduzir 
quando tais negócios ofereciam retornos mais atraentes.”  
(FAMA, GRAVA, 2000, p.28) 

 

Essa percepção teórica é também afirmada por Santos, Pimenta e Cicconi 

(2009), os chamados tradicionalistas, diziam que riscos maiores pediam 

recompensas maiores. 

A figura 1 exposta por Famá e Grava (2000) demonstra essa relação de risco 

e retorno e sua influência sobre o custo de capital. 
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Figura 1 – Relação risco, retorno e custo de capital 

 

Fonte: FAMA; GRAVA, 2000, p. 28 

 

A figura 1 permite compreender que a medida que o endividamento de uma 

firma aumenta, o custo de capital Kc e também Kd sofrem uma sensível alteração. 

Sob essas condições o gráfico nos permite interpretar que o custo de capital de 

dívida produz uma redução no custo total de capital evidenciado por Famá e Grava 

(2000) na figura abaixo: 

 

Figura 2 – Endividamento em relação em custo da dívida 

 

Fonte: FAMA; GRAVA, 2000, p. 28 

 

O aumento da alavancagem financeira inicialmente proporciona uma redução 

no seu custo de capital, contudo a partir de certo nível de endividamento esse custo 

sofre um significativo aumento.  
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Famá e Grava (2000) demonstram a concepção tradicionalista ao exporem 

que uma redução no custo inicial, seguido de um aumento, determinaria a proporção 

ótima entre capital próprio e de terceiros. Sendo essa a abordagem expressa pela 

teoria clássica da administração financeira. 

 

O ponto de vista comumente denominado de “tradicionalista”, uma 
combinação ótima de capital de terceiros e capital próprio pode ser obtida e 
deve ser buscada pelas empresas como forma de maximizar seu valor de 
mercado. A maximização do valor opera-se por meio da minimização do 
custo total do capital empregado pela firma para financiar suas 
atividades.(FAMA e outros, 2001, pág. 72) 

  

Deve-se ter em mente que como forma de financiamento uma empresa pode 

utilizar-se de capital próprio através da comercialização de ações ou de terceiros por 

meio dos títulos de dívida. Ainda neste assunto é interessante dizer que o custo de 

financiamento com recursos próprios é maior do que com o de terceiros devido a 

diferentes fatores expostos a seguir; 

 

(...) o capital de terceiros é mais barato do que o capital próprio, uma vez 
que o primeiro implica uma obrigação contratual de pagamentos por parte 
da empresa, enquanto o último constitui um direito residual sobre o fluxo de 
caixa. (FAMA e outros, 2001, p. 73) 

 

também é importante lembrar que a utilização de recursos provenientes de terceiro 

torna-se fator de dedutibilidade frente ao imposto de renda. Tornando assim fonte 

mais atrativa de capital. 

Mesmo com essas vantagens a utilização de capital de terceiros acima de um 

determinado nível pode fazer com que o risco inerente ao investimento seja tão alto 

que ameaçará os acionistas, e por isso os mesmo vão requerer um retorno maior. 

Essa conclusão traz a tona um questionamento; É possível encontrar esse nível 

ótimo defendido pelos tradicionalistas? Weston e Brigham (2000) falam que a 

estrutura ótima de capital é aquela que faz com que haja um equilíbrio entre o risco 

e retorno para maximizar os preços das ações. Segundo a visão teórica, atingir esse 

equilíbrio entre capital próprio e de terceiros era sim possível. 
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3 TEORIA DE IRRELEVÂNCIA DA ESTRUTURA DE CAPITAL DE MODIGLIANI E 

MILLER 

 

Na década de 50 começa a ser desenvolvida a moderna teoria da estrutura 

de capital, destaca-se o trabalho elaborado por Modigliani e Miller (doravante MM). 

Famá e outros (2001) afirmam que contrários a visão tradicionalista MM em 

seus estudos demonstraram que a estrutura de capital não influenciava a valor da 

empresa. Weston e Brigham (2000) disseram que os autores propuseram, num 

trabalho que se tornou marco para o estudo do tema, que a estrutura de capital é 

indiferente para a determinação do valor da empresa, atendidas certas restrições. 

As restrições são expostas em Weston e Brigham (2000) como sendo: 

 

 não há custos de corretagens (ou de Transação); 

 não há impostos; 

 os investidores podem tomar emprestado à mesma taxa que as empresas; 

 os investidores e a administração têm as mesmas informações; 

 não Há assimetria de Informações; 

 as dívidas são livres de risco, não importando o grau de endividamento. 

 

Silveira, Barros e Famá (2001) acrescentam algumas restrições, além das 

anteriores: 

 

 todas as empresas têm a mesma classe de risco, ou seja, independente do 

setor de atuação o risco é o mesmo; 

 não existe custo de Falência; 

 as empresas emitem dois tipos de títulos, são eles; ações e títulos de 

dívida sem risco; 

 os administradores buscam sempre aumentar a riqueza dos acionistas. 

 

Para tal MM elaboraram três proposições forma de estabelecer um paralelo 

entra a estrutura de capital e o valor da organização. 
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3.1 Proposição I 

 

MM disseram, o nível de utilização de capital de terceiros em comparação 

com o capital próprio não exercer nenhuma pressão sobre o valor de mercado da 

empresa. Fama e Perobelli (2002) dizem que de acordo com essa proposição, na 

ausência de imperfeições de mercado, como tributos, o valor de uma empresa 

independe de sua estrutura de capital. 

 

3.2 Proposição II 

 

MM argumentaram que o custo de capital é diretamente relacionado ao nível 

de endividamento. Característica percebida uma vez que o risco aumenta de acordo 

com o grau de alavancagem, o que fará com que os investidores exijam retorno 

maior sobre o investimento. 

 

O custo de capital de uma empresa é, portanto, constante, pois a inclusão 
de capital de terceiros na estrutura de capital, com custo geralmente menor, 
gera uma elevação proporcional na expectativa de retorno exigida pelos 
acionistas, em virtude da elevação no nível de risco.  
(BERTUCCI e outros, 2010, p. 25) 

 

3.3 Proposição III 

 

A afirmativa de MM é que a avaliação de um projeto é totalmente 

independente da forma como o mesmo será financiado. Ou seja, a estrutura de 

capital para a tomada de decisão acerca de um investimento é indiferente. 

 

Uma empresa somente irá aceitar projetos de investimento cujo retorno seja 
superior à taxa de desconto utilizada na categoria de risco, na qual ela se 
enquadra, independentemente da forma de financiamento que será utilizada 
na sua implementação. (BERTUCCI e outros, 2010, p. 25) 

 

Em resumo as três proposições de MM fundamentam a irrelevância da 

estrutura de capital para o valor de uma firma. A teoria desenvolvida por esses 

estudiosos, contudo, é fundamentada em premissas irreais encontradas apenas em 

um mercado perfeito. 
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Famá e Gravá (2000) nesta mesma linha de raciocínio dizem que as 

proposições do primeiro artigo de MM em 1958, estavam baseadas em um mercado 

que não tinha a incidência de impostos. Ou seja, no mundo recriado pelas 

proposições de MM, o custo de capital era indiferente ao nível de endividamento. O 

que se mostra contrário a realidade de um mercado, onde existe a influência de 

impostos, dessa forma seria possível obter ganhos incrementais. 

Silveira, Barros e Famá (2001) confirmam que os estudos de MM foram alvos 

de muitas críticas, devido ao fato de não levar em consideração situações de 

mercado real, onde existe a incidência de imposto para pessoa jurídica. Em 1963 

MM reconheceram as falhas em seus estudos, neste mesma época os autores 

corrigiram seu primeiro trabalho. A segunda versão desse estudo afirmava que, em 

condições onde existisse a incidência de imposto de renda para empresas, a 

proposição de irrelevância da estrutura de capital não seria mais válida. 

MM em seus estudos descreveram os ganhos implícitos a utilização do 

endividamento, e esse é o benefício fiscal oferecido pelo aumento do alavancagem. 

Portanto, ao aumentar o nível de capital de terceiros em uma empresa, a 

remuneração desse investimento será lançado como despesa na demonstração do 

resultado do exercício (DRE), portanto, irá reduzir o lucro tributável.  

 

(...) os autores reconheceram haver um ganho devido a alavancagem pelo 
fato de a remuneração da dívida ser descontada do lucro tributável na forma 
de despesa. 
(...) De acordo com o estudo, quanto maior a alavancagem da empresa, 
menor o montante de imposto de renda pago para um mesmo lucro antes 
de impostos, o que evidencia o benefício proporcionado pelo 
endividamento. 
(CICCONI; PIMENTA; SANTOS, 2009, p.72) 
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4 TEORIA - THE STATIC TRADEOFF HYPOTHESIS  

 

Biagini (2003) e diz que a the static tradeoff hypothesis descreve que a 

estrutura de capital ótima pode ser entendida como sendo um contrabalanço 

(tradeoff), entre o benefício fiscal da utilização de dívida e os custos relacionados a 

mesma. Concepção que é reafirmada por Cicconi, Pimenta e Santos (2009) que 

dizem, as firmas devem buscar uma estrutura de capital ótima que maximize os 

resultados e minimize os custos de endividamento. 

Nessa mesma linha de pensamento, Ross, Westerfield e Jaffe (2002) dizem 

que o uso de capital de terceiros oferece benefícios fiscais à empresa. Entretanto, o 

uso de capital de terceiros exerce pressão sobre a empresa, no tocante ao risco de 

mercado. 

As passagens anteriores possibilitam chegar a seguinte conclusão, a 

utilização de capital de terceiros gera dois efeitos, sendo um positivo e outro 

negativo. O lado favorável diz respeito aos benefícios auferidos pela utilização de tal 

capital no tocante a redução do valor a ser pago com imposto de renda, contudo, em 

contraposição surgi o chamado custo de falência, representando a má influência do 

endividamento. 

Ross, Westerfield e Jaffe (2002) definem custo de falência, como aquele em 

que a propriedade dos ativos de uma empresa é transferida de seus acionistas para 

os credores. Portanto, o custo de falência tem influência sobre o custo da capital, 

uma vez que quanto maior é o endividamento, maior serão os retornos esperados, já 

que o risco inerente ao investimento é maior. 

 

(...) são os custos de falência que encarecem o custo de capital das 
empresas, na medida em que o retorno exigido tanto pelos credores como 
pelos investidores aumenta quanto maior for a participação de capital de 
terceiros na estrutura de capital das empresas. (CICCONI, PIMENTA E 
SANTOS, 2009, p. 72) 

 

Por último, pode-se dizer que é função dos administradores utilizar capital de 

terceiros, até o nível que em que os custos do endividamento sejam compensados 

pelos benefícios fiscais oferecidos, isto é, buscar a chamada estrutura de capital 

ótima. Confirmando esse mesmo raciocínio, Smith citado por Biagini (2003) afirma, 

quando a empresa realiza novas emissões de títulos aproxima-se da sua estrutura 
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ótima de capital. Ou seja, uma organização ao emitir títulos de dívida está reduzindo 

a participação de capital próprio, e aumento o nível de endividamento, o que por 

consequência irá oferecer um maior benefício fiscal. 

Além disso, é interessante ressaltar que inúmeras são as formas disponíveis 

no mercado para uma empresa financiar seus investimentos, cabendo a empresa 

decidir qual deles é melhor. Porém, faz-se necessário dizer que os autores afirmam 

que existem aquilo que é chamado de ordem de financiamento, sendo traduzida 

através da teoria Pecking Order, ou Teoria de Hierarquização das Fontes de 

Financiamento que será tratada mais a frente.  

Biagini (2003) diz que a utilização dessa metodologia pode ser afetada pela 

chamada assimetria de informação, ou seja, a firma que emite títulos de dívida 

detêm informações que os possíveis investidores não têm, gerando uma redução no 

valor dos títulos.  
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5 TEORIA DA ASSIMETRIA DE INFORMAÇÕES 

 

A diferença informacional existente entre os gestores de uma empresa e os 

investidores externos da mesma pode ser chamado de assimetria informacional. 

Essa teoria é fundamenta nas informações limitadas que são divulgadas ao 

mercado, e é por meio destas que os investidores aplicam seu capital. Como 

confirmam Antunes e Procianoy (2003) que os administradores, na condição de 

insiders por serem pessoas que estão dentro da organização, detêm acesso às 

informações sobre os fluxos de caixa futuros das empresas antes dos investidores 

no mercado. Belo e Brasil (2006) nessa mesma concepção dizem que assimetria de 

informacional ocorre quando alguns agentes econômicos têm mais informações que 

outros. 

Bertolin e outros (2008) propõe que assimetria informacional ocorre pela 

diferença de poder existente, ou seja, entre os administradores e os investidores, ou 

como o próprio autor definiu entre aqueles que têm o poder de mando e o de posse. 

Esse mesmo autor vai de encontro ao conceito inicialmente descrito de assimetria 

informacional dizendo que, os administradores tem o controle das informações que 

são transmitidas aos sócios, o que confirma o pressuposto da divergência 

informacional entre os agentes. 

É interessante ressaltar que a literatura define dois grupos de estudo acerca 

da assimetria informacional, o primeiro analisa o comportamento de mercado diante 

das decisões de financiamento de uma empresa, ou seja, diante de um novo projeto, 

o instrumento de captação de recursos escolhido por uma organização irá oferecer 

ao mercado sinais. O segundo grupo estudou a estrutura de capital como uma forma 

de minimizar os impactos gerados pela assimetria informacional, quando utilizado 

um dos meios de financiamento. Portanto, quando uma empresa opta por 

determinada modalidade financeira para o desenvolvimento de novos projetos, as 

informações passadas ao mercado pode afetar negativamente o valor da mesma, 

sendo, necessária uma adaptação na estrutura de capital de forma a reduzir a 

influência negativa da informação.  

A premissa exposta nos trabalhos por MM que dizia, todos tem acesso ao 

mesmo nível de informação, como demonstram Weston e Brigham (2000) os 

investidores e a administração têm a mesma informação concernente às futuras 
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oportunidades de investimento da empresa. o que fundamentava a irrelevância da 

estrutura de capital afirmada pelos mesmos autores. Diante da teoria da assimetria 

de informações essa afirmação é inválida, como demonstrado por Bertolin e outros. 

(2008) a assimetria de informação descreve o fenômeno segundo o qual alguns 

agentes têm mais informação do que outros, moldando um cenário incerto e 

inseguro. 

Todo o conteúdo descrito anteriormente demonstra que, a assimetria de 

informação tem impacto direto na estrutura de capital das empresas. (ALBANEZ; 

VALLE, 2009). Além disso, Fiorati (2007) afirmou, as informações importantes têm 

papel estratégico em uma organização, surgindo assim a necessidade de se ter um 

cuidado no tratamento da mesma, pois os concorrentes podem utilizá-la de maneira 

a comprometer os resultados futuros da organização. (ALBANEZ; VALLE, 2009) 

afirmaram que qualquer opção de financiamento escolhida por uma organização irá 

emitir sinais ao mercado, contudo, existem instrumentos menos suscetíveis. 

Essas características dos instrumentos de captação de recursos devem ser 

observadas, pois, todas as vezes que uma organização se depara com um 

investimento, a mesma estabelece uma previsão dos valores presentes líquidos dos 

seus fluxos futuros para o novo empreendimento em questão. Entretanto, os 

investidores externos só entendem os números como possíveis valores a serem 

distribuídos. Confirmando a diferença informacional entre insiders e agentes 

externos. 

 Ainda no tocante a percepção de mercado quanto a opção da fonte de capital, 

deve-se ter em mente a utilização de uma fonte de financiamento pode afetar o risco 

que a firma oferece aos seus investidores, consequentemente exercendo pressão 

sobre valor da mesma diante do mercado. Exigindo que a mesma distribua maiores 

dividendos e/ou tenha de trabalhar com taxas de juros maiores. Características 

condizentes com a emissão de ações, que tem grande influência da informação, ou 

seja, quando colocados no mercado esses papéis não são considerados seguros, 

além disso, a sinalização dada ao mercado não é bem vista pelos investidores, uma 

vez que, os mesmo possuem menos informações. O que faz com que haja uma 

desvalorização dos mesmos, conforme citado anteriormente.  

 Os estudos de Leland e Pyle citado por Bertucci (2003) afirmam, no mercado 

empresarial diferentes são os níveis de informação entre os agentes. Essa afirmativa 

permite concluir que, sempre haverá diferença informacional entre os agentes.  
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 É característica dos gestores a busca por capital para investimentos em 

projetos que tem suas qualidades conhecidas pelos mesmos, isso faz com que os 

administradores possam optar por um não lançamento de ações que, segundo eles, 

esteja abaixo do valor, ou por vender papéis que em determinado momento são 

considerados acima do valor praticado. Essa é uma ação totalmente relacionada ao 

nível de informação que administradores tem, sendo contrário a concepção dos 

investidores externos, ou seja, entre aqueles que são controladores e acionistas 

atuais da empresa e os futuros. 

 Com base na concepção teórica já demonstrada anteriormente acerca da 

assimetria de informações, pode-se trazer a tona os estudos de Leland e Pyle 

citados por Bertucci (2003). A ideia central do estudos desses autores diz respeito à 

interpretação do mercado frente a um novo investimento. Portanto, o mercado 

devido a diferença de informação não poderia diferenciar se o novo projeto é ou não 

de qualidade, fazendo com que essa avaliação ocorra pela média do mercado. 

Bertucci (2003) ressaltar ainda que, essas características fariam com que projetos 

de alto risco fossem beneficiados e os de baixo risco prejudicados. Isso ocorreria 

devido à diferença de informação, fazendo com que, projetos ruins tivessem baixas 

taxas de financiamentos, enquanto, projetos de alta qualidade teriam de arcar com 

custos de capital superiores a realidade do empreendimento. 

 Essa concepção teórica faz com que o seguinte questionamento venha a 

tona, como fazer com que os projetos sejam bem avaliados, além disso, como fazer 

que com os financiamentos para os mesmo ocorram de maneira correta frente ao 

mercado. Essa má avaliação se deve ao fato da diferença informacional entre os 

agentes, como já observado durante a conceituação da assimetria de informação, 

portanto, é exatamente com base nessa falta de informação que a errônea 

interpretação acerca dos novos empreendimentos ocorre. Sendo assim, uma forma 

de reduzir a diferença de informações entre insiders e acionistas como confirma os 

estudos feitos por Leland e Pyle citados por Bertucci (2003) que deve-se  repassar 

conhecimento que esteja de acordo com a estrutura de capital utilizada pela 

organização. Outra proposta estabelecida por esses autores é quanto a participação 

do capital dos administradores empregado no projeto, ou seja, quanto maior a 

parcela de capital dos gerentes investidas no projeto maior é a garantia de qualidade 

do mesmo. 
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 O preço praticado pelo mercado sozinho não traduz a totalidade de 

informações que cerca um empreendimento, diante disso, é necessário que os 

administradores utilizem a estrutura de capital para complementar e aumentar a 

veracidade das informações. Consequentemente a estrutura de capital passa a ter 

grande importância, pois, será através dela que o mercado irá avaliar a firma. 

 A diferença entre os agentes faz com que o valor de uma organização seja 

dado através da percepção do mercado. Pode-se, portanto, retomar a importância 

da estrutura de capital, ou seja, alterações na mesma ofereceriam sinais ao 

mercado, essa percepção teria impacto positivo ou negativo no valor. 

 As decisões e atitudes tomadas pelos administradores são também fonte de 

sinal para o mercado, as práticas dos gestores seriam utilizadas para determinar o 

valor das ações. Isso ocorre devido ao nível de conhecimento da firma e também 

dos novos empreendimentos que esses agentes têm. Essa é a mesma interpretação 

do mercado, isto é, os agentes externos compreendem que os insiders têm mais 

informações, possibilitando o entendimento dessa metodologia de avaliação do 

comportamento dos gestores para a projeção do valor de uma empresa. 

 Bertucci (2003) observa inclusive que, em casos em que o capital do novo 

empreendimento seja em sua maioria dos administradores, a sinalização dada ao 

mercado faz com que as ações da empresa valorizem. Essa afirmativa permite dizer 

que, os gestores só investirão em projetos que apresentem uma boa perspectiva de 

ganho, consequentemente oferecendo um claro sinal de valorização da empresa 

frente ao mercado. 

 Baseado na premissa de que o administrador de uma firma possui mais 

informação acerca de um projeto, e que os mesmos têm como característica a não 

elevação do risco, pode-se dizer que, o gestor só irá optar pelo endividamento 

quando o projeto for de baixo risco, portanto, de alta qualidade, com valor presente 

líquido (VPL) positivo.   

 As análises anteriores demonstraram que diferentes são as formas de 

incidência da assimetria de informações, que as mesma podem impactar no valor da 

empresa frente ao mercado, que as práticas organizacionais oferecem sinais ao 

mercado. Contudo, pode-se também compreender que existem instrumentos de 

captação utilizados pelas firmas são suscetíveis as informações e quando colocados 

em uso mesmos emitem sinais ao mercado.  
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 Esse sinais podem ser positivos, consequentemente elevando o valor da 

empresa, ou negativos fazendo com que haja uma desvalorização das ações da 

mesma. Entretanto, esses impactos provém de outras fontes como, práticas e 

atitudes dos gestores. Esses fatos estão diretamente relacionados aos diferentes 

níveis de informação entre os agentes de mercado, que nesta teoria é chamada de 

assimetria informacional.  

 Conclui-se a assimetria informacional é prejudicial às organizações, 

consequentemente a seus novos empreendimentos, mas como descrito, existem 

formas de minimizar os impactos gerados, cabendo, aos administradores e 

acionistas identificarem a melhor forma de captação de recursos e terem cuidado 

com suas práticas frente aos investidores externos. O que irá garantir que as 

informações cheguem ao mercado com o menor nível de distorção, aproximando-se 

portanto da real necessidade empresarial. 

 Uma das formas de reduzir o impacto da informação, quando a empresa 

utiliza alguma das fontes de financiamento será explicada na teoria de 

hierarquização das fontes de financiamento a seguir. 
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6 TEORIA DE HIERARQUIZAÇÃO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO 

(PECKING ORDER THEORY) 

 

A teoria de hierarquização das fontes de pagamento, doravante THFF 

estudada por Myers, prevê uma ordem de utilização dos instrumentos financeiros 

para captação de recursos. Contudo, essa teoria é fundamenta segundo as palavras 

de Medeiros e Daher (2005) na falta de harmonia de informações, isto é, na 

divergência de informação existente entre aqueles que fazem parte do cenário 

externo e interno de uma organização. O que faria com que os agentes envolvidos 

desenvolvessem estruturas de capital diferentes. 

 Como descrito anteriormente a assimetria de informações pode ser entendida 

como sendo, os diferentes entendimentos tidos pelos investidores e/ou acionistas, 

referente a captação de recursos de uma empresa. Como forma de obtenção de 

capital uma firma poderia emitir ações, contudo, essa opção está mais exposta a 

falta de simetria de informação, podendo ser interpretado pelos investidores como 

uma perda de lucro, uma vez que o mesmo será dividido entre um maior número de 

acionistas.  

 

Essa assimetria levaria a empresa à destruição de valor para os acionistas 
atuais caso decidisse pela nova emissão, já que a implantação de novos 
projetos poderia não ser corretamente avaliada pelo mercado, acarretando 
uma subavaliação das novas ações e a consequente transferência de 
riqueza dos acionistas antigos para os novos. (MEDEIROS; DAHER, 2005, 
p. 39)  

 

Bertucci e outros (2010) diz que emitir títulos de dívida seria também um 

direito, e a assimetria de informações seria menos relevante neste caso. Mas sem 

dúvida a alternativa que estaria praticamente isenta de assimetria de informações 

seria a retenção de lucros, ou seja, a empresa iria acumular capital próprio para 

posteriormente investi-lo. Portanto, a THFF é contrária a concepção da existência de 

uma estrutura ótima de capital, o texto anteriormente demonstra que as empresas 

tendem a reter capital próprio, endividamento e por último a abertura de capital. 

 

(...) as empresas utilizam uma hierarquia predeterminada na captação de 
novos recursos, começando pela utilização de seus lucros retidos, 
passando pela emissão de débito e, apenas como última alternativa, 
emitindo ações. (EID, 1996, p. 54) 

 



25 

 

A melhor ordem de captação seria; acumulação de recursos próprios, títulos 

de dívida e emissão de ações. Albanez e Valle (2009) confirmam essa concepção 

teórica ao dizerem que, as empresas devem optar por alternativas de captação de 

recursos que sejam menos sensíveis a divergência de informação, portanto, a 

escolha seria em primeiro lugar, utilização de recursos internos, em segundo com 

dívida e, por fim, com ações. Contudo, é interessante ressaltar que essa ordem de 

captação depende do momento de mercado, isto é, a preferência por uma forma de 

financiamento será baseada na oportunidade oferecida pelo mercado para emissão 

de ações, títulos de dívida ou acumulação de capital. 

 

(...) a preferência pela forma de financiamento das empresas depende mais 
das oportunidades, isto é, do momento sinalizado pelo mercado como 
sendo mais oportuno para emissão de títulos, por exemplo, do que um 
estratégia rígida e pré-concebida para atendimento de um endividamento-
alvo. (BIAGINI, 2003, p. 51) 

 

Bertucci (2003) confirma essa abordagem teórica, a estrutura de capital é 

resultante do ponto em que a empresa se encontra na escala de preferência por 

recursos financeiros e não de um índice de endividamento-alvo. Também afirmado 

por Albanez e Valle (2009), a Pecking Order não estipula nenhum nível capital, seja 

tido como alvo ou ótimo para a organização. Esta teoria, portanto, não estipula 

nenhuma adequação entre recursos provenientes de terceiros e capital próprio.  

Biagini (2003) diz que, é possível concluir que a THFF pré-define uma ordem 

de captação, que está diretamente relacionada ao valor da empresa, portanto, como 

já tratado anteriormente a abertura de capital depende do momento vivido pela 

organização junto ao mercado, e estaria sujeita a assimetria informacional, 

característica contrária quando se fala de endividamento e autofinanciamento, onde 

a diferença de informacional não teria tanta influência.  

 

Em linhas gerais, a THFF diz que as empresas obedeceriam a uma 
hierarquia, quando da busca por funding para financiar seus projetos, 
recorrendo inicialmente a recursos gerados internamente, seguidos pela 
emissão de dívida e, finalmente, pela emissão de ações novas. 
(MEDEIROS; DAHER, 2005, p.38) 

 

Myers citado Albanez e Valle (2009) afirmam que as empresas vão escolher o 

endividamento quando, os recursos internos não forem suficientes. Como toda forma 

de financiamento, essa escolha também emite sinais ao mercado, mas ao contrário 
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de uma nova emissão de papéis a utilização da dívida gera bons sinais, ou seja, 

quando uma empresa opta por emitir novas dívidas, os investidores identificam uma 

capacidade de crescimento e financiamento, além de reduzir a vantagem 

informacional dos agentes internos. 

Medeiros e Daher (2005) ainda no tocante a ordem de captação afirmam que, 

se a emissão de ações for considerada em primeiro plano, a THFF não teria 

fundamento. O motivo colocado por esses autores diz respeito a não conformidade 

entre as informações.  

 

Essa assimetria levaria a empresa à destruição de valor para os acionistas 
atuais caso decidisse pela nova emissão, já que a implantação de novos 
projetos poderia não ser corretamente avaliada pelo mercado, acarretando 
uma subavaliação das novas ações e a consequente transferência de 
riqueza dos acionistas antigos para os novos. (MEDEIROS; DAHER, 2005, 
p.39) 

 

Demonstrado por Silva e Brito (2005) ao afirmarem que, os gerentes tendem 

a buscar alternativas de investimento arriscadas, como a colocação de ações, 

mesmo quando a empresa está valorizada frente ao mercado. Essa é uma 

característica que segundo os mesmos autores é vista de maneira ruim, pois, a 

utilização desse instrumento financeiro é acompanhada de risco, o que faz com que 

o valor da firma seja descontado, fazendo com que as ações antigas tenham seu 

preço reduzido na data de emissão dos novos papéis. 

Albanez, Valle e Corrar (2012) demonstram que o financiamento de novos 

projetos através da emissão de ações tem consequências negativas para o valor 

acionário. Portanto, uma organização que opta por captar recursos colocando novas 

ações no mercado tende a, rejeitar projetos com valor presente líquido (VPL) 

positivo, essa característica se deve ao fato de que a falta de informações entre os 

agentes internos e externos afete negativamente o preço dos novos papéis. Esse é 

um acontecimento que poderia ser evitado, se a organização optasse por recursos 

internos ou utilização de dívida como forma de financiamento. 

Nesta abordagem teórica, as organizações podem e optam por seguir uma 

determinada ordem de financiamento para seus investimentos. Está uma 

característica que está diretamente relacionada, ao nível de influência da assimetria 

de informações e também do papel da escolha de uma determinada fonte de 

obtenção de capital sobre o valor de uma empresa frente ao mercado.  
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A ordem de preferencia entre formas de captação de recursos ainda esta 
fundamentada no fato de que os recursos gerados internamente não 
possuem custos de transação, por isso representam a primeira opção para 
o financiamento de novos investimentos. Nesse sentido, a teoria de pecking 
order explica porque grande parte do financiamento externo e derivada da 
emissão de dividas e porque empresas mais lucrativas são menos 
endividadas. (ALBANEZ; VALLE, 2009, p. 9) 

 

Conclui-se, portanto, que a utilização dessas fontes irá depender do quão 

transparente é uma empresa, além disso, a escolha será ditada pela aceitação do 

mercado e de seus investidores. Ainda pensando na influência da informação e dos 

agentes envolvidos em uma firma, deve-se expor a teoria de agência a seguir. 
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7 TEORIA DE AGÊNCIA 

 

As teorias anteriormente descritas, demonstram que o valor de uma empresa 

pode ser maximizado de acordo com a estrutura de capital utilizada, devendo-se a 

fatores provenientes dos benefícios ficais oferecidos pela prática da alavancagem. 

Como afirmam Kayo e Famá (1997) às decisões financeiras podem contribuir para 

aumentar o valor de uma empresa. Isso acontece graças à atuação dos benefícios 

fiscais oriundos da utilização da dívida. Contudo, a medida que o endividamento de 

uma organização aumenta, inúmeras outras variáveis afetam negativamente o valor 

da firma frente ao mercado.  

Perobelli e Famá (2002) afirmam que, os custos exercem pressão sobre o 

valor de uma empresa, no sentido de reduzi-lo, pois os lucros passam a ser divididos 

entre, acionistas, credores e terceiros. Baxter, Warner e Altman citados por Cicconi, 

Pimenta e Santos (2009), afirmaram que, o endividamento encarece os custos de 

capital das empresas, uma vez que o retorno exigido pelos credores e pelos 

investidores aumenta. 

Além disso, deve-se ter em mente que todas as práticas organizacionais no 

tocante as medidas para obtenção de capital para o financiamento de novos projetos 

geram sinais ao mercado, que podem afetar positiva ou negativamente o valor da 

mesma. Essa concepção pode ser observada nas demonstrações descritas 

anteriormente na teoria de assimetria de informação.  

O que nos leva a outra metodologia já estudada, onde os autores afirmaram 

que devido aos sinais repassados aos mercado, quando uma organização opta por 

uma modalidade de financiamento, foi desenvolvida a teoria calcada na 

hierarquização das fontes de financiamento. Essa abordagem diz que, quando uma 

firma quer investir em um novo empreendimento a mesma seguirá uma ordem de 

captação de recursos, sendo essa, a utilização de recursos internos, emissão de 

novas dívidas e por último a colocação de novas ações.  

A orientação para exploração das fontes de financiamento segunda esta 

teoria está diretamente relacionada às informações que a organização emite ao 

mercado, ou seja, quando uma empresa decidi trabalhar com uma determinada 

modalidade de captação de recursos a mesma irá emitir sinais ao mercado. Tendo 

em mente que algumas dessas práticas estão mais sensíveis as informações, 

enquanto outras não, pode-se dessa forma relembrar que segunda a Pecking Order, 
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as firmas devem e optam por acumulo de recursos próprios, endividamento e 

emissão de novas ações para o financiamento de novos projetos, sendo essa 

também a ordem crescente de exposição de informações ao mercado. 

Todas essas referências demonstram o quanto é importante buscar uma 

estrutura de capital ótima, diante dessa necessidade surge os questionamentos, os 

responsáveis pelas firmas buscam o constante aumento dos lucros? Procuram 

alavancar a empresa de maneira a garantir o crescimento acelerado da mesma? 

São estas perguntas que trazem a tona o que pode ser entendido como conflito de 

agência. 

O custo de agência (conflito de agência) é também visto como um fator 

influenciador para a utilização de determinada estrutura de capital. Essa teoria foi 

analisada como foco nos estudos Jensen e Meckling como citam Kayo e Famá 

(1997). Esses mesmos autores (Kayo e Famá) dizem que as decisões de 

financiamento são afetadas pela fração de propriedade nas mãos de 

administradores e investidores. Portanto, pode-se entender que, os administradores 

e os acionistas, se deixados a si mesmo, procurarão agir em defesa de seus 

interesses próprios. (ROSS, WESTERFIELD; JAFFE, 2002). Bertucci e outros (2010) 

definem teoria de agência, como sendo, a análise dos conflitos de interesse 

existente entre os agentes internos e externos de uma organização, Zani (2005) 

concorda com essa concepção teórica ao dizer que, o conflito de agência ocorre 

quando as duas partes resolvem maximizar suas interesses. 

As descrições anteriores trazem outra concepção, pode-se analisar uma 

organização sob a ótica dos contratos, ou seja, conjunto de contrato entre agentes 

internos e externos que são desenvolvidos no decorrer do tempo. A teoria de 

agência coloca em foco as relações de transferência de mando, portanto, quando a 

tomada de decisão é passada a outro elo e/ou agente da cadeia.  

Com foco sobre as relações contratuais pode-se então dizer, as firmas são 

relações contratuais estabelecidas entre os inúmeros elementos de produção, tendo 

sempre em mente que cada um busca seu interesse. Ou seja, uma organização tem 

vários fornecedores para o desenvolvimento de suas atividades, segunda essa 

teoria, cada um deles irá direcionar suas ações em benefício de seus interesses, 

levando em consideração que essa conceituação pode também ser ampliada aos 

membros internos dessa empresa.  
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Os contratos, portanto, são considerados aspectos essenciais para o 

desenvolvimento das atividades, onde fornecedores, colaboradores, acionistas, 

clientes, sociedade, entre outros formam uma infinidade de contrato. Onde cada um 

desses ditará quais as características, atividades, demandas e fornecimentos para 

cada um dos envolvidos no processo organizacional. E como já demonstrada, a 

teoria de agência terá seu enfoque na delegação das decisões acerca desses 

contratos.  

Os contratos são a essência das atividades desenvolvidas pela organização, 

além disso, são as formas como os interesses conflitantes dos agentes são 

colocados em um plano de igualdade, tendo em mente que alguns desses indivíduos 

podem ser representantes da empresa. Essa característica permite melhor 

compreender o conceito de agência expresso nessa teoria. Ou seja, um ou mais 

pessoas ao definirem por meio de um contrato uma representação, portanto, escolha 

de um terceiro para desempenhar um determinado serviço em benefício das 

contratantes, neste momento pode-se notar que existe o repasse de autoridade para 

esse terceiro. 

Essa delegação de poder de mando traz a tona o distanciamento entre 

aqueles que têm a propriedade e aquele que detém o controle, sendo dessa 

separação que surge o problema tratado na teoria de agência, que é denominado 

conflito de agência. Onde os envolvidos em uma relação de agência buscam 

maximizar seus ganhos, contudo, nasce exatamente nessa corrida por ampliação 

dos resultados o conflito de interesses. 

Esses conflitos podem ser gerados por preferências diferentes, ou seja, os 

administradores fazem de uma determinada maneira e os acionistas querem de 

outra, o que pode ser visto em: 

 

Conflitos podem ser gerados por divergências relativas a diferentes 
preferências em itens relevantes, tais como, investimentos, liquidez, 
controle acionário ou estratégia de diversificação. As preferências são 
manifestadas em virtude de distintos direcionadores de valor para cada tipo 
de agente que compõe o mercado (...).  
(BERTUCCI e outros, 2010, p.26) 

 

Bertucci e outros (2010) dizem que os conflitos entre gestores e acionistas 

podem ser vistos de acordo com os pressupostos básicos que guiam as ações dos 

executivos. Sendo de responsabilidade do administrador garantir os interesses da 
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organização, posteriormente dos acionistas, contudo, a concentração de poder na 

mão de um só dirigente, gera o conflito de agência, como descrito anteriormente. 

Kayo e Famá (1997) vão de encontro com essa concepção, a suposição de que os 

gestores vão agir sempre em benefício dos proprietários é ingênua e esconde 

atitudes do comportamento do administrador que pode ser prejudicial a organização. 

Um das formas de abrandar os efeitos do conflito de agência é através do 

endividamento, portanto, uma empresa opta por se endividar para financiar seus 

investimentos, o que faz com que o capital livre em caixa para utilização dos 

administradores fique reduzido, ou próximo de zero, consequentemente não existirá 

recursos financeiros para financiar as regalias dos controladores. 

O motivo pelo qual os acionistas e os controladores são divergentes quanto 

ao emprego do capital restante após o pagamento de todos os investimentos reside 

no seguinte fato, os administradores tendem a investir em projetos para o 

crescimento da firma, uma vez que empresas maiores geralmente oferecem maiores 

recursos e remuneram com salários mais altos. O que fará com os gestores 

retenham os lucros buscando projetos para investir, mesmo que esses não 

apresentem valor presente líquido positivo. 

O endividamento por sua vez, tem o papel de direcionar os investimentos, isto 

é, forçará os administradores a procurar projetos de qualidade, caso contrário, 

distribuir os recursos aos acionistas. As considerações anteriores permitem que seja 

feita a seguinte afirmação, o conflito de interesses existente em uma relação de 

agência, faz com que o gestor busque a maximização de suas necessidades e não 

da dos acionistas. 

Os custos de agência estão descritos em duas categorias, capital próprio e 

endividamento, o primeiro, está relacionado aos gastos exagerados com bens e 

serviços de luxo por parte dos gestores. Kayo e Famá (1997). O segundo, quando 

os administradores aumentam os riscos, ao optarem por utilizar o endividamento e 

escolherem investimentos que tem suas expectativas de retorno duvidosas, 

consequentemente aumento do risco de falência da firma.  

 

O problema de agência (ou problema agente-principal) aparece quando o 
bem-estar de uma parte (denominada principal) depende das decisões 
tomadas por outra (denominada agente). Embora o agente deva tomar 
decisões em benefício do principal, muitas vezes ocorrem situações em que 
os interesses dos dois são conflitantes, dando margem a um 
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comportamento oportunista por parte do agente (...). (CARVALHO, 2002, p. 
19) 

 

Diversos são os custos de agência, estando os mesmos diretamente 

relacionados aos tipos de relações estabelecidas. Contudo, esses custos surgem do 

fato de, o agente principal esperar que o secundário tenha suas ações voltadas para 

o benefício do primeiro. Portanto, as divergências de interesses são comuns, cabe 

aos empresários encontrar o ponto em que esses custos sejam reduzidos. 

Diante desses riscos são características dos administradores, buscarem 

investimentos que atendam suas demandas, que beneficiem seu corpo de 

colaboradores e que não sejam tão arriscados. O que consequentemente remete a 

firmas diversificadas, no tocante a suas atividades empresariais e/ou investimentos 

que ofereçam retorno no menor tempo possível, o que é contrário à expectativa dos 

acionistas, que querem suas ações valorizadas no longo prazo. 

 Inúmeros são os fatores que levam os gestores a terem interesses 

divergentes dos acionistas, que estão relacionados não só aos aspectos abordados 

anteriormente, mas também as formas de trabalho. Ou seja, caso os 

administradores tenham um elevado tempo de trabalho, pode-se dizer que o apego 

às atividades desenvolvidas e também ao receio de perder o emprego, fazendo com 

que haja um afastamento nas preferências dos agentes. 

Uma das formas para maior controle das gerências por parte dos acionistas 

seria o aumento no percentual de ações, portanto, aumento da participação 

acionária, contudo, esse é um fator que eleva o risco de investimento, o que reforça 

a característica de diversificação da carteira por parte dos grandes investidores. 

Entretanto, quanto maior for pulverização da carteira menor a capacidade de 

observação das atividades gerenciais, fazendo com que os gestores desempenhem 

suas atividades em benefício próprio. 

Os fatores anteriormente citados demonstram a importância de se haver um 

monitoramento e implantação de sistemas de controle, sendo essas necessidades 

interpretadas como custo de solução de conflitos. (ROSS, WESTERFIELD E JAFFE, 

2002). Bertucci e outros (2010) dizem que os conflitos de agência podem ser 

minimizados, mas não podem ser extintos, gerando como consequência perdas 

residuais aos acionistas.  
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Os custos de agência, que podem ser entendidos como os custos inerentes 

as formas de controle e gerenciamento. Os contratos, onde as obrigações dos 

administradores são expostas, é uma das formas de garantir que os interesses dos 

acionistas sejam resguardados. (KAYO; FAMÁ,1997;Zani, 2005; BERTUCCI E 

OUTROS, 2010) Sendo também interessante ressaltar os custo de monitoramento, 

que segundo Zani (2005) podem ser caracterizados pelos incentivos oferecidos para 

que o agente (administrador) alcance os objetivos previamente estabelecidos, por 

fim, esse autor ainda salienta a dificuldade dos proprietários em definir os objetivos 

que garantam a maximização dos ganhos. O que possibilita compreender que os 

custos totais de agência, podem ser entendidos pela soma dos custos de 

monitoramento, comprometimento e pela perda residual. (BERTUCCI E OUTROS, 

2010). 

Os contratos como citados anteriormente tem a função definir as barreiras de 

atuação dos gestores, evitando assim, os demais custos de agência que são 

evidenciados por Jensen e Meckling  citados por Bertucci (2003); 

 

 substituição de ativos; 

 diluição de direitos; 

 sub-investimentos; 

 excesso de pagamento de dividendos. 

 

No tocante a substituição de ativos, pode-se dizer que, esse tipo de conflito 

entre os acionistas e credores ocorre devido ao fato de, os primeiros estarem mais 

propensos a investir em projetos que oferecem maiores riscos, características que 

não é compartilhada pelos credores. Um forma encontrada para reduzir esse tipo de 

conflito é, colocação de restrições expressar em contrato. Além disso, deve-se ter 

em mente que, barreiras para o processo de compra e fusões empresariais, é 

também uma forma de diminuir os problemas relacionados a substituição de ativos e 

do risco inerente a novos investimentos. 

A distribuição de dividendos podem ser monitoradas e restringidas, essa 

prática auxilia na solução do problema de sub-investimentos, uma vez que uma 

retenção mínima de capital é exigida em contrato. Portanto, o recurso restante que 

não podem ser repassados são aplicados em projetos com valor presente líquido 
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positivo. A imposição de barreiras para a utilização do endividamento é uma forma 

de reduzir a diluição dos direitos dos credores. 

O conteúdo anteriormente exposto permite concluir os motivos pelos quais os 

credores de uma organização utilizam instrumentos para garantir seus interesses, 

inclusão dos custos de agência aos financeiros dos empréstimos, e fundamentam 

muito bem seus direitos frente a organização por meio das cláusulas contratos. 

Inúmeras são as causas dos conflitos de interesse, não existindo apenas 

entre, credores e acionistas e/ou entre acionistas majoritários e minoritários. A 

literatura demonstra que essas divergências podem ocorrer entre, os colaboradores 

e clientes de uma organização, gerando custos inerentes a esse tipo de conflito.  

O conflito entre acionistas e administradores também é citado nos estudos de 

inúmeros autores, portanto, será necessário tratar o mesmo nesta abordagem 

teórica, uma vez que, os custos de agência interferem diretamente no nível de 

endividamento, consequentemente no tipo de estrutura de capital. 

 

7.1 Conflito de Agência: Acionista X Administradores 

 

O conflito de agência como descrito anteriormente, é basicamente o conflito 

de interesses entre os administradores de uma organização e seus acionistas, uma 

vez que cada um tende a seguir uma linha de ação que atenderá seus objetivos.  

Os gestores por possuírem pouca ou nenhuma participação na empresa, mas 

serem totalmente responsáveis pela administração da mesma, tendem a agir de 

maneira a garantir maiores confortos, benefícios, mordomias, etc., enquanto 

realizam suas atividades. Contudo, essa é uma atitude que corrói a margem de lucro 

dos acionistas, evidenciando assim o conflito entre essas duas categorias de 

stakeholders. (ZANI, 2005). 

Pode-se também compreender que, os administradores devido aos fatores 

anteriormente e outros mais procuram manter a empresa em funcionamentos, 

mesmo que essa seja uma característica contrária a posição dos investidores, que 

preferem uma empresa com maior liquidez. Dessa maneira o conceito de assimetria 

de informações é evidenciado, pois, os gestores controlam as informações que 

levariam os investidores a escolherem a liquidação como melhor opção.  

Kayo e Famá (1997), Zani (2005), Bertucci e outros (2010) dizem que uma 

das formas de reduzir a divergência entre administradores e acionistas é, utilização 
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do endividamento. Bertucci e outros (2010) afirmam que utilização de capital de 

terceiro para financiamento, geraria obrigações com os credores, reduzindo 

consequentemente os fluxos de caixas, o que limitaria as ações dos gestores, 

diminuindo assim o conflito.  

O custo de agência não é provocado apenas pela utilização de capital de 

terceiro, pode-se também reconhecer esse tipo de custo com o uso de capital 

próprio. Esse custo está diretamente relacionado a redução da participação dos 

antigos acionistas, frente aos novos. Fazendo com que os primeiros apresentem 

uma desmotivação para os negócios e/ou aumentem seus luxos com recursos da 

própria firma. 

Esse é uma consideração válida para inúmeras organizações, contudo, é um 

fato mais facilmente percebido em novas empresas. Ou seja, quando uma firma está 

para fazer ou fez a primeira emissão de ações, seus controladores, que geralmente 

são os proprietários têm de diluir seu domínio em um grande número de papéis. O 

que não ocorre em empresas que já fizeram suas emissões de ações, portanto, que 

já apresentam seu capital diluído. 

Quando levado em consideração os custos de agência, seja, para emissão de 

novas dívidas, ou ações, pode-se dizer que, ambos afetam o valor da organização 

frente ao mercado. Essa constatação faz com que a determinação do valor da 

mesma tenha de ser alterada. Ross, Westerfield e Jaffe (1995) propõe o seguinte 

modelo de apuração de valor: 

 

Fluxos de caixa gerados pelos investimentos 

(+) Benefício fiscal do uso de capital de terceiros 

(-)  Custo de insolvência 

(-)  Custos de agência dos capitais próprios 

 

O esquema apresentado por esses autores permite a seguinte compreensão, 

quanto maior o nível de endividamento maior será o benefício fiscal inerente ao uso 

de capital de terceiros. Entretanto, deve-se ter em mente que a busca pela estrutura 

de capital ótima, terá seu montante de dívida elevado em consequência dos custos 

de agência e insolvência. Essa é uma característica não torna a emissão de ações 

uma prática inviável, uma vez que os custos de capitais de terceiros tem grande 

impacto na estrutura organizacional de um ponto de alavancagem em diante. De 
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maneira resumida, os custos vão elevar o ponto de atingimento da estrutura ótima 

de capital. 
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8 GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 

Bertucci, Bernardes e Brandão (2006) afirmaram que diante da necessidade 

de se desenvolver instrumentos, métodos e práticas que garantissem os direitos dos 

acionistas, em detrimento das atividades gerenciais exercidas pela diretoria, foi em 

1980 que surgiu a governança corporativa, sendo resultado de um movimento 

originário nos Estados Unidos.  

Pode-se ressaltar que a finalidade da Governança Corporativa, é elaborar um 

conjunto de práticas que estabeleçam uma relação de união entre os interesses dos 

executivos e dos acionistas. O que se mostra totalmente necessário uma vez que 

existe o conflito de agência, anteriormente descrito, garantindo que os investidores 

tenham suas demandas resguardadas. Portanto, a boa governança corporativa 

objetiva garantir que, os proprietários possam gerir estrategicamente suas 

organizações, além de monitorar as ações dos gestores. 

 

Essas mudanças, se, por um lado, facilitam o acesso a novos 
financiamentos e promovem a modernização da gestão, por outro, devido à 
tendência de separar propriedade e gestão mais nitidamente, criam um 
problema de monitoramento das relações entre os acionistas e os 
administradores. Do ponto de vista dos acionistas, uma gestão 
profissionalizada implica delegar autonomia aos administradores, tornando-
se inevitáveis as assimetrias informacionais decorrentes da nova separação 
de poderes, podendo levar a uma divergência de interesses. 
(LETHBRIDGE; 1997, p. 3) 
 

 Yamamoto (2003) seguindo essa concepção afirma que, a mudança de 

concepção acerca dos meios de captação de recursos financeiros e também da 

participação mais ativa dos investidores, que pode ser percebida por meio da 

tendência atual da abertura de capital faz com que o fenômeno de agência tenha 

maior probabilidade de ocorrer, portanto, a utilização desse instrumento financeiro 

faz com que as probabilidades de que conflitos aconteçam sejam maiores. A 

governança corporativa surge com base nesse aspecto, sendo, uma forma de 

reduzir a distância entre os agentes internos e externos a organização, garantidora 

do direito dos mesmos. 

O trecho acima permite compreender a necessidade desenvolvida através do 

conflito de agência, gerando assim o desenvolvimento das normas, regras, 

instrumentos, métodos, princípios e etc., de gestão de forma a garantir que os 

acionistas tenham seus direitos preservados frente às ações dos executivos. 
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Nesta perspectiva, um sistema de governança corporativa emerge 
justamente para procurar resolver o problema de agência oriundo da 
separação da propriedade do controle das corporações. Na medida em que 
uma grande corporação tem sua propriedade pulverizada e seu controle 
entregue a executivos não proprietários coloca-se o problema de como 
garantir que o comportamento destes executivos esteja afinado com a 
maximização do valor para os acionistas. 
(RABELO; SILVEIRA; 1999, p. 5) 

 

Silveira (2004) vai de encontro a essa afirmação ao dizer que, a governança 

corporativa teve de se aprimorar a monitoração sobre os executivos, uma vez que 

esses expropriavam a riqueza dos acionistas. O autor afirma que esse é um 

problema de agência dos gestores, que ocorre quando os gestores tomam decisões 

com o intuito de maximizar sua utilidade pessoal e não a riqueza de todos os 

acionistas, motivo pela qual são contratados. 

Staub, Martins e Rodrigues (2002) utilizam o conceito de governança 

corporativa elaborado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (doravante 

IBGC) sendo, um conjunto de princípios e processos associados ao controle e 

administração das empresas, que tem no conselho de administração o ponto 

essencial do sistema de governança.  

 

Um sistema de governança corporativa é composto pelo conjunto de 
instituições, regulamentos e convenções culturais, que rege a relação entre 
as administrações das empresas e os acionistas ou outros grupos às quais 
as administrações, de acordo com o tipo de modelo, devem prestar contas. 
As características e o desenvolvimento desses modelos, que podem ser 
associados a grupos de países, refletem as peculiaridades de formas 
distintas de organização capitalista e prioridades políticas e sociais diversas. 
(LETHBRIDGE, Eric, 1997, p. 3) 

 

É possível concluir que, as boas práticas de governança visam oferecer aos 

sócios maior transparência, igualdade, responsabilidade por resultados e respeito 

aos padrões legais. Uma vez que existirá sempre um conflito de agência, pois, os 

executivos tenderam sempre a resguardar seus cargos, mesmo que isso vá contra 

os desejos dos acionistas. Nesta mesma orientação Leal e Saito (2003) propõe, por 

governança corporativa entende-se, conjunto de práticas, regras e instituições que 

vão determinar a forma de atuação dos administradores para garantir os interesses 

dos stakeholders.  

Carvalho (2002) confirma o conceito de boas práticas de governança sendo, 

uma forma de forçar os administradores a proteger os interesses dos acionistas, 
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ratificando a existência de uma separação entre os gestores e os acionistas, além 

disso, há uma confirmação de que as ações praticadas pelos não acionistas muitas 

vezes é contrária ao interesse dos investidores, demonstração já observada 

anteriormente com a conceituação do conflito de agência.  

 Besarria e outros (2010) diz que as práticas de governança corporativa são 

incentivadas pela globalização dos mercados, motivando a qualidade e também a 

responsabilidade das organizações, que pode ser compreendido como sendo a 

chave para o sucesso de uma empresa no ambiente de negócios em que está 

inserida.  

 Carvalho (2002) diz que a necessidade em desenvolver, os princípios de 

governança corporativa nasceu como uma forma de minimizar o conflito de agência. 

Ou seja, o conflito existente entre o acionista majoritário e o minoritário, onde, o 

primeiro determinava os administradores, e os segundo exercia um papel de 

coadjuvante. O mesmo autor ainda afirma que diante dessa situação ocorre uma 

mudança de pensamento acerca da governança corporativa, onde as boas práticas 

de governança não mais visam a proteção dos direitos dos acionistas, mas para 

evitar que os acionistas detentores de um maior percentual de ações expropriem os 

com menor número de ações 

 

Governança corporativa abrange um conjunto de políticas e práticas 
orientadas para diversos objetivos, dentre os quais, dar maior visibilidade e 
transparência às decisões empresariais, minimizando os potenciais conflitos 
de interesses entre os diferentes agentes das organizações e aumentando o 
valor da empresa e o retorno do acionista. (BERTUCCI; BERNARDES; 
BRANDÃO, 2006, p. 184) 

  

A estruturação de níveis diferentes de Governança Corporativa da 

BM&FBovespa foi baseadas no modelo alemão, conhecido como Neuer Market, 

chamado no Brasil de Novo Mercado. O Novo Mercado segundo Carvalho (2002) 

funciona como um selo de qualidade cujo valor reside nas obrigações contratuais 

assumidas pela empresa e na maneira como a Bovespa administra tais contratos. 

Contudo, muitas empresas não seriam capazes de cumprir tais exigências, diante 

disso, a Bovespa desenvolveu dois níveis além do Novo Mercado. 

 A antiga Bovespa no ano de 2000 implementou os diferentes níveis de 

governança citados anteriormente, segundo Aguiar, Corrar e Batistella (2004), a 

Bolsa de Valores de São Paulo tinha por objetivo oferecer maiores medidas de 
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transparência do mercado, o que iria atrair um maior número de investidores e por 

consequência aumentar o número de transações. 

 

Implantados em dezembro de 2000 pela antiga Bolsa de Valores de São 
Paulo (BOVESPA), o Novo Mercado e os Níveis Diferenciados de 
Governança Corporativa – Nível 1 e Nível 2 – são segmentos especiais de 
listagem desenvolvidos com o objetivo de proporcionar um ambiente de 
negociação que estimulasse, ao mesmo tempo, o interesse dos investidores 
e a valorização das companhias. 
(BM&BOVESPA – NÍVEL 1, 2009) 

 

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, em seu código das 

Melhores Práticas de Governança Corporativa em sua quarta edição, conceituou e 

também definiu os princípios da Governança Corporativa.  

 

Governança Corporativa e o sistema pelo qual as organizações são 
dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre 
proprietários, Conselho de Administração, Diretoria e órgãos de controle. As 
boas práticas de Governança Corporativa convertem princípios em 
recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de 
preservar e otimizar o valor da organização, facilitando seu acesso a 
recursos e contribuindo para sua longevidade. 
(INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, 2009, 
P.19) 

 

Além disso, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa descreveu os 

princípios inerentes as práticas de governança, são esses; 

 

 transparência; 

 equidade; 

 prestação de Contas; 

 responsabilidade Corporativa. 

 

Entende-se por transparência, o Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa (2009) afirmou, que além da obrigação do fornecimento de informações 

previstas na legislação, as empresas com boas práticas de governança devem 

também ter a característica de fornecer as informações demandadas pelas partes 

interessadas. Equidade é conceituado como, tratamento justo a todos os sócios e 

stakeholders, observando que esse mesmo instituto tratou como inaceitável 

qualquer atitude ou política discriminatória. 
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No tocante a Prestação de Contas, o Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa (2009) determinou as seguintes as práticas, os agentes de governança, 

podendo ser entendido como sendo, administradores, sócios, conselho fiscal e 

auditores, deverão prestar contas de atuação, sendo os mesmos, responsabilizados 

por suas práticas e atitudes. Por fim, responsabilidade corporativa, para o Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa (2009) esse princípio é uma forma das firmas 

agirem sustentavelmente, buscando longevidade, mas também, benefícios de ordem 

social e ambiental, com práticas implementadas em suas operações e negócios. 

Carvalho (2002) e Bolsa de valor, mercadorias e futuros de São Paulo (2009) 

descreveram que as obrigações das empresas atuantes em cada um dos níveis de 

mercado, as mesmas serão descritas a seguir: 

 

8.1 Mercado Nível 1 

 

A BM&FBovespa no nível 1 de governança corporativa descreve a adição de 

métodos que garantam maior transparência organizacional, que vão além dos 

pressupostos legais, portanto, além dos padrões legais que já garantem uma 

limitada transparência, a bolsa de valores de São Paulo propôs esse primeiro nível 

de governança. (BOLSA DE VALOR MERCADOR E FUTUROS DE SÃO PAULO - 

NÍVEL 1, 2009) 

BM&FBovespa Nível 1 em seu folheto de explicação do nível 1 de governança 

afirma que, as empresas não são automaticamente registradas nesse nível, mesmo 

que as organizações atendam os requisitos desse nível. Para que uma empresa seja 

chancelada com o primeiro nível de governança é necessário que o Contrato de 

Adoção das Práticas de Governança Corporativa Nível 1, observa-se que a 

celebração desse contrato se dá através da BM&FBovespa e a companhia, 

administradores e o acionista controlador. (BM&BOVESPA – NÍVEL 1, 2009): 

A estrutura desse contrato é de extrema importância, uma vez que, durante a 

validade do mesmo, torna-se obrigatório a adoção das práticas de governança nível 

1 pela empresa, inclusive a BM&FBovespa terá o dever de fiscalizar se tais métodos 

estão sendo ou não cumpridos, existindo inclusive punições para o não 

cumprimento. 

Para adesão ao primeiro nível de Governança Corporativa a BM&FBovespa 

determinou grande parte dos requisitos são referentes a forma de avaliação do valor 
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da empresa. A seguir estão descritas as determinações para adesão. 

(BM&BOVESPA – NÍVEL 1, 2009). 

 

8.1.1 Informações Trimestrais 

 

BM&FBovespa conceituou as Informações Trimestrais (ITRs) como um 

documento que é enviado a Comissão de Valores Mobiliários (doravante CVM) e 

também a BM&FBovespa, trimestralmente, por todas as empresas listadas na bolsa. 

O diferencial está na inclusão de novas informações econômicas e financeiras, 

portanto, além do conteúdo já determinado por lei, as empresas pertencentes ao 

primeiro nível de governança devem incluir: (BM&BOVESPA – NÍVEL 1, 2009): 

 

 demonstrações financeiras consolidadas; 

 demonstrações dos fluxos de caixa da companhia e do consolidado; 

 abertura da posição acionária, por espécie e classe, de qualquer acionista 

que detiver mais de 5% das ações de cada espécie e classe do capital 

social, de forma direta ou indireta, até o nível de pessoa física; 

 a quantidade e as características dos valores mobiliários de emissão da 

companhia detidos pelos grupos de controladores, membros do Conselho 

de Administração, diretores e membros do Conselho Fiscal; 

 evolução da posição descrita acima em relação aos 12 meses anteriores; 

 quantidade de ações em circulação, por espécie e classe, e sua 

porcentagem em relação ao total das ações emitidas; 

 relatório de revisão especial emitido por auditor independente. 

 

8.1.2 Demonstrações Financeiras Padronizadas 

 

 BM&FBovespa definiu as Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFPs) 

como, um documento enviado pelas empresas listadas, para a CVM e 

BM&FBovespa até o final de março de cada ano. Esse documento contém às 

demonstrações financeiras do exercício anteriormente encerrado, além de outras 

considerações necessários. (BM&BOVESPA – NÍVEL 1, 2009): 
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 Além disso, a companhia deve incluir suas demonstrações de fluxos de caixa 

e do consolidado, observando que as mesmas devem estar detalhadas segundo os 

fluxos de operação, dos financiamentos e dos investimentos referente ao exercício 

encerrado. (BM&BOVESPA – NÍVEL 1, 2009): 

 

8.1.3 Informações Anuais 

 

 BM&FBovespa definiu as Informações Anuais (IANs) como, um documento 

entregue a CVM e à BM&FBovespa que contém as informações corporativas de 

todas as empresas listadas, observando que esse documento deve ser entregue até 

o final de maio de cada ano. Além do conteúdo já exigido pela legislação vigente, as 

companhia do Nível 1 de Governança, devem incluir os seguintes dados: 

(BM&BOVESPA – NÍVEL 1, 2009): 

 

 a quantidade e as características dos valores mobiliários de emissão da 

companhia detidos pelos grupos de controladores, membros do Conselho 

de Administração, diretores e membros do Conselho Fiscal; 

 evolução da posição descrita acima em relação aos 12 meses anteriores; 

 quantidade de ações em circulação, por espécie e classe, e sua 

porcentagem em relação ao total das ações emitidas. 

 

Além das informações adicionais descritas anteriormente, o primeiro nível de 

governança pré-define que outras práticas devem ser desenvolvidas pelas 

companhias listadas que desejam aderir a esse nível de governança, segundo a 

BM&FBovespa (2009) é necessário que: 

 

 ao menos uma reunião pública anual, com os analistas e demais  

interessados, com intuito de apresentar a situação econômica financeira, 

projetos e perspectivas da empresa. A finalidade desse encontro é 

possibilitar a aproximação com os investidores; 

 divulgação, até o final de janeiro de cada ano, do calendário anual 

discriminando os eventos corporativos programados, tais como: 

assembleias, divulgação de resultados financeiros trimestrais e anuais, 
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reunião pública com analistas, reuniões do Conselho de Administração, 

dentre outros. O calendário visa facilitar o acompanhamento das 

atividades da empresa por parte dos investidores e outros interessados; 

 a companhia deve divulgar os termos dos contratos firmados com partes 

relacionadas, cujos valores, em um único contrato ou em contratos 

sucessivos, atinjam os fixados no regulamento de Nível 1. O objetivo é 

fornecer elementos para que os acionistas investidores avaliem esses 

contratos em comparação às condições normais de mercado; 

 o acionista controlador deve divulgar, mensalmente, quaisquer 

negociações relativas a valores mobiliários de emissão da companhia e de 

seus derivativos que venham a ser efetuadas. O objetivo dessas 

divulgações é garantir transparência aos negócios de pessoas que 

possam ter acesso a informações privilegiadas. 

 

Todos os critérios de adesão ao Nível 1 de Governança Corporativa 

demonstrados anteriormente vão de encontro as características de transparência 

organizacional já conceituadas. Mas deve-se ter em mente que esse nível conta com 

algumas métodos par aumento da consistência informacional, o que irá portanto, 

garantir maior segurança para os investidores externos. Além desse nível existem 

outros dois que vão ser descritos a seguir.  

 

8.2 Mercado Nível 2 

 

BM&FBovespa determinou várias características do nível 2 de governança 

corporativa, pode-se destacar aquela que a diferencia do próximo nível, Novo 

Mercado, que é quanto ao tipo de ação emitida. 

 O segundo nível de governança conta com ações preferenciais, portanto, 

seriam ações que teriam preferência na distribuição dos dividendos, o que seria 

diferente da emissão feita por empresas listadas no Novo Mercado, onde as 

organizações possuem ações ordinárias. Deve-se ressaltar que, apesar de o 

segundo nível contar com ações preferenciais, existem algumas especificidades em 

que esses acionistas podem votar. (BM&BOVESPA - NÍVEL 2, 2009). 
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 Seguindo o mesmo princípio descrito no primeiro nível de governança, o nível 

02 apresenta condições adicionais as imposições legais, portanto, a adesão se dará 

através da obtenção da certificado, a permanência por sua vez, será garantida por 

meio do cumprimento das ordenações que vão ser descritas neste tópico. 

 Como já falado para adesão ao nível 2 é necessário que a empresa se 

comprometa a prestar informações como forma de facilitar a fiscalização e 

acompanhamento dos ações administrativas, além disso, é também necessário que 

firma adote medidas que venham oferecer mais igualdade no direito ao voto, não 

importando a condição desse acionista, seja, controlador ou investidor.  

(BM&BOVESPA - NÍVEL 2, 2009). 

 

A premissa básica dos segmentos especiais de listagem é que a melhoria 
da qualidade das informações prestadas pela companhia e a ampliação dos 
direitos societários reduzem as incertezas no processo de avaliação e de 
investimento e, consequentemente, o risco.” (BM&BOVESPA - NÍVEL 2, 
2009) 

 

 A adoção dessas práticas e consequente redução das incertezas, faz com 

que a avaliação das ações seja melhor, ou seja, há uma melhor e maior precificação 

das ações ,diante desse contexto informacional vantajoso, o que por sua vez 

favorece novas emissões. (BM&BOVESPA - NÍVEL 2, 2009). 

 A adesão ao segundo nível é voluntária, sendo concretizada pela assinatura 

de um contrato entre, companhia, controladores, administradores e a 

BM&FBovespa. Após a assinatura desse, a empresa se compromete a cumprir todos 

os requisitos legais e também os adicionais do nível de governança em questão. 

Portanto, posteriormente a adesão, a firma estará de acordo com a práticas 

previstas no Regulamento de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa 

Nível 2 (PDGC – Nível 2), onde estão consolidadas todos requisitos adicionais, além 

de adotar medidas para a solução de conflitos societários que possam surgir. 

(BOLSA DE VALOR MERCADOR E FUTUROS DE SÃO PAULO - NÍVEL 2 

GOVERNANÇA CORPORATIVA, 2009) 

 Neste momento serão descritas os requisitos a serem cumpridos pelas 

organizações, para que as mesmas sejam capazes de permanecer neste nível de 

governança.  
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8.2.1 Regras Societárias 

 

 A garantia de equilíbrio dos direitos societário como os mais relevantes. Em 

casos de empresas que possuem ações preferenciais, as mesmas devem 

proporcionar o direito a voto nos seguintes casos: (BM&BOVESPA - NÍVEL 2, 2009). 

 

 transformação, aquisição, fusão ou ruptura da companhia; 

 aprovação de contratos entre a companhia e os controladores, ou 

qualquer outros objetivos que sejam do interesse dos mesmos, 

observando que essa seja uma matéria exposta em assembleia; 

 avaliação dos bens em disputa para aumento do capital; 

 na determinação de uma empresa especializada na estipulação do valor 

econômico da firma, segundo os casos exigidos pelo Regulamento da 

PDGC – Nível 2. 

 

Em casos de venda de controle acionários, o comprador deverá estender a 

oferta para todos os acionistas que possuam ações ordinárias. Os detentores de 

ações preferenciais, portanto, sem direito ou com voto restrito, o valor oferecido 

deverá ser de pelo menos 80 % do valor pago as ações ordinárias. (BM&BOVESPA 

- NÍVEL 2, 2009). 

O tocante ao fechamento de capital ou cancelamento de contrato do nível 2 

de governança, controlador ou companhia, deverá fazer uma oferta pública de 

aquisição de ações em circulação, a base para compra é no mínimo o valor 

econômico estipulado por empresa especializada. A escolha da organização que irá 

calcular o valor da mesma, deverá ser feita em assembleia geral. (BM&BOVESPA - 

NÍVEL 2, 2009). 

A determinação acerca do conselho administrativo foi estipulada da seguinte 

forma pela BM&FBovespa sendo: o conselho de administração deverá contar com 

no mínimo cinco membros, observando que o mandato desses deverá ser unificado 

e de no máximo dois anos. Além disso, ficou determina que a empresa não poderá 

ter partes beneficiárias. (BM&BOVESPA - NÍVEL 2, 2009) 

As características societárias anteriormente descritas não são as únicas 

exigências do segundo nível de governança, a seguir, estarão descritas as relações 
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de informações adicionais que sejam exigidas pela BM&FBovespa para adesão esse 

nível. 

 

8.2.3 Informações Trimestrais 

 

 As informações trimestrais (ITRs) constituem um documento adicional que é 

enviado a CVM e BM&FBovespa trimestralmente por todas as empresas que estão 

listadas. (BM&BOVESPA - NÍVEL 2, 2009) 

 O conteúdo desse documento é descrito pela BM&FBovespa a seguir: 

(BM&BOVESPA - NÍVEL 2, 2009) 

 

 demonstrações financeiras consolidadas; 

 demonstração dos fluxos de caixa da companhia e do consolidado; 

 exposição da posição acionária, identificando espécie e classe, de 

qualquer acionista que tiver 5 % ou mais das ações, sendo de forma direta 

ou indireta, até o nível de pessoa física; 

 descrição das quantidades e as características dos valores mobiliários de 

emissão da companhia detidos pelos controladores, administradores, 

diretores e responsáveis pelo conselho fiscal; 

 discriminação da evolução dos itens anteriores em relação aos doze 

últimos meses; 

 quantidade percentual de ações em circulação, com base no valor total 

emitido; 

 emissão de relatório de revisão por auditor independente; 

 informativo acerca da existência e vinculação à Cláusula Compromissória 

de arbitragem. 

 

8.2.3 Demonstrações Financeiras Padronizadas 

 

 As demonstrações financeiras padronizadas são informações que constituem 

um documento enviado a CVM e a BM&FBovespa, observando que todas as 

empresas listadas devem enviar o mesmo até o mês de março de cada ano. Esse 
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relatório contém informações financeiras acerca do exercício encerrado e outras 

considerações que se façam importantes. (BM&BOVESPA - NÍVEL 2, 2009) 

 Deve-se ter em mente que além dessas informações, a BM&FBovespa 

determina em seu regulamento, que as demonstrações dos fluxos de caixa da 

companhia e do consolidado, sendo descritas pelo fluxos de operação, de 

financiamentos e investimentos referentes ao exercício já finalizado, bem como, no 

relatório da administração, a informação da existência e vinculação à cláusula de 

compromisso de arbitragem. (BM&BOVESPA - NÍVEL 2, 2009) 

 

8.2.4 Informações Anuais 

 

 É um documento entregue a CVM e BM&FBovespa por todas as empresas 

listadas até o final do mês de maio de cada ano, nesse contém as informações 

corporativas. Observa-se que além do conteúdo informacional já exigido pela 

legislação, é necessário que as empresas que desejam aderir ao segundo nível de 

governança apresentem também os seguintes dados: (BM&BOVESPA - NÍVEL 2, 

2009): 

 

 a quantidade, bem como as características dos valores mobiliários em 

poder do grupo de controladores, membros do conselho administrativo, 

diretores e conselho fiscal;  

 evolução desses valores mobiliários descritos anteriormente nos últimos 

doze meses; 

 informações acerca da cláusula de compromisso de arbitragem.  

 

8.2.5 Divulgação de informações financeiras em padrão internacional 

 

BM&FBovespa determina que as empresas que querem aderir ao 

regulamento de governança em seu segundo nível, devem, preparar o conteúdo 

informacional acerca da situação financeira da empresa segundo padrões 

internacionais. Sendo necessário observar as seguintes características: 
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 ao final do exercício, é necessário que a empresa elabore suas 

demonstrações financeiras ou consolidadas, de acordo com os padrões 

internacionais de contabilidade; (BM&BOVESPA - NÍVEL 2, 2009); 

 elaboração das informações financeiras trimestrais obedecendo os 

padrões internacionais, ou divulgação das Informações trimestrais (ITRs) 

em língua inglesa. (BM&BOVESPA - NÍVEL 2, 2009). 

 

8.2.6 Divulgação de outras informações 

 

 A BM&FBovespa determina que além das informações já descritas é 

necessário que a organização também absorva as seguintes práticas: 

 

 a empresa que deseja aderir ao segundo nível de governança deverá 

realizar ao menos uma reunião pública anual, juntamente com analistas e 

demais interessados, o intuito da mesma é apresentar a conjuntura 

econômico-financeira, além dos projetos e perspectivas. Portanto, o 

objetivo dessa reunião é proporcionar uma aproximação entre os 

investidores; (BM&BOVESPA - NÍVEL 2, 2009); 

 a organização também deverá divulgar um calendário que esteja descrito 

todas as datas dos eventos corporativos, objetivando, oferecer maior 

facilidade e comodidade para acompanhamento das atividades 

empresariais pelos investidores e demais interessados; (BM&BOVESPA - 

NÍVEL 2, 2009); 

 divulgação dos termos contratuais firmas com outros agentes 

relacionados, para valores que atinjam ou superem os valores fixados pelo 

Regulamento de Listagem. Essa é uma prática que visa oferecer maior 

possibilidade de comparação das condições normais de mercado com os 

contrato; (BM&BOVESPA - NÍVEL 2, 2009); 

 divulgação por parte do acionista controlador, observando uma 

periodicidade mensal, de qualquer negociação dos valores mobiliários e 

seus derivativos que venham ser efetuadas pela companhia. A adoção 

dessa metodologia tem por objetivo oferecer maior transparência aos 

negócios. (BM&BOVESPA - NÍVEL 2, 2009). 
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8.2.7 Distribuição pública e pulverização 

 

É determinado como forma de oferecer maior liquidez, além de favorecer a 

pulverização das ações da companhia em um mercado secundário, exigiu que: 

(BM&BOVESPA - NÍVEL 2, 2009). 

 

 o mínimo 25 % das ações emitidas pela companhia devem estar em 

circulação, deve-se ressaltar que, aquelas que estiverem em poder do 

acionista controlador, ou pessoas relacionadas ao mesmo, por gestores da 

empresa, aquelas em tesouraria e que sejam preferenciais por classe 

especial que sejam para garantir o direitos, não podem ser transferidas e 

pertencem exclusivamente ao ente estatizante; 

 em casos de oferta pública, a companhia deverá dedicar esforços para 

alcançar da melhor maneira possível a dispersão, observando que a 

empresa deverá garantir o acesso a todos os investidores que tenham 

interesse, sendo importante ressaltar que o montante deverá ser de no 

mínimo 10 % do valor total distribuído. Além disso, é importante que essa 

dispersão seja descrita publicamente;  

 quando adotada as práticas de Governança em seu segundo nível, e na 

eminência de uma primeira oferta pública de ações, os acionistas 

controladores e administradores deverão se retirar totalmente da 

negociação das ações das quais eram titulares, observando que o período 

de abstenção não deverá ser inferior a seis meses. Posteriormente, os 

mesmos agentes devem descartar a negociação de 60% dessas ações, 

pelo mesmo prazo de tempo, seis meses, sendo resguardadas devidas 

exceções;  

 para a realização de ofertas públicas é necessário que alguns requisitos 

informacionais fossem preenchidos. As informações que devem ser 

divulgada são, descrição dos fatores de risco e dos negócios, processos 

produtos e mercado, análise e discussão da administração no tocante as 

demonstrações financeiras, além da vinculação a cláusula compromissória 

de arbitragem.  
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Todo o conteúdo informacional exigido das empresas listadas e também que 

sejam ou desejam aderir aos padrões de governança em seu segundo nível, 

deixando claro que, tais exigências visam oferecer aos investidores externos maior 

clareza e reduzir também as incertezas acerca, possibilitando dessa forma maior 

comodidade para a tomada de decisão no tocante a compra ou não de papéis. 

Deve-se ter em mente que o segundo nível em si só, já oferece características 

suficientes, contudo, a BM&FBovespa implementou um terceiro nível de governança, 

o mesmo carrega o nome de Novo Mercado.  

 

8.3 Novo Mercado 

 

A BM&FBovespa  definiu que, o Novo Mercado destina-se principalmente 

para empresas que venham abrir capital, já o nível 1 e 2, são destinados a empresas 

já possuem ações negociadas na bolsa. Esse informativo, destina-se também a 

descrição do conteúdo informacional que deverá ser fornecido, além das práticas 

que deverão ser desenvolvidas pelas organizações que desejam aderir as práticas 

de governança desse nível. (BM&BOVESPA – NOVO MERCADO, 2009). 

 

8.3.1 Ingresso ao Novo Mercado 

 

 BM&FBovespa definiu que alguns parâmetros para adesão ao Novo Mercado 

de ações, os mesmos são descritos a seguir. 

 

8.3.2 Características Empresariais 

 

 Não há nenhuma regra quanto ao tamanho da organização, portanto, 

empresas que possuem diferentes portes podem negociar suas ações no Novo 

Mercado, desde que sigam as imposições das boas práticas de governança 

descritas no regulamento. Entretanto, a BM&FBovespa definiu aquilo que chamou 

de empresas alvo, como sendo: (BM&BOVESPA – NOVO MERCADO, 2009). 

 

 empresas que venham fazer a abertura de capital; 
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 empresas já listadas na bolsa, mas que possuam apenas ações ordinárias 

(tem direito a voto), ou que em caso de existência de ações preferenciais 

(sem direito a voto, ou com voto limitado), que esses papéis possam ser 

convertidos em ordinárias. 

 

Observa-se que mesmo sendo uma adesão voluntária, ainda é necessário 

que as empresas solicitantes celebrem um contrato entre, BM&FBovespa e 

membros da companhia, onde será firmado o compromisso de cumprimento das 

boas práticas de governança corporativa no segmento Novo Mercado.  

Esse contrato é de extrema importância, uma vez que garante a 

BM&FBovespa o direito de fiscalização do cumprimento ou não das imposições 

deste nível, caso constatada alguma irregularidade fica reservado BM&FBovespa o 

direito de punir. Além disso, à BM&FBovespa determinou alguns requisitos para 

adesão ao Novo Mercado, como é possível ver abaixo. (BM&BOVESPA, 2009). 

 

8.3.3 Regras Societárias  

 

 Seguindo os mesmos padrões do nível de governança em seu nível 2, à 

BM&FBovespa – Novo Mercado (2009) salientou como principais características do 

Novo Mercado o compromisso societário, conferido através do equilíbrio dos direitos 

entre todos os acionistas: (BM&BOVESPA – NOVO MERCADO, 2009). 

 

 as companhias deverão emitir apenas ações ordinárias, além disso, 

devem garantir o direito a voto de todos os acionistas; 

 para a venda do controle acionários, e necessário que o comprador 

estenda essa oferta a todos os demais acionistas, sendo também seu 

dever garantir tratamento igualitário; 

 caso a companhia opto pelo cancela do contrato com o Novo Mercado ou 

fechamento do capital, a mesma deverá fazer uma oferta pública de 

compra das ações em circulação, baseando-se no valor econômico da 

companhia, sendo esse valor determinado por empresa especializada. A 

companhia que irá calcular o valor econômico da firma será escolhida 

através de votação em assembleia, pela maioria dos votos, observando o 
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critério de 20 % do total de ações em circulação deverão estar presentes. 

Em caso de uma segunda, à BM&FBovespa  não determina nenhum valor 

mínimo; 

 o conselho administrativo da companhia, deverá contar com no mínimo 

cinco membros, que vão ter mandato não superior a dois anos; 

 a empresa não deverá ter partes beneficiárias. 

 

Além do conteúdo acima descrito, a BM&FBovespa estipula que as empresas 

que desejam aderir ao Novo Mercado devem fornecer informações adicionais. 

 

8.3.4 Informações Trimestrais 

 

 Caracterizada por um documento entregue trimestralmente por todas as 

empresas listadas à BM&FBovespa e a CVM, onde constam as informações 

econômicas e financeiras determinadas pela regulamentação do mercado, mas além 

disso, as companhias pertencentes ao Novo Mercado devem também adicionar o 

conteúdo a seguir: (BM&BOVESPA – NOVO MERCADO, 2009). 

 

 Demonstrações financeiras consolidadas 

 Demonstrações dos fluxos de caixa e também do consolidado 

 Proporcionar a posição acionária para qualquer agente que possuir no 

mínimo 5% do capital social, seja de forma direta ou indireta, sendo até o 

nível de pessoa física. 

 Descrição dos valores mobiliários de emissão da companhia, quando os 

mesmos estiverem em poder dos controladores, administradores, diretores 

e membros do conselho fiscal. Além disso, será necessário oferecer a 

evolução desse conteúdo em relação aos doze meses anteriores. 

 Descrição da quantidade de ações em circulação no mercado e qual o 

percentual sobre o total emitido. 

 Relatório emitido por auditor independente 

 Identificação da Cláusula Compromissória de Arbitragem  
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8.3.5 Demonstrações Financeiras Padronizadas 

 

 Documento que é entregue até o mês de março de cada ano, por todas as 

empresas listadas à CVM e a BM&FBovespa. Neste contém demonstrações 

financeiras que são referentes ao exercício passado. (BM&BOVESPA, 2009). 

 Além disso, à BM&FBovespa em seu regulamento estabelece que as 

demonstrações dos fluxos de caixa e do consolidado da companhia, observando a 

descrição por fluxo de operação, dos financiamentos e dos investimentos referente 

ao exercício social encerrado devem ser igualmente enviados. 

 

8.3.6 Informações Anuais 

 

 As informações anuais segundo BM&FBovespa, constituem um documento 

que é enviado à CVM e a Bovespa, por todas as empresas listadas até o final do 

mês de maio de cada ano. Este documento contém informações corporativas, 

adicionalmente é necessário que as companhias apresentem os seguintes dados: 

(BM&BOVESPA – NOVO MERCADO, 2009). 

 

 descrição das quantidades e características dos valores mobiliários que 

estão em poder dos agentes à organização; 

 descrição da evolução do item anterior quando comparados com os doze 

meses anteriores; 

 confirmação da existência e assinatura da Cláusula Compromissória de 

Arbitragem. 

 

A BM&FBovespa também afirmou que as informações financeiras colocadas 

a disposição das entidades de fiscalização em controle, bem como, dos investidores 

externos devem seguir os padrões internacionais. O intuito dessa prática é oferecer 

mais transparência, não só para investidores estrangeiros, mas principalmente para 

eles. Diante disso à BM&FBovespa determinou que as seguintes práticas fossem 

desenvolvidas, elaboração das demonstrações financeiras segundo os padrões 

internacionais, tradução das informações financeiras trimestrais para a língua 

inglesa.  
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Outras informações são também requeridas nesse nível de governança como 

descreveu a Bolsa de valores, mercadorias e futuros de São Paulo - Novo Mercado , 

a seguir estão identificados o conteúdo informacional acerca das práticas 

organizacionais que são necessárias. (BM&BOVESPA – NOVO MERCADO, 2009). 

 

 realização de no mínimo uma reunião anual com os stakeholders, com 

intuito de repassar a posição econômica financeira da companhia. Além 

dos, projetos e perspectivas da mesma, essa é uma prática que visa 

promover a aproximação dos investidores; 

 divulgação do calendário anual, até o final de janeira do ano em questão, 

onde as principais datas devem estar descritas, tendo em mente os 

eventos corporativos como, assembleias, divulgação dos resultados 

financeiros, reuniões públicas, entre outras atividades. Esse calendário 

visa oferecer mais praticidade no acompanhamento das atividades 

empresariais; 

 divulgação dos termos de contrato assinados com as partes envolvidas, 

quando o valor do mesmo for igual ou superior os fixados no Regulamento 

de Listagem. Proporcionando que os investidores possam fazer 

comparações entre os contratos e as condições normais de mercado; 

 é também responsabilidade do acionista controlador, a divulgação dos 

valores mobiliários e seus derivativos que venham ser emitidos pela 

companhia, observando uma periodicidade mensal. O que irá oferecer 

maior transparência aos negócios. 

 

8.3.7 Distribuição pública e dispersão 

 

Com o objetivo de favorecer as ofertas públicas e também a dispersão das 

ações da companhia no mercado a BM&FBovespa estipulou que, no mínimo 25% do 

total de ações estejam em circulação. Observando que os papéis em circulação são 

todos aqueles emitidos pela empresa, excetos os em poder de agentes internos à 

organização, cujo objetivo é garantir direitos políticos diferenciados, sendo essas 

intransferíveis e pertencem única e exclusivamente ao ente estatizante. 

(BM&BOVESPA – NOVO MERCADO, 2009). 
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Em casos de distribuição pública é papel da empresa garantir esforços para 

haja a dispersão acionária, o que será possibilitado através do total acesso a no 

mínimo 10% do total de ações a serem distribuídas. Além disso, a dispersão deverá 

ser anunciada no prospecto de distribuição pública. Se tratando da primeira abertura 

de capital, após assinatura do contrato de integração ao Novo Mercado, a empresa 

deverá seguir alguns padrões de negociação dos papéis no tocante aos agentes 

administradores. (BM&BOVESPA – NOVO MERCADO, 2009). 

A BM&FBovespa impõe que os gestores não poderão negociar os papeis que 

eram donos, por uma prazo não inferir a seis meses após a oferta descrita 

anteriormente. Passado esse período inicial, os administradores estão limitados a 

negociar com 60% dessa posição pelo mesmo prazo descrito anteriormente, seis 

meses, sendo observadas algumas exceções. Deve-se ter em mente que igual aos 

demais níveis é possível que uma empresa abandone o nível de governança Novo 

Mercado, como poderá ser visto abaixo. (BM&BOVESPA – NOVO MERCADO, 

2009). 

 

8.3.8 Rescisão de contrato com Novo Mercado 

 

 A rescisão do contrato com o Novo Mercado está previsto no regulamento de 

listagem, portanto, a BM&FBovespa oferecer a possibilidade de uma companhia sair 

desse nível de governança. 

 A principal característica da saída de uma empresa do Novo Mercado, está no 

tocante aos investidores, ou seja, os mesmos não terão seus direitos resguardados 

pelo conjunto de compromissos que é firmado pela companhia e seus agente junto a 

bolsa. Portanto, as práticas empresariais que estavam previstas no regulamento não 

mais serão obrigatórios e passíveis de punição como descrito anteriormente, o que 

por consequência reduzirá o nível de transparência dessa mesma companhia frente 

aos investidores. (BM&BOVESPA – NOVO MERCADO 2009) 

 Diante dessa foto, a BM&FBovespa configurou uma série de procedimentos 

específicos para saída de uma companhia, como pode ser visto a seguir: 

 

Há procedimentos específicos de saída, com mecanismos de 
“compensação” pela perda dos direitos societários. A saída do Novo 
Mercado implica aprovação da decisão por uma assembleia geral, 
comunicação com antecedência de 30 dias à Bolsa e realização de uma 
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oferta pública de aquisição das ações que se encontram em circulação, no 
mínimo, pelo valor econômico. A notícia de realização da oferta pública 
deverá ser comunicada à Bolsa e divulgada ao mercado imediatamente 
após a realização da assembleia geral da companhia que houver aprovado 
a saída. (BOLSA DE VALOR MERCADOR E FUTUROS DE SÃO PAULO – 
NOVO MERCADO, 2009) 

 

 Em seus prospectos a BM&FBovespa demonstrou as práticas que vão 

garantir as companhias em cada um dos níveis de governança, mas é também 

recorrente a citação a Câmara de Arbitragem de Mercado, onde aparece inclusive 

como uma cláusula assinada pelo integrantes dos diferentes níveis. O que 

demonstra a importância do desenvolvimento desse conceito, o que possibilitará 

maior facilidade de compreensão. 
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9 ARBITRAGEM DO MERCADO 

 

 É uma câmara desenvolvida pela BM&FBovespa, onde o principal objetivo é a 

solução de conflitos societários. Nesta câmara existem árbitros especializados em 

dramas societários, economia de tempo e, consequentemente, poupança de 

recursos. (BM&FBOVESPA – NOVO MERCADO, 2009). 

 Os integrantes dessa câmara são: as companhias listadas no nível de 

governança Novo Mercado, seus controladores, gestores, conselho fiscal e a própria 

Bovespa. Essa câmara obriga que seus integrantes a solucionar problemas de, 

disputas e divergências acionárias, no tocante a, aplicação, validade, eficácia, 

interpretação, violação e efeitos da Lei das S.A. Além disso, as empresas se 

comprometem a não recorrer ao poder Judiciário, respeitando é claro as devidas 

exceções, o que irá garantir mais velocidade na solução dos conflitos. 

(BM&FBOVESPA – NOVO MERCADO, 2009). 

As características anteriormente citadas para cada nível de governança 

permite concluir que, mesmo com a criação da Lei das Sociedades por Ações, ainda 

faltam instrumentos e métodos restritivos, função essa que foi melhorada com o 

desenvolvimento e implemento das práticas de governança corporativa em seus 

diferentes níveis. 

 

“Partindo da premissa de que o pouco desenvolvimento do mercado de 
capitais no Brasil se deve a razões estruturais e que a reforma da Lei das 
Sociedades de Ações (votada em 2001) foi insuficiente para promover o 
mercado de capitais, a grande opção que se apresenta é o mecanismo de 
adesão voluntária estabelecido pelo Novo Mercado. No entanto, deve-se 
considerar que o Novo Mercado apresenta requisitos bastante restritivos. 
Assim, esse mercado exclui parcela significativa das empresas nacionais. 
Para cada empresa, a conveniência da adesão depende do balanço entre 
custo e benefícios.” 
(CARVALHO, Antônio G. de, 2002, p. 29) 
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10 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

O trabalho irá desenvolver uma pesquisa exploratória descritiva, caracterizada 

pela coleta e análise de dados secundários, as ações de empresas listadas na 

BM&FBovespa. Observando que as organização devem exercer as práticas de 

Governança Corporativa condizentes com o nível 2.  

O tempo de estudo está compreendido entre fevereiro de 1996 e janeiro de 

2012, sendo utilizado o calculo da variação mensal da cotação das ações. O índice 

Bovespa por sua vez é apresentado anualmente, mesmo com a diferença de 

marcação de tempo é possível estabelecer uma relação de queda ou elevação entre 

essas duas variáveis mercadológicas. 

Como forma de determinar a influência da governança corporativa sobre a 

oscilação dos preços das ações, os valores encontrados serão comparados com a 

evolução do índice Bovespa. O que possibilitará estabelecer um paralelo entre a 

variação percentual dos preços das ações de empresas que adotaram as práticas de 

governança em relação a variação do índice Bovespa.  

Para facilitar a compreensão da pesquisa será inicialmente estruturada uma 

pesquisa histórica, isto é, com o objetivo de compreender a evolução da empresa 

durante o tempo de atividade. É importante ressaltar que a coleta de dados se deu 

através do site da BM&FBovespa, onde as informações acerca da cotação das 

ações e também do histórico do índice Bovespa são disponibilizados. 

Algumas limitações dos dados pesquisas devem ser registradas, em 

diferentes meses dos anos pesquisados as empresas não realizavam nenhuma 

oferta de ações, ou quando realizavam eram ações de tipos de diferentes, isto é, 

ações do tipo preferenciais, preferenciais de classe A, preferenciais de classe B e 

ordinárias. Para melhor visualização os gráficos foram elaborados de acordo com o 

tipo de ação. 

O aspecto que pode conferir maior dificuldade a análise diz respeito a forma 

de mensuração das ações, em diferentes momentos a BM&Fbovespa registra a 

comercialização dos papéis por lote de mil, mas altera para o padrão lançamento 

para cotação por ação. Essa característica faz com que em alguns períodos haja 

pontos de discrepância. 
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11 PROCEDIMENTO DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 

A coleta de dados deverá obedecer aos seguintes critérios: 

 

 as empresas devem pertencer ao Nível 2 de Governança Corporativo; 

 tempo de análise compreendido entre fevereiro de 1996 e janeiro de 2012. 

 

Para análise será calculada a oscilação percentual dos preços das ações, 

posteriormente desenvolvidos gráficos, para que os mesmos sejam relacionados 

com a evolução do índice Bovespa, apresentado pela BM&FBovespa.  

As empresas vão ser avaliadas com base no nível de influência existente das 

práticas Governança Corporativa sobre a volatilidade dos preços das ações das 

companhias utilizadas neste trabalho.  
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12 ÍNDICE BOVESPA 

 

 Para a realização da análise, será necessário fazer a comparação da 

evolução do Índice Bovespa com a oscilação percentual dos preços das ações. 

Como forma de facilitar a compreensão desse índice, o mesmo será conceituado e 

sua importância demonstrada, além disso, os gráficos e tabelas serão apresentados 

o possibilitará reconhecer a evolução desse indicador. 

A BM&FBovespa define o Índice Bovespa como o indicador de maior 

representatividade do desempenho das cotações das ações de empresas 

pertencentes ao mercado brasileiro. Esta é uma característica esta relacionada ao 

fato de esse índice retratar o desenvolvimento dos principais papéis da bolsa. Além 

disso, a BM&FBovespa salienta um fato de grande importância, sendo esse a não 

alteração na integridade do índice, isto é, desde sua implementação no ano de 1968, 

este instrumento não sofreu nenhuma alteração metodológica, portanto, a forma de 

obtenção do Ibovespa ainda é a mesma desde os primórdios. 

  

Extremamente confiável e com uma metodologia de fácil acompanhamento 
pelo mercado, o Índice Bovespa representa fielmente o comportamento 
médio das principais ações transacionadas, e o perfil das negociações à 
vista observadas nos pregões da BOVESPA. 
(BM&FBovespa – IBovespa, 2012, p.3) 

 

Este índice serve como indicador do comportamento do mercado. Para isso é 

necessário que sua apuração seja a mais próxima possível da real forma das 

negociações à vista na Bovespa.  

Abaixo segue demonstração da evolução mensal do Índice Bovespa para 

fechamento: 
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Gráfico 1 – Evolução mensal do índice Bovespa 

 
Fonte: BM&FBOVESPA, 2012 

 
O gráfico demonstra a evolução do índice Bovespa entre o período de 1994 

até 2012, período esse que passa pela implementação dos modelos de governança 

corporativa no ano 2000 e também pela crise financeira mundial em 2008. Além 

disso, é possível perceber que o índice sempre apresentou uma tendência de 

elevação, até o ano de 2007 quando o planeta vivenciava os rumores da crise, o que 

fez com que o IBovespa apresentasse uma queda significativa, de aproximadamente 

75 mil pontos para algo em torno de 35 – 37 mil pontos. 

A tabela abaixo demonstra também a variação do IBovespa: 
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Tabela 1 – Variação anual do índice Bovespa 

1996 53,23 6773,08 63,75 7039,94

1997 34,85 9113,43 44,83 10196,50

1998 -38,53 5614,75 -33,46 6784,30

1999 70,15 9553,72 151,92 17091,60

2000 -18,32 7803,62 -10,72 15259,20

2001 -25,02 5851,36 -11,02 13577,50

2002 -45,5 3189,2 -17 11268,40

2003 141,33 7696,35 97,33 22236,30

2004 28,23 9868,97 17,81 26196,25

2005 44,83 14293,12 27,71 33455,94

2006 45,54 20801,54 32,93 44473,71

2007 73,39 36067,35 43,65 63886,10

2008 -55,45 16067,74 -41,22 37550,31

2009 145,16 39391,45 82,66 68588,41

2010 5,59 41594,53 1,04 69304,81

2011 -27,26 30255,89 -18,11 56754,08

2012 -3,68 29142,03 4,27 59175,86

Variação Anual (R$ / US$)

ANO

VARIAÇÃO 

ANUAL EM 

US$

ÍNDICE DE 

FECHAMENTO 

EM US$

VARIAÇÃO 

ANUAL 

NOMINAL

ÍNDICE DE 

FECHAMENTO 

NOMINAL

 
Fonte: BM&FBOVESPA, 2012  

 

Com os valores descritos nas tabelas é possível elaborar os gráficos da 

variação percentual do índice, o que torna a análise da oscilação dos preços em 

relação ao índice Bovespa mais fácil de ser percebida. 

A seguir estão os gráficos da oscilação do Ibovespa com base na tabela 

anterior: 
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Gráfico 2 – Variação anual em US$ do Índice Bovespa 

 
Fonte: BM&FBOVESPA, 2012  

 

Gráfico 3 – Índice de fechamento em US$ do Índice Bovespa 

 
Fonte: BM&FBOVESPA, 2012  
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Gráfico 4 – Variação anual nominal do Índice Bovespa 

 
Fonte: BM&FBOVESPA, 2012  

 

Gráfico 5 – Índice de fechamento nominal do Índice Bovespa 

 
Fonte: BM&FBOVESPA, 2012  

 

A tabela é os gráficos apresentados anteriormente, demonstram a evolução 

do Índice Bovespa no período de tempo compreendido entre os anos de 1996 e 

2012, sendo o mesmo intervalo de análise das ações das empresas.  
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13 DESCRIÇÃO EMPRESARIAL 

  

 Feita a descrição do Índice Bovespa, que será utilizado como base para 

análise da influência da governança corporativa sobre a oscilação dos preços das 

ações. A seguir a descrição histórica das empresas que serão utilizadas para 

estudo, o que irá conferir maior facilidade para compreensão dos dados acerca da 

variação dos preços durante o período de estudo. Deve-se ter em mente que, este 

período será compreendido entre, fevereiro de 1996 até janeiro de 2012. É 

interessante ressaltar que, essa descrição estará fundamentada nas informações 

repassadas pelos sites institucionais de cada uma das firmas. 

 As empresas em estudos são às seguintes: 

 

 Central Elétrica de Santa Catarina S.A. - Site Institucional: 

http://novoportal.celesc.com.br/; 

 Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. - Site Institucional: 

http://www.aeseletropaulo.com.br/; 

 Forjas Taurus S.A. - Site Institucional: http://www.taurus.com.br/; 

 Marcopolo S.A. - Site Institucional: http://www.marcopolo.com.br/; 

 Saraiva SA Livreiros Editores  - Site Institucional: http://www.saraivari.com.br/. 
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14 CENTRAL ELÉTRICA DE SANTA CATARINA S.A. (CELESC) 

 

Santa Catariana até metade dos anos de 1950 tinha suas necessidade de 

energia elétrica atendidas por pequenos e médios sistemas elétricos regionalizados, 

que eram em sua maioria mantidos pela iniciativa privada. 

Esse modelo regionalizado, não foi capaz de atender a crescente demanda 

por energia elétrica em Santa Catarina (SC), fator que podia ser percebido também 

em todo o país. Essa crescente demanda estava diretamente relacionada aos 

planos de desenvolvimento criados no governo de Juscelino Kubitschek. Diante 

disso, o governo de SC decide criar uma empresa, que permitiria estabelecer uma 

política única para o setor.  

Em 9 de dezembro de 1955, através do Decreto Estadual nº 22, nasce a 

Centrais Elétrica de Santa Catarina (CELESC). A empresa foi criada com o objetivo 

de planejas, desenvolver e implementar a produção, transmissão e distribuição de 

energia no estada de Santa Catarina. Apenas em 1956 a empresa é efetivamente 

instalada e era responsável por atender 16 municípios no tocante a energia elétrica. 

Os anos de 1960 foram marcantes para a CELESC, pois, nesse se deu o 

início das incorporações de outras empresas regionais, o que ditou o crescimento da 

CELES. Dessa forma pode-se dizer que, anteriormente a esse período a Centrais 

Elétricas era responsável pelo planejamento do sistema elétrico de Santa Catarina. 

Em 1962 a CELESC já estava presente em 39 cidades, atendendo 

aproximadamente 90 mil consumidores. 

O período entre 1963 e 1967 traz a inauguração de cinco usinas 

hidroelétricas, sendo elas: Garcia, Celso Ramos, Palmeiras, Pery e Governador Ivo 

Silveira. Em 1965 a CELESC atingi a marca de 100 mil clientes atendidos, 

consolidando assim a empresa como força técnica e força de desenvolvimento do 

setor de energia do estado catarinense. 

Os anos de 1968 a 1970 conhecidos como os anos do milagre econômico, 

onde o Brasil tinha uma média de crescimento do PIB na casa de 11 % ao ano. 

Foram também anos marcantes para a CELESC, onde essa empresa amplia sua 

rede de atendimento em aproximadamente 50 municípios e em 1974 o número de 

consumidores atendidos estava próximo de 300 mil.  
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Em meio ao crescimento, incorporações e operações a CELESC em 1973 

abre capital na bolsa de valores, isto é, a empresa neste ano começa a ter suas 

ações negociadas na Bovespa. 

No ano de 1974 as incorporações de empresas ainda é fator decisivo para o 

crescimento da CELESC, neste ano, foram incorporados os sistemas de distribuição 

do município de Laguna, a Companhia Bom Sucesso de Eletricidade. Já em 1975 a 

CELESC inicia o processo de incorporação da Força e Luz de Chapecó S.A.  

E foi em 22 de agosto de 1975 que é firmado o contrato para interligação e 

fornecimento de energia elétrica entre a CELESC, Eletrosul, Cia. Estadual de 

Energia Elétrica do Rio Grande do Sul (CEEE) e a Cia. Paranaense de Energia 

Elétrica (Copel). 

A década de 80 continua marcada por incorporações de inúmeras empresas, 

além disso, a CELESC chega ao seu cliente de número 500 mil. Sendo também 

importante ressaltar que operações alteração na voltagem aconteciam, isto é, a 

empresa fazia investimento para a substituição do 69 kV para 138 kV, ressaltando 

que essa troca não ocorria em toda a área de atendimento da CELESC, mas em 

certas regiões onde essa necessidade era percebida. 

Em 1987 a empresa sela seu compromisso com o desenvolvimento social e 

econômico do Estado de Santa Catarina, estando marcado pela incorporação da 

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Santa Catarina, o que 

acelerou o desenvolvimento e atendimento aos clientes dessas áreas em diversas 

partes do território catarinense. 

Os anos de 1990 traduziram o desenvolvimento da qualidade de atendimento 

da CELESC, isto é, a empresa investiu em suas redes de captação e distribuição de 

energia, o que garantiu maior padrão e também confiabilidade aos consumidores. Ao 

final da década de 90, a CELESC começa a ter participação acionária em outras 

empresas. 

Em 1993 o Governo Federal fez alterações no modelo de tarifação do setor 

energético, essas mudanças fizeram com que essas tarifas se aproximassem da 

realidade dos custos das empresas distribuidoras. Este novo modelo tarifário tinha a 

finalidade de conferir maior eficiência operacional as empresas concessionárias em 

todo o território nacional. 

Para o período posterior a década de 90 e transição para o século XXI a 

CELESC continuou a sua busca por constantes melhorias na prestação do serviço 
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aos seus consumidores. Deve-se no entanto destacar o ano de 2004 quando a 

CELESC atingiu a marca de 2 milhões de consumidores. Em 2006 a CELESC se 

torna uma Holding, com duas subsidiárias integrais, a CELESC Geração S.A e 

CELESC Distribuição S.A. Além disso, a empresa detém participações em outras 

empresas. 

No ano de 2007 a Holding ampliou o seu portfólio de negócios ao adquirir a 

Companhia de Gás de Santa Catarina (SCGÁS), esse empresa é dona do direito de 

exploração do serviço de distribuição de gás em todo o território catarinense. 

Atualmente a CELESC Holding conta com participações em outras empresas do 

setor energético e o número de cliente está em aproximadamente 2, 4 milhões de 

clientes. 

 

14.1 Estrutura Administrativa da CELESC 

 

Na estrutura administrativa da CELES estão os seguintes órgãos: Assembleia 

Geral, Conselho de Administração e seus comitês de assessoramento, o Conselho 

Fiscal e a Diretoria Executiva. 

 

14.1.1 Assembleia Geral 

 

Este órgão foi implementado de acordo com a Lei das Sociedades por Ações, 

caracterizado como órgão soberano, uma vez que tem poder para decidir e orientar 

as ações da CELESC frente ao meio social e também de forma a garantir não só a 

sobrevivência e o desenvolvimento da empresa. 

 

14.1.2 Conselho de Administração 

 

 Este conselho é composto por treze conselheiros eleitos pela assembleia 

geral, com mandato não superior a um ano, sendo permitida a reeleição. Este órgão 

é responsável pela fixação e orientação dos objetivos gerais dos negócios do 

desempenho econômico, ambiental e social da organização, além de todas as 

predefinições e obrigações deste mesmo órgão que estão previstas na legislação. 
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14.1.3 Comitês de assessoramento ao Conselho de Administração 

 

 Esses comitês foram desenvolvidos no ano de 2007, com o caráter de auxílio 

as atividades do conselho. Esses comitês são compostos por no máximo 5 

membros, observando que pelo menos um dos integrantes deve pertencer ao 

Conselho Administrativo e um outro à Diretoria Executiva da Empresa. 

 Os comitês existentes na CELESC são: 

 

 comitê de Assuntos Estratégicos e Comercial; 

 comitê de Recursos Humanos; 

 comitê Financeiro; 

 comitê Jurídico e de Auditoria. 

 

14.1.4 Conselho Fiscal 

 

 O conselho fiscal é composto por cinco membros e seus suplentes. É 

importante dizer que, o acionista majoritário indica três e os preferenciais e 

ordinários minoritários elegem os demais membros. Como o próprio nome já diz, 

este conselho é responsável por tudo que é referente as atividades organizacionais 

e seus relações com os inúmeros aspectos fiscais brasileiros. 

 

14.1.5 Diretorias Executivas 

 

 Este órgão é responsável pela gestão dos negócios segundo os princípios, 

valores, missão, objetivos, as estratégias e as diretrizes predefinidas pelo conselho 

de administração. 

 

14.1.6 Governança Corporativa 

 

 É interessante ressaltar que a CELESC assinou em 22 de junho de 2002 o 

contrato de adoção das práticas de governança corporativa em seu nível 2 junto a 

BM&Fbovespa. 
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 Esse contrata garante que as ações da CELESC estejam voltadas de maneira 

a oferecer aos acionistas e investidores maior transparência, como pode ser visto 

abaixo: 

 

Com ações baseadas nos princípios da profissionalização, governança 
corporativa, transparência da informação, extensão de direitos aos sócios 
minoritários e blindagem política às decisões empresariais, a Celesc busca 
constante aprimoramento da eficiência operacional e dos resultados 
financeiros, assim como a satisfação do público interno, provando aos 
potenciais investidores que, apesar do controle estatal, a Celesc é gerida 
com clara orientação para o mercado. 
(CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA, 2012) 
 

14.2 Análise da pesquisa 

 

Neste momento, serão apresentados gráficos que demonstram as oscilações 

percentuais dos preços das ações. Sendo interessante ressaltar que, o período de 

análise será de fevereiro de 1996 até janeiro de 2012, portanto, a análise se dará 

antes da adesão das práticas de governança, passando pela crise financeira 

mundial do ano de 2008 e também pelo comprometimento do por parte da CELESC 

em implementar as práticas de governança proposta pela Bovespa, observando os 

critérios impostos pelo contrato assinado em 22 de junho de 2002.  

Data de suma importância, pois, será posteriormente a ela que a CELESC 

terá suas ações apresentadas nos informativos da BM&Fbovespa como integrante 

do nível 2 de governança, o que por sua vez conferirá maior segurança aos 

investidores externos. O parâmetro de análise será mensal, obedecendo ao período 

de tempo já informado.  

A seguir serão apresentados os gráficos de oscilação das ações da CELESC, 

é interessante ressaltar que está firma negociou os seguintes tipos de ações, 

ordinárias nominativas e preferenciais nominativas de classe A e B. 
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Gráfico 6 – Oscilação percentual nos preços de ações ordinárias nominativas para 
fechamento do pregão 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 7 – Oscilação percentual nos preços das ações ordinárias nominativas para 
fechamento do pregão 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico 8 – Oscilação percentual nos preços das ações ordinárias nominativas para 
fechamento do pregão 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os gráficos anteriormente apresentados exibem pontos de discrepância que 

pode ser identificados pela forte variação percentual. Essa característica pode ser 

relacionada ao fato, a alteração na forma de cálculo do preço das ações, onde era 

feito através do lote de mil ações, para uma precificação feita por ação.  

A relação do gráfico com o período de tempo é feita segundo os dados da 

BM&FBovespa, contudo, deve-se ressaltar que existem períodos em que não 

ocorrem negociações, o que pode ser visto pelo não aparecimento de nenhum valor 

no gráfico. Decidiu-se por manter tal característica, para que a análise esteja em 

concordância com os dados apresentados pela BM&FBovespa.  

As primeiras negociações no nível 2 de governança corporativa estão 

registradas nas seguintes épocas; Para ações ordinárias nominativas, a primeira 

operação com registro do nível 2 de governança ocorreu em janeiro de 2003, para 

ações do tipo preferenciais, a primeira operação neste mesmo nível está identificada 

em julho de 2002.  

Através do gráfico número 6, pode-se perceber que as ações da CELESC 

apresentavam forte oscilação percentual, contudo, a partir do segundo semestre do 

ano de 2002 ocorrem as primeiras negociações com os princípios de governança já 

implementados. Esse fator faz com que essa variação se torne menor, além disso, 



74 

 

as oscilações negativas são menos frequentes, como pode ser identificados nos 

gráficos 7 e 8. 

A seguir serão apresentados os gráficos das negociações das ações do tipo 

preferenciais nominativas classe A e B.  

 

Gráfico 9 – Oscilação percentual nos preços das ações preferenciais nominativas de 
classe A para fechamento do pregão 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico 10 – Oscilação percentual nos preços das ações preferenciais nominativas 
de classe A para fechamento do pregão 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os gráficos 9 e 10 representam a negociação das ações do tipo Preferencial 

Nominativa de Classe A, esse tipo de ação não é também negociada pela CELESC, 

portanto, existem períodos em branco no gráfico, onde a comercialização deste tipo 

de papel não ocorre, sendo descritas no dados da Bovespa pelo não aparecido do 

mês em que não houve oferta de ações. 

O gráfico de número 9 torna fácil a identificação de uma forte variação 

negativa das ações até o período de tempo compreendido entre os anos de 1997 e 

2000, neste período vale ressaltar que a CELESC não tinha aderido aos padrões de 

governança. Contudo, posteriormente a esse período, fica claro que as ações 

tiveram valorização frente ao mercado, além disso, as variações negativas se tornam 

mesmo frequentes e também menos significativas. 
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Gráfico 11- Oscilação percentual nos preços das ações preferenciais nominativas de 
classe B para fechamento pregão 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 12 – Oscilação percentual nos preços das ações preferenciais nominativas 
de classe B para fechamento do pregão 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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 Os gráficos 11 e 12 espelham a oscilação no preço das ações preferenciais 

nominativas de classe B. É possível perceber que o período compreendido entre os 

anos de 1997 e 2001 as ações da CELESC possuem um alta variação, porém está 

em uma característica comum a todos os gráficos até o momento apresentados. O 

que torna diferencia o gráfico 11 é a frequência com que ocorrem oscilações 

negativas, isto é, onde as ações perdem valor. 

 Entre os anos de 2001 e 2005 a CELESC não realizou nenhuma nova oferta 

de ações preferenciais nominativas de Classe B. Contudo, no ano de 2006 a 

empresa faz nova oferta deste tipo de ação, como pode ser visto no gráfico 12. 

Deve-se ressaltar que neste período a empresa já tinha os princípios de governança 

implantados, o que fez com que a oscilações da sua ações fossem menos 

significantes, excetuando o ano de 2008 onde todos os gráficos até o momentos 

apresentados tem variações negativas. Essa é uma característica que está 

diretamente relacionada a crise financeira que assolou o mundo neste ano. 

 

14.2.1 Oscilação dos preços em comparação com IBovespa 

 

 Os gráficos apresentados anteriormente permitiram verificar que, após a 

implementação dos níveis de governança, o preço das ações da CELESC tornaram-

se mais estáveis. Além disso, as variações negativas, ou seja, quando os papéis 

perdem valor diante do mercado se tornaram menos frequentes.  

 Como forma de verificar a influência das práticas de boa governança sobre os 

preços das ações, será neste momentos apresentado o gráfico de evolução do 

índice Bovespa, para que seja possível estabelecer um paralelo entre a oscilação 

dos preços das ações da CELESC e o Ibovespa. 
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Gráfico 13 – Evolução mensal do índice Bovespa 

 
Fonte: Fonte: BM&FBOVESPA, 2012 

 

 Quando o foco é colocado sobre o IBovespa, ou seja, quando defrontamos a 

evolução deste índice e sua variação ao longo do tempo, com a oscilação do preço 

das ações da CELESC, posteriormente a implantação dos níveis de governança, é 

possível identificar características que se assemelham. 

 São essas as tendências de continua elevação, contudo, pode-se notar que o 

Ibovespa é mais suscetível as oscilações, que está relacionada ao histórico de 

instabilidade do mercado brasileiro. Esta é também uma característica percebida no 

desenvolvido da CELESC junto ao mercado de ações, isto é, até o ano de 2002, 

quando ocorre a adoção das práticas de boa governança a CELESC apresentava 

uma alta oscilação nos preços de suas ações, contudo, após a assinatura do 

contrato de governança junto a BM&FBovespa os papéis da CELESC começam a 

apresentar mais estabilidade. 

 Em 2008, ano da crise financeira, pode-se dizer que tanto as ações da 

CELESC como o índice Bovespa tiveram oscilações significativas em seus valores. 

Fator que está diretamente relacionada a desconfiança dos investidores externos, 
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isto é, não era do conhecimento público que o Brasil iria passar pela crise sem 

grandes impactos.  
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15 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. 

 

  A empresa tem origem em 1899, com a fundação da The São Paulo Railway, 

Light Power Company. Em 1923 a empresa passa a ser controlada por uma Holding 

de nome Brazilian Traction Light and Power Co. Ltd. 

 Em 1956 essa holding é reestruturada mudando o nome para Brascan 

Limited. No ano de 1979, o governo federal brasileiro adquiri o controle acionário da 

Light – Serviços de Eletricidade S.A que era detido para Brascan. 

 Somente no ano de 1981 que o governo paulista adquiri o controle da 

empresa, fazendo a alteração do nome da companhia para Eletropaulo – 

Eletricidade de São Paulo S.A. O ano de 1995 é marcado pelo programas de 

privatização e em decorrência deste uma reestruturação, onde nascem quatro 

empresas, sendo elas:  

 

 uma geradora de energia elétrica – Empresa Metropolitana de Águas e 

Energia S.A. (EMAE); 

 duas distribuidoras de energia elétrica: Eletropaulo e Empresa Bandeirante 

de Energia S.A (EBE); 

 uma transmissora de energia elétrica: Empresa Paulista de Transmissão 

de Energia Elétrica (que é a atual Companhia de Transmissão de Energia 

Elétrica Paulista – CTEEP). 

 

Em 15 de abril de 1998, a Eletropaulo foi comprada pela Lightgás, com 

participação de capital dividida entre: 

 

 AES Corporation; 

 CSN (Companhia Siderúrgica Nacional); 

 EDF (Eletricité de France); 

 Reliant Energy.  

 

Em janeiro de 2001, a empresa passa a ser controlada apenas pela AES 

Corp. Além disso, desde 2003, o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social) é sócio da AES no capital da Eletropaulo, através da 
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estruturação da holding Companhia Brasiliana de Energia S.A., originada após a 

reestruturação das dívidas das empresas controladoras da Eletropaulo. A partir 

desse momento a AES passou a deter 50% mais uma das ações do capital votante 

da Companhia Brasiliana de Energia, enquanto o BNDES ficou com 50% menos 

uma ação. Esta situação se mantém até os dias atuais. 

A AESEletropaulo é maior companhia de distribuição de energia elétrica da 

américa latina. Chegando no ano de 2011 a marca de 6,3 milhões de clientes 

atendidos. Para alcançar esses números e também para melhorar a qualidade do 

serviço prestado a companhia investiu aproximadamente 740 milhões de reais em 

obras de expansão, manutenção e melhorias. 

É também interessante ressaltar que a AESEletropaulo é uma empresa de 

capital aberto, integrando nível 2 de governança corporativa da BM&FBovespa. 

Além disso, a companhia está parte da carteira ISE (Índice de Sustentabilidade 

Empresarial), onde estão listadas as firmas com os melhores desempenhos no 

tocante ao desenvolvimento sustentável. Ainda com o foco sobre o desenvolvimento 

organizacional, deve-se se dizer que a empresa também integra o ICO2 (Índice de 

emissão de gases que provocam o efeito estuda), este índice diz respeito as 

empresas que oferecem maior transparência quanto aos níveis de emissão de gases 

que causam o efeito estufa. 

 

15.1 Estrutura Societária 

 

 A estrutura societária da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo 

está descrita abaixo: 
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Figura 3 – Estrutura societária Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo 

 
FONTE: AESEletropaulo, 2012 

 

15.1.1 Estrutura Administrativa da Eletropaulo 

 

 A companhia conta com um Conselho Administrativo responsável pela 

planejamento e estratégias da empresa, este órgão é composto por dez membros 

efetivos e oito suplentes, desses cinco são representantes dos acionistas 

majoritários, um dos preferenciais, um dos minoritários, um dos empregados e dois 

independentes. 

 A Diretoria Executiva é responsável pelas atividades operacionais da 

companhia, esta diretoria é composta por, um diretor presidente e cinco diretores 

vice-presidentes. Além disso, a firma conta com um conselho fiscal não permanente 

composto por, cinco membros permanentes e cinco suplentes e comitês 
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estatutários, auditoria, risco, financeiro, remuneração e de política de investimento e 

operacional. 

 

15.2 Análise da Pesquisa  

 

A oscilação dos preços é calculada através da cotação mensal, o período de 

análise também é compreendido entre fevereiro de 1996 e janeiro de 2012. Essa 

variação nos preços será comparada também com a evolução do índice Bovespa 

durante o mesmo tempo de referência na pesquisa. 

A Eletropaulo S.A. inicia suas ofertas de ações no ano de 1996, contudo, com 

a adoção dos princípios de governança os primeiros registro são de janeiro de 2005. 

O site da empresa não oferece informações acerca da data de implementação das 

práticas de boa governança, por isso presume-se que tenha ocorrido no mesmo 

período em que a primeira oferta de ações obedecendo os preceitos do nível 2 de 

governança acorreu. 

A seguir serão apresentados os gráficos que demonstram a oscilação do 

preço das ações preferenciais nominativas da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade 

de São Paulo: 

 
Gráfico 14 – Oscilação percentual nos preços das ações preferenciais nominativas 

para fechamento do pregão 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico 15 – Oscilação percentual nos preços das ações preferenciais nominativas 
para fechamento do pregão 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 16 – Oscilação percentual nos preços das ações preferenciais nominativas 
para fechamento do pregão 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico 17 – Oscilação percentual nos preços das ações preferenciais nominativas 
de classe A para fechamento do pregão 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 18 – Oscilação percentual nos preços das ações preferenciais nominativas 
de classe B para fechamento do pregão 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 O tipo de ações que negociadas são preferenciais nominativas, preferencias 

nominativas de classes A e B. Pode-se notar através dos gráficos anteriores que em 

determinados períodos não existem negociações de certos tipos de ações. Contudo, 
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este é um fator que é demonstrado através do não aparecimento do mês no histórico 

de negociações da Eletropaulo na Bovespa. 

 Os gráficos 15 a 18 possibilitam a percepção da alta oscilação das ações da 

Eletropaulo S.A, mesmo após a adoção das práticas de governança, as ações da 

firma ainda apresentam grande oscilação. Entretanto, pode-se perceber que após a 

implantação dos preceitos da governança corporativa definidos pela Bovespa, as 

ações da Eletropaulo começam a ter uma variação menor, além disso, é possível 

perceber uma tendência de elevação e uma menor frequência de variações 

negativas nas ações, isto é, os papéis que são comercializados no mercado 

financeiros, começam a ter maior valor e o preços dos mesmos se tornam mais 

estáveis. 

 Ainda existem pontos de discrepância, estando ligadas a alterações nas 

formas de precificação das ações e também no momento de mercado vivido pela 

organização. 

 
 

Gráfico 19 – Oscilação percentual nos preços das ações ordinárias nominativas 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 O único período em que a Eletropaulo emitiu ações ordinários nominativas foi 

entre 2011 e 2012. O gráfico 19 demonstra que durante esse intervalo de tempo 

esse tipo de ação teve seguiu sempre uma tendência de alta, sendo reconhecida 
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apenas uma oscilação que supera o valor de 10%, que é acompanhada de duas 

valorizações subsequentes de 5% e 10%. 

  

15.2.1 Oscilação dos preços em comparação com IBovespa 

 

Abaixo o gráfico da evolução do índice Bovespa, o que tornará a análise da 

oscilação dos preços das ações da Eletropaulo em relação ao índice mais fácil. 

 
Gráfico 20 – Evolução mensal do índice Bovespa 

 
Fonte: BM&FBOVESPA, 2012 

 

 O índice Bovespa apresente uma tendência de elevação até os anos de 2008, 

quando ocorre a crise financeira mundial, como já foi descrito. O que é interessante 

ressaltar que, guardadas as devidas exceções da oscilação do IBovespa e das 

ações da Eletropaulo, ambos os valores apresentam estabilidade até o ano da crise. 

 O diferencial está no fato de que, passadas as turbulências da crise, as ações 

da Eletropaulo S.A. entraram em uma trajetória de estabilidade, o que não ocorreu 

com o Ibovespa. Portanto, no ano de 2005 a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade 

de São Paulo adota as práticas de boa governança, o preço de suas ações se 
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tornam mais estáveis, chegada a crise o mercado brasileiro é afetado, mas não tão 

gravemente quanto o restante do mundo. O impacto da crise faz com que os preços 

caiam, algum tempo depois os preços voltam a subir e permanecem nessa 

tendência de estabilidade, diferentemente do Ibovespa que ainda mescla momentos 

de alta e baixa com muita frequência. 
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16 FORJAS TAURUS S.A. 

 

 Na década de 1930 nascia a Forjas Taurus Ltda. com uma união entre os 

amigos João Kluwe Júnior, Ademar Orlando Zanchi, Oscar Henrique Purper, 

Eugênio Ervin Hausen, Herbert Müller e João Guilherme Wallig, quando esses 

decidiram por criar uma empresa. 

 A primeira atitude que tiveram foi encomendar maquinário da Alemanha, 

porém algum tempo depois teve o início da segundo guerra mundial, isso fez com 

que as compras fossem suspensas, deixando a empresa sem maquinário para 

produção. E naquela época não existiam fornecedores no Brasil, fazendo com que 

os empresários decidissem por desenvolver e fabricar suas próprias máquinas. 

 A II Guerra também teve reflexos sobre o petróleo e sobre a produção de 

ação. Diante disso a empresa teve desenvolver fornos de gaseificação e continuar 

desenvolvendo seus produtos com sucata. O início da empresa foi turbulento, 

contudo, demonstrou a capacidade de adaptação e também a flexibilidade dos 

empresários para se adaptarem aos diferentes variáveis externas. 

 O fim da segunda guerra mundial faz com que as importações se tornem mais 

fáceis e também mais baratas, isto por sua vez prejudicou a comercialização dos 

produtos nacionais, fazendo com que a empresa voltasse ao seu objetivo inicial. 

Portanto, a Forjas Taurus Ltda. destina seus esforços a produção de revólveres e 

ferramentas manuais. No dia 27 de junho de 1949, a empresa deixa de ser uma 

sociedade Ltda. e passa a ser uma Sociedade Anônima, o que dá início a uma nova 

etapa de crescimento. 

 Os anos 50 são marcados pela intensificação na venda de armas, 

rapidamente a empresa se vê obrigada a aumentar sua produção, devido a 

crescente demanda. Essas características fizeram com a Taurus ampliasse seu 

pátio de produção e iniciasse a construção de uma nova fábrica. 

 No final da década de 50 e início da 60 a nova fábrica da Taurus fica pronta. 

Porém nos anos de 1960, embates políticos em território brasileiro fazem com que 

sejam impostas condições mais rígidas de comercialização de armas. A Forjas 

Taurus ainda não tinha a capacidade de concorrer com o mercado estrangeiros, isso 

fez com que em 1970 os empresários passassem o controle acionários para uma 

empresa estrangeira. 
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 Ainda no início da década de 1970 a Taurus incorpora uma produtora de 

ferramentas inglesas, nascendo assim a Taurus Ferramentas Ltda. E no ano de 

1977 o controle acionário volta para uma empresa nacional, a Polimetal – Indústria e 

Comércio de Produtos Metálicos Ltda. 

 Em julho de 1980, todas as ações da subsidiária brasileira da Indústria e 

Comércio Beretta S.A., que era especializada na produção de pistolas e 

metralhadoras. Depois dessa aquisição, a Taurus começa a imprimir sua marca em 

pistolas semiautomáticas, aumentando sua capacidade produtiva e sua linha de 

produtos. Em 1981, nasce a Taurus International Manufactoring Inc., com sede em 

Miami, Flórida (EUA). Essa empresa foi desenvolvida para impulsionar o 

crescimento no mercado norte americano.  

 Em 1983, surgia a Taurus Blindagem Ltda., empresa responsável pela 

produção de escudos e coletas à prova de balas. Já em 1986, essa mesma empresa 

introdução os padrões de utilização de fibras para a produção de coletas, sendo 

essa a Kevlar, tipo de fibra que é cinco vezes mais resistente que o aço, além de ser 

mais leve. 

 A década de 1990 foi marcada pela aquisição da Mecanótica Indústria e 

Comércio de Equipamentos e Produtos Óticos, além de inúmeras certificações ao 

redor do mundo. Todos esses fatores fizeram com que a empresa que já estava 

consolidada no mercado, tivesse suas bases fundamentadas mais firmemente no 

mercado. Então no ano de 1999 a empresa completa 60 anos de existência, sua 

trajetória é marcada pelo fato de estar entre as três empresas líderes em produção 

de armas curtas, atendendo a mais de 70 países em cinco continente. 

 O início do século XXI começou com a destinação de esforços para novos 

empreendimentos da companhia. Com a construção da nova planta industrial da 

Bahia, foi possível ampliar a produção de capacetes, possibilitando o atendimento 

da demanda interna. A empresa estará também capaz de atender a projeção da 

demanda, com capacidade de produzir 2,5 milhões de capacetes. 

 Em 2011 a Forjas Taurus S.A. fez uma importante reestruturação societária 

alterando sua composição do capital social, otimizando a participação de Acionistas 

em uma nova estrutura societária. Além disso, iniciou o aprimoramento da 

governança corporativa, com a adesão em julho de 2011 ao Nível 2 da 

BM&FBovespa, com as decorrentes vantagens e garantias asseguradas aos seus 

Acionistas, melhorando sua imagem frente ao mercado de capitais. 
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Por último iniciou o aperfeiçoamento do Estatuto Social, para garantir os 

avanços regulatórios e de governança corporativa, tais como maior representação 

de todos os Acionistas no Conselho de Administração, bem como, a criação de três 

Comitês Estatutários de assessoramento ao Conselho (Comitê de Auditoria e 

Riscos; Comitê de Remuneração e Desenvolvimento de Pessoas; e Comitê de 

Gestão e de Governança Corporativa), mantendo-se, ainda, o Conselho Fiscal como 

um órgão de funcionamento permanente.  

 

16.1 Estrutura acionária Forjas Taurus S.A. 

 

 Abaixo é descrita a estrutura acionária da Forjas Taurus S.A. 

 

Figura 4 – Estrutura acionária Forjas Taurus S.A. 

 
Fonte: FORJAS TAURUS, 2012 

 

16.2 Análise da pesquisa 

 

 A análise se dará através do cálculo da variação percentual no preço das 

ações para Forjas Taurus, para que posteriormente esses valores sejam 

relacionados com a evolução do índice Bovespa. 
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 A abertura de capital por parte da Taurus aconteceu muito cedo, contudo, a 

mesma só foi aderir aos padrões de governança corporativa em seu nível dois, no 

ano de 2012, o que torna a análise difícil. Entretanto, os gráficos de fechamento da 

cotação das ações serão mantidos, uma vez que será possível identificar a quanto 

às ações oscilaram em relação Ibovespa.  

 Neste momento faz-se necessário ressaltar que, bem como as demais 

empresas já analisadas, a Forjas Taurus, negocia alguns tipos de ações, sendo elas, 

ações ordinárias nominativas e preferenciais, isto é, ações direito a voto, com voto 

limite ou sem direito, respectivamente. Além disso, existem períodos em que não 

ocorrem nenhuma oferta de papéis, o que será percebido pelo área do gráfico em 

branco, ou momentos em que a alteração da forma de precificação das ações, 

deixando de ser por lote de mil ações, para uma medição por ação. 

 A seguir estão os gráficos da variação das ações da Forjas Taurus S.A., o 

período nesses demonstrado está compreendido entre, fevereiro de 1996 e janeiro 

de 2012. 

 

Gráfico 21 – Oscilação percentual nos preços das ações ordinárias nominativas para 
fechamento do pregão 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 



93 

 

Gráfico 22 – Oscilação percentual nos preços das ações ordinárias nominativas para 
fechamento do pregão 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 23 – Oscilação percentual nos preços das ações ordinárias nominativas para 
fechamento do pregão 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Durante todo o período de negociação, as ações da Forjas Taurus S.A., 

apresentaram grande oscilação, como os gráficos possibilitam identificar. Contudo, 
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chegado o ano da crise financeira mundial, 2008, os preços dos papéis da empresa 

sofrem uma grande redução, que posteriormente é acompanhada por uma leva alta.  

 Essa variação no desempenho dos papéis, é reflexo da incerteza da 

realização de investimento no mercado brasileiro, porém em julho de 2011, a Forjas 

Taurus S.A., tem suas primeiras ações negociadas com os princípios da governança 

corporativa já implantados. Mesmo com a adoção dessas práticas as ações da 

empresa, mantiveram sua alta variação, o que pode ser característico do pouco 

tempo de implementação das práticas de governança. 

 

Gráfico 24 – Oscilação percentual nos preços das ações preferenciais nominativas 
para fechamento de pregão 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico 25 – Oscilação percentual nos preços das ações preferenciais nominativas 
para fechamento do pregão 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 26 – Oscilação percentual nos preços das ações preferenciais nominativas 
para fechamento do pregão 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Os gráficos de oscilação das ações preferenciais nominativas espelham dois 

fatores, o primeiro deles diz respeito ao fato de a empresa ofertar um maior número 
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de papéis desse tipo. Outra observação é quanto a variação no preço, é possível 

identificar uma trajetória de alta até o ano de 2007, as ações ainda apresentam 

momentos de oscilação negativa, isto é, quando os papéis perdem valor. Porém os 

momentos de alta são predominantes. 

 Entre 2007 e 2012, as ações começam a apresentar significativos momentos 

de negatividade, estão principalmente representados no período de crise financeira 

mundial se estendendo pelos anos que seguirão. Essa característica pode estar 

relacionada ao fato da Forjas Taurus S.A., contar com uma filial de desenvolvimento 

de tecnologias e também para exploração do mercado norte americano. Além disso, 

como o próprio histórico da empresa releva, as exportações são predominantes nos 

resultados da empresa, isso fez com que nos anos de crise a empresa fosse 

extremamente afeta. 

 Em 2011, a empresa adota as práticas de boa governança, contudo, isso não 

é suficiente, como demonstra o gráfico de número 26, onde os papéis ainda 

apresentam uma tendência de queda. Pode-se afirmar que, houve uma redução na 

variação, além de uma menor negatividade nos preços das ações. 

 

16.2.1 Índice Bovespa e a oscilação no preço das ações da Forjas Taurus 

 

 Quando confrontamos os IBovespa com a variação no preço das ações da 

Forjas Taurus, pode-se perceber uma sensibilidade semelhante, isto é, da mesma 

forma que o índice Bovespa oscilou devido as inúmeras variáveis que impactam no 

mesmo, as ações da Taurus S.A. também apresentaram grande variação ao longo 

do tempo de comercialização. 

 Essa forte oscilação do IBovespa pode ser percebida pela desconfiança do 

mercado brasileiro por parte dos investidores, isto é, o Brasil ainda é tido como um 

mercado instável para a realização de investimentos de alto risco, como é o caso do 

mercado de ações, porém essa é uma tendência que está mudando. Até o ano de 

2008, o índice apresentava uma tendência de alta, só que esse último ano é 

marcado pela crise mundial financeira, o que faz com que o Ibovespa caia muito. 

 Passado o ano de crise, o Brasil sofre impactos significativos, contudo, não 

são devastadores para a economia brasileira, que volta a se aquecer, muito devido 

às políticas de incentivo dadas pelo governo, o que faz com que o índice Bovespa 
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volta a subir, porém mescla momentos de elevação e queda, como pode ser visto no 

gráfico a seguir: 

 
Gráfico 27 – Evolução mensal do índice Bovespa 

 
Fonte: BM&FBOVESPA, 2012 

 

As ações da Forjas Taurus por sua vez, durante todo o tempo de estudo, 

pode-se notar grandes oscilações, o que está relacionado aos seguintes fatos, a 

empresa é altamente dependendo do mercado externos, uma vez que grande parte 

dos resultados da empresa é proveniente da comercialização com mercados 

estrangeiros. Além disso, a empresa não contava com às práticas de transparência, 

o que conferia maior segurança para os investimentos, mas esse é um fator que não 

pode ser dado como determinantes para a oscilação, uma vez que a adoção dos 

princípios de governança aconteceu no meio do ano de 2011, o que conferiu pouco 

tempo de análise. 
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17 MARCOPOLO S.A. 

 

 A empresa nasceu no dia 6 de agosto, de 1949, em Caxias do Sul, com o 

nome de Nicola e Cia. A companhia foi uma das primeiras do mercado brasileiro a 

fabricar carrocerias para ônibus, com a evolução do setor automobilístico, a década 

de 50, pode ser caracterizada como essencial para o crescimento da firma, o que 

antes era feito de maneira artesanal, passou a ser aprimorado e especializado. 

 Em 1952 a empresa começa a produzir os primeiros ônibus com estruturas de 

aço, sendo esse um marco da produção de carrocerias no Brasil. Com o crescimento 

organizacional a empresa tem a necessidade de transferir seu pátio fabril para um 

novo local. 

 No início da década de 1960, a empresa assina seu primeiro contrato de 

exportação, com a Cia Ômnibus Pando, do Uruguai. Outras exportações 

aconteceram neste mesmo ano para o Paraguai. Em 1968, com o sucesso da 

empresa, a mesma altera a sua denominação social, passando a se chamar 

Marcopolo. Posteriormente a essa alteração, no ano de 1971, a empresa se torna a 

primeira a vender tecnologia no segmento ônibus no mercado brasileiro, essa 

compra de conhecimento foi feito pela, Ensamblaje Superior C.A. da Venezuela. A 

Marcopolo estreia na bolsa de valores no ano de 1978. 

 Em 1981 a empresa inaugura sua fábrica, Ana Rech, em Caxias do Sul e em 

1989, ocorre à inauguração da MVC Componentes Plásticos, em São José dos 

Pinhais, Paraná. No ano de 1991, fica pronta a Marcopolo Indústria de Carrocerias 

em Portugal, além da primeira escola de formação profissional da Marcopolo. 

 A Marcopolo em 1999, constitui a Polomex S.A., no México, além disso, 

adquiri a Ciferal Indústria de Ônibus Ltda, do Rio de Janeiro. O século XXI, oferece 

grande crescimento para a Marcopolo com, constituição das empresas Superpolo 

S.A., na Colômbia e Marcopolo South África. 

 Vinte e quatro anos após sua estreia na Bovespa, a Marcopolo faz a adesão 

ao contrato do segundo nível de Governança Corporativa. O que torna a empresa 

mais transparente para os investidores externos. Em 2003, ocorre a constituição da 

Poloplast Componentes S.A., no México. Neste mesmo ano a Marcopolo recebe a 

certificação pela Norma AS 8000, de responsabilidade social. Houve também a 

aquisição de 40% da Webasto Climatização do Brasil S.A., pela Marcopolo. 
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 No ano de 2006 a Marcopolo firma uma Joint Venture com a Tata Motors da 

Índia e com a Ruspromauto da Rússia, onde seriam produzidos ônibus, além disso, 

a Pólo Plastic Components é constituída na Rússia para a produção de 

componentes plásticos. Em 2007, a Marcopolo adquiri 39% da Neobus, de Caxias 

do Sul. A companhia chega a marca de 200 mil ônibus produzidos, além de comprar 

ações da Metalpar na Argentina. Outra Joint Venture é feita, dessa vez com a GB 

Auto do Egito. 

 Ao completar 60 anos em 2009, a Marcopolo conta com aproximadamente 14 

mil colaboradores em todo o mundo, possui 15 plantas produtivas, sendo 3 no Brasil 

e 12 ao redor do mundo. A marca está presente em mais de 100 países. 

 

17.1 Análise de pesquisa 

 

 A Marcopolo iniciou suas operações por meio da bolsa de valores no ano de 

1978, contudo, neste período os níveis de governança ainda não tinha sido 

desenvolvidos no mercado brasileiro. Esses só foram adotados pela Bovespa no ano 

de 2000, por sua vez a Marcopolo aderiu aos padrões de governança em seu 

segundo nível no fim do ano de 2002. 

 O período de análise da variação dos preços não se dará no momento da 

primeira negociação, em 1978, o intervalo de tempo como já descrito, será de 1996 

até o início de 2012. O que permitirá verificar o impactos de inúmeras variáveis ao 

longo do tempo. Contudo, deve-se ter em mente que, durante esse espaço de 

tempo, houveram mudanças na forma de precificação das ações por parte da 

BM&FBovespa, o que poderá por sua vez conferir pontos de discrepância na 

análise.  

 A Marcopolo operou no mercado de ações, dois tipos de papéis, sendo elas, 

ordinárias nominativas e preferenciais nominativas, o que confere o direito a voto e o 

voto restrito ou sem direito ao mesmo, respectivamente. A seguir estão os gráficos 

da variação percentual do preço das ações, sendo referente ao momento de 

fechamento do pregão. 
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Gráfico 28 – Oscilação percentual nos preços das ações ordinárias nominativas para 
fechamento do pregão 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 29 - Oscilação percentual nos preços das ações ordinárias nominativas para 
fechamento do pregão 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico 30 - Oscilação percentual nos preços das ações ordinárias nominativas para 
fechamento do pregão 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Os gráficos 28, 29 e 30 condizem com o calculo da variação nos preços das 

ações ordinárias nominativas ao longo do período compreendido, entre 1996 e 2012. 

Esses gráficos permitem concluir que, a Marcopolo apresenta um histórico favorável 

em suas ações, isto é, seus papéis sempre apresentaram alta de preço. 

 O gráfico de número 30 por sua vez, apresenta algumas grandes quedas, 

essas quedas novamente estão relacionadas pré-crise financeira mundial e os 

momentos vividos durante a mesma. Contudo, essa característica até o momento foi 

acompanhada por todas as demais empresas estudadas.  

 Outra observação diz respeito ao fato da Marcopolo S.A., ter adotado as 

práticas de governança corporativa de nível dois, no ano de 2002, o que conferiu 

maior estabilidade aos preços, além de ter também proporcionado variações 

positivas nas ações. Além disso, posteriormente a crise, a estabilidade dos preços é 

rapidamente estabelecida novamente, como demonstra o gráfico 30. 
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Gráfico 31- Oscilação percentual nos preços das ações preferenciais nominativas 
para fechamento do pregão 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 32 - Oscilação percentual nos preços das ações preferenciais nominativas 
para fechamento do pregão 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico 33 - Oscilação percentual nos preços das ações preferenciais nominativas 
para fechamento do pregão 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 As ações preferenciais seguiram o mesmo comportamento descrito para as 

ordinárias, isto é, durante todo o tempo que as ações são negociadas, pode-se 

observar uma tendência de alta, mesclados com momentos de baixa.  

 Esses momentos de baixa podem ser observados principalmente no gráfico 

de número 33, onde está demonstrada as oscilações nos momentos pré e pós crise 

financeira. Além disso, o comportamento dos preços posteriormente a crise foi igual, 

ou seja, houve uma recuperação acompanhada de estabilidade. 

 

17.1.2 Variação IBovespa em relação às ações da Marcopolo S.A. 

 

 A evolução do Ibovespa desde o ano de 1994 até 2008, apresenta 

comportamento parecido com o preço das ações da Marcopolo. Isto é, durante esse 

período tanto a Marcopolo como índice Bovespa traçam uma trajetória de alta, 

mesclando com momentos de queda.  Observe o gráfico abaixo: 
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Gráfico 34 – Evolução mensal do índice Bovespa 

 
Fonte: BM&FBOVESPA, 2012 

 

 Em 2008, o Ibovespa sofre significativa queda, bem como as ações da 

Marcopolo, como pode-se observar no gráfico de número 30 para ações ordinárias e 

no número 33 para as preferenciais. Contudo, diferentemente do Ibovespa, os 

papéis da empresa rapidamente se recuperam e começam uma trajetória de 

estabilidade, o que reafirma o alto grau de importância dos princípios de 

transparência e equidade conferidos pelas práticas de governança corporativa em 

seu nível 2. 

 

18 Saraiva S.A. Livreiros Editores 

 

 A história da empresa remota a 1914 com a fundação de uma pequena 

livraria, por Joaquim Inácio da Fonseca Saraiva, esta revenda de livros usados 

carregou o nome de Saraiva & Cia. 

 Três anos após a inauguração, em 1917, inicia-se a história de editorial de 

livros, com a primeira edição do livro Casamento Civil. No ano de 1934 a editora 
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estende suas atividades comerciais, começando a editar livros didáticos, literatura 

em geral, etc., ampliando também suas atividades no meio jurídico, se tornando a 

mais conceituada editora nesse campo no Brasil. 

 Devido a sua trajetória de sucesso, em 1947, a empresa se torna uma 

Sociedade Anônima, com denominação de Saraiva S.A. – Livreiros Editores. A 

expansão por meio de lojas só se tornou uma opção em 1972, com a abertura da 

segunda loja, na Praça da Sé, marco central da capital de São Paulo. 

 Seguindo sua característica pioneira em 1994, a companhia lança a chamada 

Legislação Informatizada Saraiva, um banco de dados sobre legislação federal.  

Além disso, a companhia passa a editar livros de complementação do ensino das 

diferentes matérias que compõe o ensino médio e fundamental. Em 1996, a primeira 

megalivraria Saraiva é aberta, totalmente informatizada e atenta às tendências 

mundiais. 

 Um ano após a implantação dessa nova forma de expansão, isto é, as 

megalivrarias, a Saraiva começa a editar livros de outras áreas de ensino, como, 

Administração, Marketing, Economia, destinados a complementação do ensino 

superior. Em setembro de 1998, a Saraiva integra ao seu currículo outra grande 

conquista, a aquisição da Editora Atual, conhecida tanto pelo seu tempo de 

mercado, 25 anos, como pela qualidade com que a Atual impunha na edição dos 

seus livros didáticos. 

 O século XXI é também marcado por outra grande conquista, a Saraiva inicia 

suas atividades na web, portanto, através do portal, www.saraiva.com.br, a empresa 

começa a comercializar livros.  Além disso, mantém sua linha de comercialização de 

livros jurídicos através do portal, www.saraivajur.com.br, permanecendo com suas 

características iniciais, mas seguindo os padrões globais de desenvolvimento. 

 No ano de 2003, a Saraiva adquire o controle acionário da Formato Editorial, 

com essa compra, a empresa adiciona aproximadamente 450 títulos a sua carta. E 

em 2004, a Formato Editorial é totalmente incorporada a Editora Saraiva.  

 A Saraiva já ofertava suas ações na bolsa de valores, o diferencial ocorreu no 

ano de 2006, quando a mesma empresa adota às práticas de boa governança em 

seu nível 2. Posteriormente em abril, a empresa faz uma oferta de ações muito bem 

sucedida, o que fortalece a posição financeira da empresa junto ao mercado 

financeiro. Em 2007, com capital para investimento, a Saraiva identifica um bom 

negócio, e adquire a Pigmento Editorial S.A., neste mesmo ano, seguindo uma 
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tendência do mercado tecnológico e informacional do parâmetro educacional, a 

Saraiva investe na posição estratégica de desenvolvimento da posição educacional 

junto ao contexto de multimídia. 

 Em 2008 ocorre a última das ações registradas da Livraria e Papelaria 

Saraiva S.A., onde a mesma efetua com êxito as negociações com a Siciliano S.A., 

onde a Saraiva adquiria 100% das ações da Siciliano. 

 

18.1 Estrutura administrativa Saraiva S.A. Livreiros Editores 

 

 A empresa tem sua estrutura administrativa distribuída da seguinte forma, 

conselho de administração e os diretores executivos. Esses são distribuídos da 

forma exposta a seguir. 

 

18.1.1 Conselho de Administração e Diretores Executivos 

 

 Contém cinco membros, sendo um presidente e quatro membros do conselho. 

Além disso, oito são os membros diretores executivos, esses são responsáveis pelos 

diferentes ramos de atuação da Saraiva. 

 

18.2 Análise de Pesquisa 

 

 A história de evolução da Saraiva é marcada de muito sucesso e inovação, 

iniciada em 1914 a empresa está prestes a completar 100 anos de existência. 

Contudo, sua evolução no mercado de ações brasileiro está marcada por constantes 

altos e baixos, como poderá ser vistos nos gráficos a seguir. 

 É interessante ressaltar que as operações da Saraiva iniciaram no década de 

70, contudo, o período de análise será como o das demais empresas, portanto, 

estudo compreendido entre fevereiro de 1996 e janeiro de 2012. Observando que a 

empresa adotou as práticas de governança corporativa no ano de 2006, seis anos 

após a implementação desses níveis diferenciados por parte da Bovespa. 

 A Saraiva S.A., durante os anos de análise comercializou os seguintes tipos 

de ações, ordinárias nominativas, preferenciais nominativas, preferenciais 

nominativas de classe A e B. Como será possível observar nos gráficos a seguir. 
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Gráfico 35 – Oscilação percentual nos preços das ações ordinárias nominativas para 
fechamento do pregão 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 36 - Oscilação percentual nos preços das ações ordinárias nominativas para 
fechamento do pregão 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico 37 - Oscilação percentual nos preços das ações ordinárias nominativas para 
fechamento do pregão 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Os gráficos 35, 36 e 37 demonstram que em diferentes períodos não 

houveram negociações de ações do tipo preferencial. Pode-se também identificar a 

grande oscilação existem nos valores deste tipo de papel.  

 Essa oscilação pode estar diretamente relacionada ao tipo de mercado que a 

mesma empresa atende, sem quase que unicamente nacional, estando portanto, 

suscetível aos oscilações do consumo interno. Contudo, pode-se dizer que nos 

momentos pré-crise financeira as ações da empresa sofreram uma queda 

significativa, posteriormente a crise, mesmo com as medidas de consumo oferecida 

pelo governo, os papéis do tipo ordinários mantiveram sua queda. 

 Essa medidas de consumo oferecidas pela governo, diziam respeito a bens 

de linha branca, contudo, deve-se ressaltar que a área de exploração do mercado 

por parte da Saraiva S.A. é muito ampla. Mesmo com essa característica e com a 

evolução da linha de produtos e/ou serviços oferecidos pela organização, as ações 

não apresentaram estabilidade e/ou até mesmo uma tendência de alta. O que pode 

ser visto nos gráficos 35,36 e 37. 
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Gráfico 38 - Oscilação percentual nos preços das ações preferenciais nominativas 
para fechamento do pregão 

 
Fonte: Dados da pequisa 

 

Gráfico 39 - Oscilação percentual nos preços das ações preferenciais nominativas 
para fechamento do pregão 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico 40 - Oscilação percentual nos preços das ações preferenciais nominativas 
para fechamento do pregão 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 41 - Oscilação percentual nos preços das ações preferenciais nominativas 
de classe A para fechamento do pregão 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico 42 - Oscilação percentual nos preços das ações preferenciais nominativas 
de classe B para fechamento do pregão 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Além das ações ordinárias, a Saraiva S.A., também comercializou ações do 

tipo preferencial nominativa, preferencial nominativa de classe A e B. Esse tipo de 

papel apresentou característica diferente dos ordinários, no tocante a variação 

percentual nos preços ao longo do tempo de análise. 

 Inicialmente pode-se notar que a comercialização dos papéis do tipo 

preferencial ocorre com maior frequência, além disso, a oscilação dessas ações é 

muito grande ao longo do tempo. Contudo, após a adoção das práticas de 

governança em 2006, pode-se notar uma tendência de estabilidade, até o ano de 

2008.  

 Em 2008, é registrada uma elevada queda, para que posteriormente as ações 

tenha uma elevação em seus preços, mesclando com alguns momentos de queda, 

contudo, pode-se reconhecer um padrão de estabilidade após o ano da crise 

financeira, como demonstra o gráfico 40. 
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Gráfico 43 – Evolução mensal do índice Bovespa 

 
Fonte: BM&FBOVESPA, 2012 

 

 O gráfico 43, demonstra a evolução do índice Bovespa ao longo do tempo, 

pode-se perceber que as oscilações no índice são constantes. Contudo, do ano de 

1994, até 2008 o IBovespa apresentou uma tendência de alta, somente neste último 

ano que o índice teve queda significativa e posteriormente descreveu variações 

significativas. 

 Os preços das ações da Saraiva S.A., por sua vez, durante todo o tempo de 

negociação sempre apresentaram oscilações significativas, essa tendência mudou 

no ano de 2006, quando a empresa adotou as práticas de governança em seu nível 

dois. Durante os dois anos seguintes, até 2008, os papéis da empresa começaram a 

empresa certa estabilidade de preços, porém o mundo entra em colapso devido a 

crise financeira, fazendo com que o preço das ações caiam significativamente, 

mesma característica descrita pelo IBovespa. 

 O diferencial está no fato das ações terem valorizado após a crise, para 

depois começarem a seguir uma trajetória estável, mesclado com poucos momentos 

de queda. O que não ocorreu com o índice Bovespa, que teve sua pontuação 
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elevada devido comportamento do Brasil durante e pós crise, porém ainda pode-se 

notar instabilidade neste índice, além da demora para alcançar o mesmo patamar 

antes da crise. 
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19 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Conforme explicitado durante a pesquisa, o objetivo desta era estabelecer 

uma relação entre o impacto da governança corporativa e a variação do preço das 

ações, portanto, verificar se a adoção dos princípios de governança iriam exercer 

alguma influência sobre a oscilação dos preços dos papéis das empresas estudadas 

neste trabalho. 

Em primeiro momento, foram descritas as teorias que circundam o tema 

apresentado, o que conferiu maior facilidade para a realização da análise. Sendo 

interessante ressaltar que, durante a conceituação teórica fica claro que, as práticas 

de governança corporativa implantada pela BM&FBovespa no ano de 2000, que 

confirmou a criação dos níveis diferenciados de comercialização, Nível 1, Nível 2 e 

Novo Mercado.  

Pode-se notar que para cada um dos níveis anteriormente citados, as práticas 

de governança a serem incorporada são diferentes, e quando mais alto for o nível, 

mais rigorosos são esses instrumentos. Esses aparatos de apoio ao mercado 

financeiro tem o objetivo de conferir maior equidade entre os acionistas. Além disso, 

oferecer maiores condições de transparência aos investidores, o que por sua vez 

favorece os investimentos, consequentemente incentivando as operações no 

mercado ações. 

Diante dessas características dos instrumentos financeiros, foi que 

estabelecidos os objetivos desse trabalho, que eram determinar qual o grau de 

influência da governança corporativa, condizentes com seu segundo nível, sobre a 

variação do preço das ações. O que foi perceptível através da pesquisa 

desenvolvida neste trabalho. 

A pesquisa inicialmente estabeleceu o grau de variação percentual observado 

nos dezesseis anos de análise, observando que o período de estudo está 

compreendido entre fevereiro de 1996 e janeiro de 2012. Durante esse espaço de 

tempo, foram vividos alguns momentos de extrema importância para este trabalho, 

como a implementação dos níveis diferenciais de governança, em 2000, e a crise 

financeira de 2008. Todos esses acontecimentos tiveram grande impacto, sendo 

possível identificá-los durante a pesquisa. 

Entre os anos de 1996 e 2000, pode-se reconhecer uma maior volatilidade 

nos preços. Neste espaço de tempo, as práticas de governança ainda não tinham 
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sido adotadas, portanto, as empresas ainda não ofereciam condições de 

transparência que conferiam maior segurança ao investimento, o que motivava a 

retirada de capital quando algum sinal não era favorável. O que explica a alta 

variação percebida nos gráficos das empresas estudadas. 

O ano 2000, está marcado pela adoção das práticas de governança pela 

BM&FBovespa, portanto, a partir deste momento as empresas poderiam oferecer 

maior igualdade entre os acionistas, além disso, transparência para a realização dos 

investimentos. Sendo importante ressaltar que, posteriormente a implantação dos 

princípios da boa governança, pode-se reconhecer nos gráficos a oscilação nos 

preços, característica já vista, contudo, essa variação começa a ser menos 

significativa, isto é, torna-se possível reconhecer uma tendência de estabilidade. 

No ano de 2007, os rumores da crise já rondavam o mundo, o que impactou 

negativamente o mercado de ações brasileiro, durante os estudos, pode-se 

relacionar essa queda na comercialização e também nos preços das ações, a 

instabilidade do mercado nacional, além de um histórico não favorável. Todas esses 

fatores parecem ter sido culminantes para a retirada de capital, consequentemente, 

redução na comercialização de ações e queda nos preços. 

Em 2008, o mundo vivencia os momentos de crise, o que faz com que as 

ações das inúmeras empresas brasileiras, não só as estudas, sofram perdas 

significativas, Característica percebida nos gráficos de análise da variação 

percentual nos preços das ações. Portanto, nem mesmo a maior grau de 

transparência oferecida pela governança foi capaz de suportar a crise mundial, 

fazendo com que os investidores buscassem mercados mais seguros e com bom 

histórico de liquidez. 

Posteriormente ao ano da crise, o Brasil tem uma recuperação rápida, como 

pode-se identificar nos preços de comercialização que tem suas perdas reduzidas, 

logo em seguida apresenta uma positivação. Além do fato, do mercado brasileiro ter 

passado pela crise sem sofrer impactos significativos como descrito nas economias 

desenvolvidas, o que conferiu uma rápida recuperação nas operações no mercado 

de ações, é igualmente possível identificar uma tendência de estabilidade como já 

ressaltado.  

Por fim, o estudo realizado tornou possível perceber que existe relação entre 

os princípios de governança e a variação nos preços, entretanto, com a análise feita 

não é possível dizer que a adoção dessas práticas confere uma elevação nos 
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preços, mas no caso das empresas estudadas foi possível perceber que houve um 

aumento da estabilidade desses preços. Percebida principalmente quando 

comparadas com o índice Bovespa, que representa o mercado brasileiro como um 

todo. Baseado nas características do mercado brasileiro, a governança corporativa 

ofereceu maior estabilidade no tocante aos preços de comercialização das ações, 

contudo, deve-se ter em mente que as medidas impostas pela BM&FBovespa 

oferecem aos investidores maior conhecimento do trabalho que está sendo 

desenvolvido dentro das organizações. 

Diante disso, a pesquisa desenvolvida confirma os pareceres teóricos 

apresentados, que propõe uma redução nos níveis de divergência informacional, 

conflito de agência e outras características apresentadas, pela adoção dos princípios 

de governança corporativa. 
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