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RESUMO  

As boas práticas de Governança Corporativa cada vez mais têm se tornado 

questão chave para o desenvolvimento do mercado de capitais e para a 

sobrevivência das empresas de capital aberto em todo o mundo, a partir do 

momento que os investidores estão encontrando nelas a saída para diversos fatores 

que abalam constantemente o meio empresarial, tais como as quebras 

escandalosas de empresas; a falta de transparência, qualificação e estratégia dos 

administradores; o conflito de interesses entre os acionistas e o controlador; etc. Por 

outro lado, as empresas têm começado a perceber os benefícios dessas práticas, 

como o Banco do Brasil S.A., que passou por profundas modificações nos últimos 

onze anos, até entrar no Novo Mercado no ano de 2006 - o segmento de listagem 

mais rigoroso e exigente da Bolsa de Valores de São Paulo.  

Palavras-chave: Banco do Brasil S.A., Governança Corporativa, Novo Mercado. 
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INTRODUÇÃO  

Fundada em 23 de agosto de 1890 por Emilio Rangel Pestana, a Bolsa de 

Valores de São Paulo - BOVESPA1 era inicialmente um centro de negócios que 

visava coordenar operações imobiliárias e orientar seu público aplicador, e contava, 

no princípio, com 93 membros. Esta associação vendia e comprava, por meio do 

pregão2, títulos de companhias e bancos, e foi a primeira Bolsa independente do 

país e a única, em sua época, a funcionar fora da Capital Federal. Atualmente a 

Bovespa é a maior bolsa de valores da América Latina, com um volume financeiro 

médio de negociações que supera a casa dos dois bilhões de Reais ao dia. 

O Banco do Brasil S.A., por sua vez, criado no ano de 1808 pelo então 

príncipe D. João, quando o Brasil era ainda somente sede da coroa Portuguesa, 

tinha o intuito inicial de servir imediatamente ao Governo na manutenção da 

Monarquia, principalmente prestando-lhe auxilio de crédito em circunstâncias 

extraordinárias. Atualmente, o BB é o maior banco de economia mista da América 

Latina, com uma gama de mais de 40.000 terminais de auto-atendimento, 

distribuídos entre 12.382 postos de atendimento e agências, além de contar com 32 

dependências no exterior do país. 

No mês de Junho de 2006, ano em que o Banco do Brasil completa 100 

anos de listagem em Bolsa, ao fazer uma Oferta Pública de 52,25 milhões de ações 

 

numa operação que captou R$ 2,27 bilhões e atraiu 52 mil investidores pessoa 

física 

 

o Banco tomou um dos últimos passos necessários para se tornar a primeira 

empresa do Governo Federal a aderir ao grupo seleto das empresas que possuem 

nível máximo de Governança Corporativa da Bovespa, o Novo Mercado. 

                                                

 

1 Histórico da BOVESPA encontrado em www.bovespa.com.br e www.projetomemoria.art.br

 

2 Pregão: ato pelo qual os corretores de bolsas anunciam a coisa que vai ser vendida e os lances já 
oferecidos. 

http://www.bovespa.com.br
http://www.projetomemoria.art.br
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1. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA  

O conflito de interesses existente entre os controladores de empresas com 

seus reais proprietários, os acionistas; a falta de transparência, qualificação e 

estratégia dos administradores nas corporações; os escândalos envolvendo 

empresas tais como as globais Enron (do ramo da energia) e Worldcom (do ramo da 

telefonia), que falsificavam suas demonstrações contábeis 

 

mascarando prejuízos 

bilhões de dólares, criaram a necessidade de uma resposta por parte do mercado, 

que se deu pela formulação de leis como a norte-americana Sarbanes-Oxley; de 

cartilhas como a de Recomendações da CVM Sobre Governança Corporativa; e de 

Códigos como o das Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC, entre 

outros. 

A própria Bovespa, que possuiu em seu ápice 592 empresas listadas, no 

ano de 1989, hoje não possui sequer 400 empresas. Se formos levar em 

consideração os dados contidos no site da Bovespa3, de que nos últimos três anos 

trinta novas empresas iniciaram negociação de ações na Bolsa, e também que 

diversas outras empresas fizeram seus IPO s nesses últimos 17 anos, podemos 

dizer que neste período de tempo mais de 250 empresas deixaram de negociar suas 

ações na Bolsa de Valores São Paulo, em decorrência de quebras, fusões e outros, 

deixando em muitos casos, os acionistas empenhados. 

As boas práticas de Governança Corporativa têm se tornado então questão 

chave para o desenvolvimento do mercado de capitais e para a sobrevivência das 

empresas de capital aberto em todo o mundo. Na bolsa de valores de São Paulo não 

tem sido diferente: o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa , 

quase despercebido em maio de 1999, data de sua criação, é hoje forte e pertinente 

ao dia-a-dia de grande parte das empresas com ações negociadas na BOVESPA. 

Mas, apesar de todas evidências, os diferentes níveis de Governança 

Corporativa 

 

Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado, não são encarados somente como 

                                                

 

3 Site da Bovespa: www.bovespa.com.br

  

http://www.bovespa.com.br
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um manual da boa conduta para as empresas, mas sim como uma necessidade 

imposta pelo mercado, que segundo Kappler e Love (2002) sua utilidade vai 

confrontar diretamente com os interesses da corporação, seja para reduzir os custos 

de captação de recursos através de ofertas públicas de ações; seja pela natureza da 

operação da companhia 

 
se de ativos intangíveis (mais fáceis de serem 

expropriados) ou tangíveis; ou até mesmo, pelo tamanho da empresa  as empresas 

grandes pela decorrência de maiores dificuldades no monitoramento de seu fluxo de 

caixa livre, e as pequenas por terem a tendência de crescer mais, e 

conseqüentemente, de necessitarem mais capital de terceiros. 

As questões pertinentes a este tema e que este estudo visa responder 

são: quais foram os motivos que levaram o Banco do Brasil S.A. a aderir ao 

Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo? Qual a importância do Novo 

Mercado para o Banco? Como funciona a Governança Corporativa no BB? 

Como se sucedeu a Oferta Pública de ações do BB?  
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2. JUSTIFICATIVA  

O interesse pelo tema se justifica a partir do momento que o assunto 

Governança Corporativa é cada vez mais pertinente ao dia-a-dia do mercado de 

capitais4 e necessita de progressiva atenção devido à sua relevância. 

Como as boas práticas de Governança Corporativa, inseridas num mercado 

cada vez mais sofisticado e exigente, estão fortemente relacionadas ao valor 

agregado das ações das empresas, tanto pelo comportamento mais estável quanto 

pela maior rentabilidade demonstrada da ação, este estudo vem a contribuir, 

baseado na experiência da adesão do Banco do Brasil S.A. ao Novo Mercado, com 

informações preciosas a estudantes, investidores e quaisquer outros que queiram 

aprofundar seus conhecimentos.            

                                                

 

4 Mercado de capitais: é um sistema de distribuição de valores mobiliários que proporciona liquidez 
aos títulos de emissão de empresas e viabiliza o processo de capitalização. É constituído pelas 
bolsas de valores, sociedades corretoras, e outras instituições financeiras autorizadas. 



12    

3. O BANCO DO BRASIL S.A.  

3.1 MISSÃO  

Ser a solução em serviços e intermediação financeira, atender às 

expectativas de clientes e acionistas, fortalecer o compromisso entre os funcionários 

e a Empresa e contribuir para o desenvolvimento do País  (site de RI5 do BB).  

3.2 A HISTÓRIA DO BB  

O Banco do Brasil foi criado no início do século XIX pelo então príncipe D. 

João, um ano após a família real Portuguesa vir fugida de Portugal para escapar das 

invasões das tropas napoleônicas às terras Lusitanas. A vinda de D. João para o 

Brasil trouxe um aliado para o País construir o seu futuro, e em 1808, quando o 

Brasil passou a sede da Coroa com a mudança de D. João da Bahia para o Rio de 

Janeiro, em um conjunto de ações que visavam a criação de indústrias 

manufatureiras no Brasil, o Príncipe trouxe a imprensa, abriu os portos e criou o 

Banco do Brasil. 

Segundo o site do Palácio do Planalto Brasileiro6, o alvará que criou o 

Banco do Brasil e sancionou seus estatutos, por influência do Conde de Linhares, 

dizia: 

Eu, o príncipe regente, faço saber aos que este meu alvará com força de lei 
virem: que atendendo a não permitirem as atuais circunstâncias do Estado 
que o meu Real Erário possa realizar os fundos, de que depende a 
manutenção da Monarquia e o bem comum dos meus vassalos, etc; a que 
os bilhetes dos direitos das alfândegas tendo certos prazos nos seus 
pagamentos, ainda que sejam de um crédito estabelecido, não são próprios 
para o pagamento de soldos, ordenados, juros e pensões que constituem os 
alimentos do corpo político do Estado, os quais devem ser pagos nos seus 
vencimentos em moeda corrente; a que os obstáculos que a falta de giro 
dos signos representativos dos valores põem ao comércio, etc. animando e 

                                                

 

5 Site de Relações com Investidores do BB: www.bb.com.br/ri

  

6 Site do Palácio do Planalto: www.planalto.gov.br

 

http://www.bb.com.br/ri
http://www.planalto.gov.br


13  

promovendo as transações mercantis dos negociantes desta e das mais 
praças dos meus domínios e senhorios com as estrangeiras: sou servido 
ordenar que nesta capital se estabeleça um Banco Público, que na forma 
dos Estatutos, que este baixam, assinados por Dom Fernando José de 
Portugal, do meu Conselho de Estado, Ministro Assistente ao Despacho do 
Gabinete, Presidente do Real Erário e Secretário de Estado dos Negócios 
do Brasil, ponha em ação os cômputos estagnados, assim em gêneros 
comerciais, como em espécies cunhadas; promova a indústria nacional pelo 
giro, e combinação dos capitais isolados, e facilite juntamente aos meios, e 
aos recursos, de que as minhas rendas reais e as públicas necessitarem 
para ocorrer às despesas do Estado. [...] Em todos os pagamentos que se 
fizerem à minha Real Fazenda, serão contemplados e recebidos como 
dinheiro e bilhetes do dito Banco Público pagáveis ao portador, ou 
mostrados à vista, e da mesma forma se distribuirão pelo Erário Régio nos 
pagamentos das despesas do Estado; e ordeno que os membros da Junta 
do Banco e os diretores dele sejam contemplados pelos seus serviços com 
as remunerações estabelecidas para os Ministros e oficiais da minha Real 
Fazenda e administração da Justiça, e gozem de todos os privilégios 
concedidos aos deputados da Real Junta do Comércio.  

De acordo com a enciclopédia livre WIKIPEDIA7 (2006), a aparência da 

organização criada era de estabelecimento mercantil, mas o banco estava mesmo é 

destinado a servir imediatamente ao Governo em algumas de suas transações 

financiais de importância, principalmente prestando-lhe auxílio de crédito em 

circunstâncias extraordinárias (WIKIPEDIA, 2006). O capital inicial era de 1.200 

contos de réis divididos em 1.200 ações de um conto de réis, por prazo de 20 anos. 

A utilidade do Banco, de acordo com a Enciclopédia, era de: 

[...] conseguir os fundos para a manutenção da Monarquia, facilitar o 
pagamento de soldos, ordenados, juros e pensões, engrandecendo o 
crédito público, e sobretudo promover as transações mercantis, erigindo 
outra fonte de riqueza. [...] principiou assim como banco de depósitos, 
descontos e emissão, misto, sociedade particular, com autorização para 
aumentar o capital. A responsabilidade de cada acionista era limitada ao 
montante da ação.  

Acerca da administração do então Banco do Brazil , e do funcionamento do 

sistema financeiro da época, a enciclopédia online completa: 

Sua administração foi inicialmente exercida por uma Assembléia de 40 
capitalistas portugueses, seus acionistas, uma Junta de 10 membros 
renováveis a metade cada ano, e uma Diretoria de quatro Membros, 
renováveis no mesmo período. Só possuía voto deliberativo cada portador 
de cinco ou mais ações.  [...] encarregou-se do desconto de letras de 
câmbio, comissões por cobranças, adiantamentos e hipotecas, depósitos de 
valores, vencendo juros e venda de produtos monopolizados pela Coroa. 
Suas operações monetárias consistiam em emissão de notas bancárias e 
letras a vista ou prazo fixo, operações cambiais de saque e remessa e 

                                                

 

7 Wikipédia: enciclopédia livre on-line. http://pt.wikipedia.org/   

http://pt.wikipedia.org/
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operações de compra e venda de ouro e prata. O sistema monetário assim 
criado consistia em moeda de papel conversível à vista em moeda metálica 
de ouro e prata, tendo como nota mínima o valor de $30.000, para se evitar 
que as notas circulassem em pequenas transações, limitando-se a 
pagamentos elevados no comércio atacadista sem quase circular no 
varejista.   

Em 2006, com quase dois séculos de existência, o Banco do Brasil se 

consagra por ser o banco que sempre participou vivamente da história, da cultura e 

do desenvolvimento do Brasil.  

3.3 QUEM FAZ O BB  

O Banco do Brasil, segundo dados do primeiro semestre de 2006, contava 

com 82.879 funcionários, dentre os quais aproximadamente 65% são do sexo 

masculino e 35% do sexo feminino, além de contar com 10.454 estagiários, 5.092 

contratados temporários e 4.809 adolescentes trabalhadores. 

Segundo o site de Relações com Investidores do BB, puderam ser 

constatados diversos avanços no relacionamento do Banco com seus funcionários 

ainda no primeiro semestre de 2006, dentre os quais se destaca: 

Neste semestre foi atendida antiga reivindicação do funcionalismo, qual seja 
a redução da Parcela Previ8 - piso de referência a partir do qual se calcula a 
complementação de benefícios de aposentadoria pagos aos associados do 
Plano de Benefícios nº 01 da Previ. Essa decisão, decorrente de intenso 
processo de negociação, permitiu o encerramento amigável de ações 
judiciais que se arrastavam há algum tempo e representavam ameaça para 
a Previ, o Banco e a própria União.   

Algumas outras atitudes tomadas pelo Banco no esforço de mostrar seu 

comprometimento com a força de trabalho podem ser percebidas por meio de vários 

benefícios e ações , diz o RI. Entre algumas práticas adotadas pelo BB podemos 

citar: 

                                                

 

8 Previ: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, atualmente o maior fundo de 
pensão da América Latina e 67º do mundo em patrimônio (dezembro/2005). A PREVI é uma entidade 
fechada de previdência privada em que podem ser participantes os funcionários do Banco do Brasil e 
os empregados do quadro próprio da PREVI. 
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Meta de treinamento por funcionário, com impacto direto na pontuação 

que define a participação nos lucros da Empresa. Ao final do semestre, 

a meta foi cumprida por 93,1% dos funcionários.  

 
Concessão, nos últimos 12 meses, de 3.206 bolsas de graduação, 4.093 

bolsas de MBA, e 438 para estudos de língua estrangeira. Ao final do 

período, 13.6% dos funcionários possuíam especialização, mestrado ou 

doutorado, 46% ensino superior, 34.4% ensino médio e 1.1% ensino 

fundamental. 

 

Realização, no primeiro semestre de 2006, de três novos processos 

seletivos com vistas à formação de novos cadastros de pessoal para 

suprir os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São 

Paulo e Distrito Federal. No total, foram inscritos 258,5 mil candidatos e 

aprovados 8,4 mil.  

3.4 ESTRUTURA BB  

O Banco do Brasil é atualmente a maior instituição financeira da América 

Latina, com ativos totais na ordem dos R$ 273,8 bilhões9, e vem respondendo à 

altura ao desafio constante da competição que se impõe no novo cenário financeiro. 

A empresa oferece atualmente soluções para todas as necessidades de serviços 

bancários de seus mais de 15 milhões de clientes, desde grande operações de 

engenharia financeira até o crédito pessoal. 

A estrutura organizacional do Banco do Brasil S.A., conforme o disposto no 

próprio site de relações com investidores da empresa, pode dividida em quatro 

diferentes aspectos: o Conglomerado BB, a Estrutura Interna, os Comitês e os 

Postos de Atendimento.  

                                                

 

9 Ativos totais - principais concorrentes: Bradesco 

 

R$ 232,9; Itaú 

 

R$ 172,4; Unibanco 

 

R$ 98,2 
(todos em bilhões), conforme dados dos respectivos balanços de junho de 2006, disponíveis no site 
da Economática, acessado em 28/10/2006 (www.economatica.com). 

http://www.economatica.com
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3.4.1 O Conglomerado  

O Banco participa de empresas controladas e coligadas, em diversos ramos 

como seguros, previdência, capitalização, tecnologia e cartões de crédito. O 

conglomerado está disposto da seguinte maneira:  

 

Figura 01  Conglomerado BB 
Fonte: site de RI do Banco do Brasil (www.bb.com.br/ri)  

3.4.2 A Estrutura Interna  

As decisões no Banco do Brasil são compartilhadas e acontecem no âmbito 

de diferentes esferas decisórias, a partir da estrutura organizacional do Banco 

Comercial e dos Principais Administradores, como mostra a figura a seguir:  

http://www.bb.com.br/ri
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Figura 02 

 

Estrutura do Banco Comercial e Principais Administradores 
Fonte: site de RI do Banco do Brasil (www.bb.com.br/ri) 

http://www.bb.com.br/ri
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3.4.3 Os Comitês  

Os Comitês e as Comissões são responsáveis por definir estratégias e 

aprovar ações para o BB em seus diferentes negócios. 

 

Figura 03 

 

Os Comitês 
Fonte: site de RI do Banco do Brasil (www.bb.com.br/ri)  

3.4.4 Pontos de Atendimento  

O Banco do Brasil conta dentro do país atualmente com uma estrutura de 

atendimento privilegiada em relação aos seus concorrentes: são 12.382 pontos de 

atendimento distribuídos por todo o Brasil, sendo 3.155 agências e 9.227 postos de 

atendimento diversos, realizando em tempo real todos os serviços e operações 

bancárias. 95% das agências contam com salas de Auto-Atendimento que 

funcionam além do expediente bancário, oferecendo comodidade e segurança para 

seus clientes. 

No âmbito internacional são no total 32 dependências, além de contar com 

parcerias internacionais 

 

como a Visa, a Mastercard e a Western Union10, que 

permitem ao cliente BB ter acesso a serviços no mundo todo. O Banco do Brasil está 

presente no exterior com 16 agências (Assunção, Buenos Aires, Cidade do Leste, 

                                                

 

10 Western Union: empresa referência em serviços de transferência de valores internacionais, com 
mais de 5.000 funcionários em 40 diferentes países, operando no mercado há mais de 150 anos. 

http://www.bb.com.br/ri
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Frankfurt, Grand Cayman, La Paz, Lisboa, Londres, Madri, Miami, Milão, Nova 

Iorque, Paris, Panamá, Santiago e Tóquio), sete sub-agências (Cascais, Gifu, 

Gunma, Hamamatsu, Ibaraki, Nagano e Nagoya), sete Unidades de Negócios e 

Escritórios (Caracas, Cidade do México, Hong Kong, Lima, Luanda, Roma, Santa 

Cruz de la Sierra, Washington e Xangai) e cinco subsidiárias que abrangem 21 

países (BAMB 

 

Brasilian American Merchant Bank, BB AG Viena, BB Leasing 

Company, BB Securities e Banco do Brasil Securities LLC  Nova Iorque). 

No total geral são mais de 40.000 terminais de auto-atendimento no Brasil e 

no mundo, além do Banco contar com postos de atendimento para carro (ao estilo 

drive thru), serviço de atendimento por telefone, pela Internet e pelo celular.  

3.4.5 Composição acionária  

O capital do Banco do Brasil S.A. é composto exclusivamente por ações 

ordinárias desde o ano de 2002. Segue abaixo informações sobre a composição 

acionária (posição de 30/06/2006): 

 

Tabela 01  Estrutura de Capital 
Fonte: site de RI do Banco do Brasil (www.bb.com.br/ri)  

http://www.bb.com.br/ri
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Tabela 02  Distribuição do Capital 
Fonte: site de RI do Banco do Brasil (www.bb.com.br/ri)  

Fazendo-se um cálculo simples, do total do número de ações do Banco do 

Brasil multiplicado pela cotação de fechamento da ação BBAS311 na Bovespa no dia 

29/09/2006 (825.150.690 X R$ 47,50), então chegaremos ao valor aproximado de 

R$ 39.2 bilhões, o que representa o valor de mercado do BB na data. 

Para termos um parâmetro da representatividade do valor de mercado do 

BB em relação aos seus concorrentes, podemos nos basear na reportagem de 

Juliana Rangel, jornalista de O Globo Online12, de 01/11/2006: 

O valor de mercado dos bancos cresceu 30,3% nos nove primeiros meses 
do ano, na comparação com o período entre janeiro e setembro de 2005. 
Somadas, as 12 empresas consideradas em um levantamento feito pela 
Bolsa de Valores de São Paulo (Alfa Investimentos, Amazônia, Banese, 
Banespa, Banestes, Bradesco, Banco do Brasil, Itaú Banco, ItaúSA, Nossa 
Caixa, Sudameris e Unibanco) valem hoje 261,3 bilhões, contra 200,6 
bilhões no ano passado. 

                                                

 

11 BBAS3: código das ações ordinárias do Banco do Brasil negociadas na Bovespa. 
12 O Globo Online: www.oglobo.com.br

  

http://www.bb.com.br/ri
http://www.oglobo.com.br
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4. REVISÃO TEÓRICA  

A revisão teórica contribui para o melhor entendimento do objeto de análise 

deste trabalho e traz embasamento para sustentar o seu desenvolvimento. Como 

este trabalho tem por objetivo demonstrar os motivos que levaram o BB a aderir ao 

Novo Mercado da Bovespa, será apresentada a seguir uma revisão da literatura 

acerca da Governança Corporativa de forma concisa.  

4.1 GOVERNANÇA CORPORATIVA  

A Governança Corporativa é um mecanismo de aprimoramento de gestão 

que tem como princípio fundamental aumentar a probabilidade dos fornecedores de 

recursos terem o valor das suas ações maximizadas - garantindo assim o retorno 

sobre seu investimento. Este mecanismo está diretamente atrelado à ação dos 

administradores da empresa no sentido de coagir quaisquer interesses internos e 

externos sobre a organização, protegendo assim todas as partes interessadas.  

4.1.1 Origens  

O conceito de Governança Corporativa existe há praticamente 50 anos, 

embora não ter sido contemplado com esta nomenclatura desde sua criação. LODI 

(2000), já com o uso da nomenclatura específica para o tema, considera que a GC 

atingiu sua plena maturidade nos anos 90: A era da Governança Corporativa 

começou em 1992 , e que apesar de os países desenvolvidos já se valerem de seu 

uso há mais de 10 anos, o assunto é relativamente novo no Brasil.  

A teoria econômica tradicional diz que a Governança Corporativa surgiu em 

decorrência dos problemas de agência (do inglês agency), presente a partir do 
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conflito de interesses entre quem tem a propriedade da empresa (os acionistas) e 

quem tem o controle da organização: 

O principal, titular da propriedade, delega ao agente o poder de decisão 
sobre essa propriedade. A partir daí surgem os chamados conflitos de 
agência, pois os interesses daquele que administra a propriedade nem 
sempre estão alinhados com os de seu titular. (IBGC, 2006).  

E que a solução para este problema é dada a partir da criação de 

mecanismos de monitoramento e incentivos: 

Sob a perspectiva da teoria da agência, a preocupação maior é criar 
mecanismos eficientes (sistemas de monitoramento e incentivos) para 
garantir que o comportamento dos executivos esteja alinhado com o 
interesse dos acionistas. (IBGC, 2006).  

Segundo o IBGC (2006), as raízes da Governança Corporativa surgiram a 

partir da máxima de que nem sempre as empresas contam com conselheiros 

qualificados para o cargo e que exerçam, de fato, sua função legal , que no caso, 

seria na direção que adota como linhas mestras transparência, prestação de contas 

e eqüidade . O próprio IBGC completa: 

Para que essa tríade [transparência, prestação de contas e equidade] esteja 
presente em suas diretrizes de governo, é necessário que o Conselho de 
Administração, representante dos proprietários do capital (acionistas ou 
cotistas), exerça seu papel na organização, que consiste especialmente em 
estabelecer estratégias para a empresa, eleger a Diretoria, fiscalizar e 
avaliar o desempenho da gestão e escolher a auditoria independente.   

O IBGC relata ainda que o movimento de Governança Corporativa ganhou 

força nos últimos dez anos em resposta ao cenário de deficiência, de fracasso, de 

abuso de poder do acionista controlador sobre os minoritários, de erros estratégicos 

ou fraudes que se apresentavam no contexto empresarial. Conforme o Instituto, o 

movimento de GC primeiramente originou-se e cresceu nos Estados Unidos e na 

Inglaterra e, a seguir, se espalhou por muitos outros países. 

Já no Brasil, a GC teve seu processo de instauração acelerado nos últimos 

anos a partir de um cenário de globalização da economia e de privatização de 

empresas estatais, que gerou uma necessidade de atrair capitais e fontes de 

financiamento para a atividade empresarial.  
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4.1.2 Conceito  

A Governança Corporativa, segundo definição encontrada no site do 

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2006):  

Governança corporativa é o sistema pelo qual as sociedades são dirigidas 
e  monitoradas, envolvendo os relacionamentos entre Acionistas/Cotistas, 
Conselho de Administração, Diretoria, Auditoria Independente e Conselho 
Fiscal. As  boas práticas de Governança Corporativa têm a finalidade de 
aumentar o valor da sociedade, facilitar seu acesso ao capital e contribuir 
para a sua perenidade. 

A expressão é designada para abranger os assuntos relativos ao poder de 
controle e direção de uma empresa, bem como as diferentes formas e 
esferas de seu exercício e os diversos interesses que, de alguma forma, 
estão ligados à vida das sociedades comerciais. 

Governança corporativa é valor, apesar de, por si só, não criá-lo. Isto 
somente ocorre quando ao lado de uma boa Governança temos também um 
negócio de qualidade, lucrativo e bem administrado. Neste caso, a boa 
Governança permitirá uma administração ainda melhor, em benefício de 
todos os acionistas e daqueles que lidam com a empresa.  

A Governança Corporativa pode ser também apresentada através de outros 

conceitos e enfoques, de acordo com cada autor, conforme podemos verificar a 

seguir:  

Governança corporativa é o conjunto de práticas que tem por finalidade 
otimizar o desempenho de uma companhia ao proteger todas as partes 
interessadas, tais como investidores, empregados e credores, facilitando o 
acesso ao capital. A análise das práticas de Governança Corporativa 
aplicada ao mercado de capitais envolve, principalmente: transparência, 
eqüidade de tratamento dos acionistas e prestação de contas. (Cartilha de 
Recomendações da CVM sobre Governança Corporativa, p. 2).  

[...] mecanismos ou princípios que governam o processo decisório dentro de 
uma empresa[...] Governança Corporativa é um conjunto de regras que 
visam minimizar conflitos de interesses entre acionistas / proprietários de 
empresas e administradores. (CARVALHO, 2002)  

Governança Corporativa é o sistema por meio do qual se exerce e se 
monitora o controle das corporações. Esse sistema está intimamente 
vinculado à estrutura de propriedade, às características do sistema 
financeiro, à densidade e profundidade dos mercados de capitais e ao 
arcabouço legal de cada economia (RABELO & SILVEIRA, 1999). 
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Governança Corporativa é definida como o conjunto de relações entre a 
administração de uma empresa, seu conselho de administração, seus 
acionistas e outras partes interessadas. Também proporciona a estrutura 
que define os objetivos da empresa, como atingí-los e a fiscalização do 
desempenho. (OCDE13, 1999).  

É importante frisar, porém, que alguns autores contemporâneos vêm 

adicionando outras dimensões relevantes à questão da Governança. Segundo 

STEINBERG (2003, p. 17), para muitos, Governança é ainda algo meramente 

ligado à adequação a normas do mercado aberto de ações, direitos de minoritários, 

relatórios financeiros, regulamentos jurídicos e coisas assim . O mesmo autor ainda 

define:  

[...] é um engano imaginar que praticar boa Governança implica quase 
somente acatar regulamentos. Governança tem tudo a ver também com 
qualidade da atitude e escala de valores no mais puro sentido humano. Daí 
alguns consideram que a boa Governança depende de alinhar o 
pensamento entre acionistas, controladores e stakeholders14.  

Em geral, podemos dizer que a Governança Corporativa faz referência aos 

aspetos das organizações tais como a transparência (disclosure), prestação de 

contas (accountability), justiça com os minoritários (fairness), cumprimento das leis 

(compliance), além de estrutura, regras, controle, decisões, desempenho, etc., e às 

relações da dos controladores da empresa com os seus acionistas e stakeholders. 

As finalidades das boas práticas de Governança são diversas, entre elas 

podemos citar: 

 

Aumentar o valor da sociedade através da eficiência administrativa e da 

otimização do desempenho das atividades operacionais; 

 

Facilitar o seu acesso ao capital (a captação dos recursos por parte da 

empresa, com custos reduzidos inclusive); 

                                                

 

13 Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico: fundada em dezembro de 1960 com o 
intuito de discutir, desenvolver e aprimorar políticas econômicas e sociais. É atualmente composta por 
30 países membros. www.oecd.org

  

14 Stakeholders: termo em inglês, introduzido pelo Banco Mundial, amplamente utilizado para 
designar as partes interessadas, ou seja, qualquer indivíduo ou grupo que possa afetar a empresa 
por meio de suas opiniões ou ações, ou ser por ela afetado.  

http://www.oecd.org
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Contribuir para a perenidade da empresa; 

 
Auxiliar na decisão de investimento por parte dos investidores, a partir 

do momento que a GC determina o nível e as formas de atuação do 

investidor dentro da empresa, e a possibilidade de exercer influência no 

desempenho da mesma sem correr riscos de expropriação, ou seja, 

apropriação indevida de parcela de seu lucro ou investimento por parte 

dos controladores ou administradores.  

Nas empresas com boas práticas de Governança Corporativa, os 

proprietários (acionistas ou cotistas) têm assegurada a gestão estratégica de sua 

empresa e a efetiva monitoração da direção executiva. As principais ferramentas que 

proporcionam o controle da propriedade sobre a gestão são o Conselho de 

Administração, a Auditoria Independente e o Conselho Fiscal.   

4.1.3 Principais Ferramentas  

As principais ferramentas que garantem que o comportamento dos 

executivos esteja alinhado com o interesse dos acionistas são: 

 

Conselho de administração  os membros do conselho de administração 

são eleitos pelos acionistas das empresas e a atribuição do conselho é 

nomear, monitorar a direção executiva da empresa, definir estratégias 

de negócios, fiscalizar e avaliar o desempenho da gestão, até mesmo 

podendo demitir diretores se for o caso. A real eficácia do Conselho 

dependerá do nível de independência dos conselheiros em relação aos 

diretores da empresa. 

 

Auditoria Independente 

 

Contratação de perito externo aos quadros da 

companhia, cuja função é verificar as demonstrações financeiras e dar 

veracidade às informações da empresa. Cabe ao conselho de 

administração a escolha da auditoria. 

 

Conselho fiscal 

 

também nomeado pelos acionistas. É constituído, no 

mínimo, por três membros efetivos e três suplentes não ligados à 
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empresa, ou seja, que não pertencem à administração da companhia. 

Sua principal função é avaliar a gestão fiscal e situação financeira da 

empresa.  

Além das ferramentas supracitadas, podemos citar também: 

 

Monitoração exercida por grandes investidores não controladores 

 

Bancos de Investimento, fundos de pensão, fundos de investimento, 

etc., que possuem maiores incentivos e poderes para disciplinar os 

adminsitradores das empresas. 

 

Mercado para controle das empresas (takeover hostil) 

 

Permite a troca 

de controle da empresa em caso de performance insatisfatória e 

disciplina os administradores a gerirem a empresa de acordo com os 

interesses dos acionistas. 

 

Remuneração dos Executivos 

 

Uso de opção de ações como 

componente do pacote de remuneração, atrelando assim os ganhos dos 

executivos aos mesmos propiciados aos acionistas. 

 

Enforcement 

 

Mecanismos aos quais investidores minoritários podem 

recorrer quando seus direitos são violados.  

4.1.4 Níveis diferenciados de Governança Corporativa  

Os níveis diferenciados de Governança Corporativa hoje encontrados na 

Bovespa 

 

Níveis 1, 2 e o Novo Mercado 

 

são segmentos especiais de listagem  

que foram desenvolvidos e implantados em dezembro de 2000 pela Bovespa, a 

partir de modelos tais como o Neuer Markt15, com o objetivo de proporcionar um 

ambiente de negociação que estimule o interesse dos investidores aliado à 

valorização das companhias. 

                                                

 

15 Neuer Markt (Novo Mercado): surgido na Alemanha em 1997, tem como um de seus fundamentos 
básicos a maximização do nível de transparência das informações contábeis ao mercado de capitais. 
Paises como Suécia, Itália, Espanha, Portugal, França e o próprio Brasil, vêm seguindo o modelo do 
mercado acionário alemão. 
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Embora os diferentes níveis de GC tenham fundamentos e compromissos 

semelhantes, o segmento do Novo Mercado é mais voltado à empresas que venham 

a abril capital através de um IPO 

 
Initial Public Offering16  enquanto os Níveis 1 e 2 

são mais direcionados para empresas que já possuem ações negociadas na 

Bovespa. 

A adesão das empresas a qualquer um desses segmentos é de caráter 

voluntário e se concretiza através de um contrato, onde as partes acordam em 

cumprir o Regulamento de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa, 

assinado entre a companhia (seus administradores e controladores) e a Bovespa.  

Empresas Nível 1 de mercado  

As empresas que migram do mercado tradicional da Bovespa para o 

segmento de listagem Nível 1 têm que trabalhar principalmente o aspecto da 

quantidade e da qualidade das informações de sua atribuição nas Demonstrações 

Contábeis trimestrais (também conhecidas como ITR s ou Informações Trimestrais); 

nas Demonstrações Financeiras Padronizadas (ou DFP s); nos Informes Anuais (os 

IAN s); além das informações que já são obrigadas a prestar normalmente ao 

mercado, de acordo com a legislação vigente. As exigências: 

 

Manutenção em circulação de uma parcela mínima de ações, 

representando 25% do capital 

 

free float17; 

 

Realização de ofertas públicas de ações através de mecanismos que 

favoreçam a pulverização de capital; 

 

Melhoria nas informações prestadas trimestralmente, entre as quais 

exigência de consolidação e de revisão especial; 

 

Cumprimento de regras de disclosure18 em operações envolvendo ativos 

de emissão da companhia por parte de acionistas controladores ou 

administradores da empresa; 

                                                

 

16 Initial Public Offering: termo em inglês que significa oferta pública inicial de ações, que define o 
mecanismo através do qual uma empresa abre o seu capital e passa a ser listada na Bolsa de 
Valores. 
17 Free float: percentual de ações com livre negociação em bolsa. 
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Disponibilização de um calendário anual de eventos corporativos; 

 
Divulgação de acordo de acionistas e programas de stock options19.   

Encontram-se listadas no Nível 1 da BOVESPA: 

RAZÃO SOCIAL NOME DE PREGÃO 
ARACRUZ CELULOSE S.A. ARACRUZ 
ARCELOR BRASIL S.A. ARCELOR BR 
BCO BRADESCO S.A. BRADESCO 
BCO ITAU HOLDING FINANCEIRA S.A. ITAUBANCO 
BRADESPAR S.A. BRADESPAR 
BRASIL TELECOM PARTICIPACOES S.A. BRASIL T PAR 
BRASIL TELECOM S.A. BRASIL TELEC 
BRASKEM S.A. BRASKEM 
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS ELETROBRAS 
CESP - CIA ENERGETICA DE SAO PAULO CESP 
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO P.ACUCAR-CBD 
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG CEMIG 
CIA FIACAO TECIDOS CEDRO CACHOEIRA CEDRO 
CIA HERING CIA HERING 
CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELET PAULISTA TRAN PAULIST 
CIA VALE DO RIO DOCE VALE R DOCE 
CONFAB INDUSTRIAL S.A. CONFAB 
DURATEX S.A. DURATEX 
FRAS-LE S.A. FRAS-LE 
GERDAU S.A. GERDAU 
IOCHPE MAXION S.A. IOCHP-MAXION 
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A. ITAUSA 
KLABIN S.A. KLABIN S/A 
MANGELS INDUSTRIAL S.A. MANGELS INDL 
METALURGICA GERDAU S.A. GERDAU MET 
RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES RANDON PART 
S.A. FABRICA DE PRODS ALIMENTICIOS VIGOR VIGOR 
SADIA S.A. SADIA S/A 
SÃO PAULO ALPARGATAS S.A. ALPARGATAS 
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. SUZANO PAPEL 
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. ULTRAPAR 
UNIBANCO HOLDINGS S.A. UNIBANCO HLD 
UNIBANCO UNIAO DE BCOS BRASILEIROS S.A. UNIBANCO 
UNIPAR UNIAO DE IND PETROQ S.A. UNIPAR 
VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL S.A. V C P 
WEG S.A. WEG 

Quadro 01  Empresas listadas no Nível 1 da BOVESPA 
Fonte: site da BOVESPA (www.bovespa.com.br), acessado em 30/09/2006 

                                                                                                                                                        

 

18 Disclosure: divulgação de informação por parte de uma empresa, possibilitando uma tomada de 
decisão consciente pelo investidor e aumentando sua proteção. 
19 Stock options: método de distribuição de ações pelo qual uma S.A. garante a funcionários 
importantes a participação nos resultados da empresa. 

http://www.bovespa.com.br
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Empresas Nível 2 de mercado  

As empresas classificadas no Nível 2, além de assegurarem maior 

transparência de informações, também oferecem direitos societários como o tag 

along20 e a oferta pública de aquisição das ações pelo valor econômico21, em caso 

de fechamento de capital. 

Neste nível de Governança, as empresas devem aceitar, obrigatoriamente, 

todos os termos contidos no Nível 1, além de um conjunto bem mais amplo de 

práticas de Governança Corporativa e de direitos adicionais para os acionistas 

minoritários, tais como: 

 

Mandato unificado de um ano para todo o Conselho de Administração; 

 

Disponibilização de balanço anual de acordo com as normas do US 

GAAP ou IASB22; 

 

Extensão para todos os acionistas detentores de ações ordinárias, das 

mesmas condições obtidas pelos controladores quando da venda do 

controle da companhia e de 70% deste valor para os detentores de 

ações preferenciais; 

 

Direito de voto para as ações preferenciais em algumas matérias como 

transformação, incorporação, cisão e fusão da companhia, aprovação de 

contratos entre a companhia e empresas do mesmo grupo e outros 

assuntos em que possa haver conflito de interesse entre o controlador e 

a companhia; 

                                                

 

20 Tag along: direito conferido aos acionistas minoritários de uma empresa em caso de venda de 
controle da empresa, onde o comprador é obrigado a oferecer aos acionistas minoritários da empresa 
uma oferta para a compra de suas ações equivalente à pelo menos 80% do preço oferecido aos 
acionistas controladores. 
21 Valor econômico: preço de emissão das ações levando-se em consideração o valor da cotação das 
ações no mercado, o valor de patrimônio líquido e as perspectivas de rentabilidade da Companhia. 
22 US GAAP (United States Generally Accepted Accounting Principles) e IASB (International 
Accounting Standards Board): órgãos Norte Americano e Internacional, respectivamente, que visam 
uma harmonização das normas e práticas contábeis.  
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Obrigatoriedade da realização de oferta de compra de todas as ações 

pelo valor econômico, nas hipóteses de fechamento de capital ou 

cancelamento de registro de Nível 2; 

 
A arbitragem23, com a devida adesão à Câmara de Arbitragem24, para a 

solução de eventuais conflitos societários.  

Encontram-se listadas no Nível 2 da BOVESPA: 

RAZÃO SOCIAL NOME DE PREGÃO 
ALL AMERICA LATINA LOGISTICA S.A. ALL AMER LAT 
CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A. CELESC 
ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A. ELETROPAULO 
EQUATORIAL ENERGIA S.A. EQUATORIAL 
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. GOL 
MARCOPOLO S.A. MARCOPOLO 
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S.A. NET 
SARAIVA S.A. LIVREIROS EDITORES SARAIVA LIVR 
SUZANO PETROQUIMICA S.A. SUZANO PETR 
TAM S.A. TAM S/A 
UNIVERSO ONLINE S.A. UOL 
VIVAX S.A. VIVAX 

Quadro 02  Empresas listadas no Nível 2 da BOVESPA 
Fonte: site da BOVESPA (www.bovespa.com.br) , acessado em 30/09/2006  

Novo Mercado  

A principal diferença das empresas que aderem ao Novo Mercado em 

comparação às de Nível 1 ou 2, é que além de seguirem todas as regulamentações 

do Nível 2 de mercado, elas ficam restritas à emissão de apenas ações ordinárias 

(ON s), com direito à voto.  

                                                

 

23 Arbitragem: meio para solução de controvérsias e conflitos. Permite que, em caso de divergência 
entre os contratantes, recorra-se a árbitros escolhidos de comum acordo entre os interessados, que 
sejam imparciais, de confiança das partes em litígio e tenham conhecimento técnico sobre o assunto 
em questão. 
24 Divisão criada pela Bolsa de Valores de São Paulo para a solução de conflitos societários que 
possam surgir nas empresas do Novo Mercado e companhia Nível 2 de Governança Corporativa. 
Objetiva oferecer três vantagens aos investidores: rapidez, sigilo e árbitros de reconhecida 
competência e especializados em assuntos do mercado. 

http://www.bovespa.com.br
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Resumidamente, podemos dizer que a companhia aberta participante do 

Novo Mercado tem como obrigações além da legislação vigente: 

 
Realizar ofertas públicas de colocação de ações por meio de 

mecanismos que favoreçam a pulverização do capital; 

 

Manter em circulação uma parcela mínima de ações representando 25% 

do capital; 

 

Estender para todos os acionistas as mesmas condições obtidas pelos 

controladores quando da venda do controle das companhias; 

 

Manter o Conselho de Administração com o mínimo de cinco membros e 

mandato unificado de um ano; 

 

Disponibilizar balanço anual seguindo as normas do US GAAP ou IASB 

GAAP; 

 

Introduzir melhorias nas informações prestadas trimestralmente, entre 

as quais a exigência de consolidação e de revisão especial; 

 

Realizar, obrigatoriamente, uma oferta de compra de todas as ações em 

circulação, pelo valor econômico, nas hipóteses de fechamento do 

capital ou cancelamento do registro de negociações no Novo Mercado; 

 

Informar as negociações envolvendo ativos e derivativos de emissão da 

companhia por parte de acionistas controladores ou administradores da 

empresa; 

 

Apresentar as demonstrações de fluxo de caixa; 

 

Aderir à Câmara de Arbitragem do Mercado para resolução de conflitos 

societários.       
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Encontram-se listadas no Novo Mercado da BOVESPA: 

RAZÃO SOCIAL NOME DE PREGÃO 
ABYARA PLANEJAMENTO IMOBILIARIO S.A. ABYARA 
AMERICAN BANKNOTE S.A. ABNOTE 
BCO BRASIL S.A. BRASIL 
BCO NOSSA CAIXA S.A. NOSSA CAIXA 
BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS BRASILAGRO 
CIA CONCESSOES RODOVIARIAS CCR RODOVIAS 
CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO SABESP 
CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG COPASA 
COMPANY S.A. COMPANY 
COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO COSAN 
CPFL ENERGIA S.A. CPFL ENERGIA 
CSU CARDSYSTEM S.A. CSU CARDSYST 
CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART CYRELA REALT 
DATASUL S.A. DATASUL 
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. DASA 
EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. ENERGIAS BR 
EMBRAER-EMPRESA BRAS DE AERONAUTICA S.A. EMBRAER 
ETERNIT S.A. ETERNIT 
GAFISA S.A. GAFISA 
GRENDENE S.A. GRENDENE 
LIGHT S.A. LIGHT S/A 
LOCALIZA RENT A CAR S.A. LOCALIZA 
LOJAS RENNER S.A. LOJAS RENNER 
LUPATECH S.A. LUPATECH 
MEDIAL SAUDE S.A. MEDIAL SAUDE 
MMX MINERACAO E METALICOS S.A. MMX MINER 
NATURA COSMETICOS S.A. NATURA 
OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A. OHL BRASIL 
PERDIGAO S.A. PERDIGAO S/A 
PORTO SEGURO S.A. PORTO SEGURO 
RENAR MACAS S.A. RENAR 
ROSSI RESIDENCIAL S.A. ROSSI RESID 
SUBMARINO S.A. SUBMARINO 
TOTVS S.A. TOTVS 
TRACTEBEL ENERGIA S.A. TRACTEBEL 

Quadro 03  Empresas listadas no Novo Mercado da BOVESPA 
Fonte: site da BOVESPA (www.bovespa.com.br) , acessado em 30/09/2006  

4.2 NORTEADORES DA GOVERNANÇA CORPORATIVA  

Atualmente os valores que norteiam a Governança Corporativa no Brasil e 

no mundo são baseados em diversos códigos, manuais, institutos e leis, tais como o 

Code of Conduct (Código de Conduta) da Itália, o manual de recomendações 

Corporate Governance in the Netherlands (Governança Corporativa na Holanda), o 

http://www.bovespa.com.br
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European Corporate Governance Institute (Instituto de Governança Corporativa 

Europeu), os Princípios de Governança Corporativa da OCDE, o Swedish Corporate 

Governance Policy (Políticas de Governança Corporativa Sueco), entre outros. 

Este trabalho se limitará a apresentação de quatro referências para as 

questões de Governança Corporativa:  o Código das Melhores Práticas de 

Governança Corporativa do IBGC; a Cartilha de Recomendações da CVM sobre 

Governança Corporativa; a nova Lei das S.A.; a Lei norte-americana Sarbanes-

Oxley.  

4.2.1 Instituto Brasileiro de Governança Corporativa  

Segundo a definição encontrada no próprio site25 do IBGC: 

Entidade sem fins lucrativos fundada em 1995, o Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa 

 

IBGC é o primeiro órgão criado no Brasil com 
foco específico em Governança Corporativa, tendo formado, até o primeiro 
semestre de 2004, mais de 1200 alunos em seus cursos de capacitação. 
Dentre suas iniciativas e esforços neste campo destacam-se a elaboração e 
revisão do Código Brasileiro das Melhores Práticas de Governança 
Corporativa. 

O Instituto é considerado nacional e internacionalmente como um dos 
principais responsáveis pela introdução do conceito de Governança 
Corporativa no país, pelo reconhecimento e disseminação da importância 
das boas práticas e pelo crescente interesse das empresas brasileiras em 
se fortalecer através da adoção das mesmas.  

O IBGC é uma sociedade civil de âmbito nacional, sem fins lucrativos, e é 

dedicado exclusivamente à promoção da Governança Corporativa no Brasil. É 

considerado o principal fomentador das práticas e discussões sobre GC no país, 

tendo alcançado reconhecimento nacional e internacional por suas práticas. O 

propósito do IBGC é: 

Ser a principal referência nacional em Governança Corporativa; desenvolver 
e difundir os melhores conceitos e práticas no Brasil, contribuindo para o 
melhor desempenho das organizações e, conseqüentemente, para uma 
sociedade mais justa, responsável e transparente (IBGC, 2006).  

                                                

 

25 Site do IBGC: www.ibgc.org.br

  

http://www.ibgc.org.br
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Conforme a definição do IBGC, o Código das Melhores Práticas de 

Governança Corporativa26 busca cumprir um importante papel didático e fornecer os 

fundamentos da efetiva aplicação das boas práticas de Governança Corporativa no 

Brasil , e desde seu lançamento, em maio de 1999 

 
quando passou quase que 

despercebido, os principais modelos e práticas de Governança Corporativa 

passaram por intenso questionamento e houve uma acentuada evolução do 

ambiente institucional e empresarial em nosso país , conforme disposto no site da 

entidade. 

O Código elaborado pelo IBGC e lançado em maio de 1999 encontra-se 

atualmente em sua terceira versão, datado de março de 2004, revisado e ampliado 

do Código original, e atualizado e à altura dos desafios de seu tempo , como diz o 

próprio IBGC. Em suas revisões, o Código buscou acompanhar os avanços 

ocorridos nos termos legislativos e regulatórios pertinentes ao meio empresarial, 

buscando captar elementos de tais mudanças, trazendo-as para o contexto 

brasileiro e sugerindo considerações que poderão contribuir para melhorar a 

competitividade de nossas empresas na busca por capitais (IBGC, 2006). Tais 

mudanças tiveram muitas vezes a colaboração de entidades de mercado, 

associações de classe, associações profissionais e indivíduos de reconhecida 

competência na matéria, através do recebimento de sugestões via processos de 

discussão e audiências públicas. 

O objetivo central deste Código é indicar caminhos para todos os tipos de 

sociedades 

 

por ações de capital aberto ou fechado, limitadas ou civis , com o 

intuito de aumentar o valor da sociedade, melhorar seu desempenho, facilitar seu 

acesso ao capital a custos mais baixos e contribuir para sua perenidade . Para isto, 

o Código está dividido em 6 capítulos: Propriedade (Sócios), Conselho de 

Administração, Gestão, Auditoria independente, Conselho Fiscal e Conduta e 

Conflito de Interesses. Os quatro princípios básicos que inspiram o mesmo são 

(IBGC, 2004, p.9-10): 

TRANSPARÊNCIA: Mais do que "a obrigação de informar", a Administração 
deve cultivar o "desejo de informar", sabendo que da boa comunicação 
interna e externa, particularmente quando espontânea, franca e rápida, 
resulta um clima de confiança, tanto internamente, quanto nas relações da 
empresa com terceiros. A comunicação não deve restringir-se ao 

                                                

 

26 Disponível no site do IBGC (www.ibgc.org.br). Link direto: 
<http://www.ibgc.org.br/imagens/StConteudoArquivos/Codigo%20IBGC%203%BA%20versao.pdf> 

http://www.ibgc.org.br
http://www.ibgc.org.br/imagens/StConteudoArquivos/Codigo%20IBGC%203%BA%20versao.pdf>
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desempenho econômico-financeiro, mas deve contemplar também os 
demais fatores (inclusive intangíveis) que norteiam a ação empresarial e 
que conduzem à criação de valor.  

EQÜIDADE: Caracteriza-se pelo tratamento justo e igualitário de todos os 
grupos minoritários, sejam do capital ou das demais "partes interessadas" 
(stakeholders), como colaboradores, clientes, fornecedores ou credores. 
Atitudes ou políticas discriminatórias, sob qualquer pretexto, são totalmente 
inaceitáveis. 

PRESTAÇÃO DE CONTAS (ACCOUNTABILITY): Os agentes da 
Governança Corporativa devem prestar contas de sua atuação a quem os 
elegeu e respondem integralmente por todos os atos que praticarem no 
exercício de seus mandatos. 

RESPONSABILIDADE CORPORATIVA: Conselheiros e executivos devem 
zelar pela perenidade das organizações (visão de longo prazo, 
sustentabilidade) e, portanto, devem incorporar considerações de ordem 
social e ambiental na definição dos negócios e operações. 
Responsabilidade Corporativa é uma visão mais ampla da estratégia 
empresarial, contemplando todos os relacionamentos com a comunidade 
em que a sociedade atua. A "função social" da empresa deve incluir a 
criação de riquezas e de oportunidades de emprego, qualificação e 
diversidade da força de trabalho, estímulo ao desenvolvimento científico por 
intermédio de tecnologia, e melhoria da qualidade de vida por meio de 
ações educativas, culturais, assistenciais e de defesa do meio ambiente. 
Inclui-se neste princípio a contratação preferencial de recursos (trabalho e 
insumos) oferecidos pela própria comunidade.  

A composição do atual Conselho de Administração do IBGC é dada por um 

Presidente, dois Vice-Presidentes, seis Conselheiros, um Comitê executivo 

composto por três membros, e uma Secretária-Geral.  

4.2.2 Comissão de Valores Mobiliários  

A Comissão de Valores Mobiliários é a responsável pela elaboração da 

cartilha Recomendações da CVM sobre Governança Corporativa 27, cujo próprio 

nome já explicita seu conteúdo. De acordo com a Comissão: 

A adoção de tais práticas comumente significa a utilização de padrões de 
conduta superiores aos exigidos pela lei, ou pela regulamentação da própria 
CVM. Por isto, esta cartilha não constitui uma norma cujo descumprimento 
seja passível de punição pela CVM.  

A Cartilha da CVM está estruturada em quatro capítulos: I - Transparência: 

Assembléias, Estrutura Acionária e Grupo de Controle; II - Estrutura e 

                                                

 

27 Cartilha da CVM: disponível no site do IBGC (www.ibgc.org.br). Link direto: 
<http://www.ibgc.org.br/imagens/StConteudoArquivos/Governanca_Final.doc> 

http://www.ibgc.org.br
http://www.ibgc.org.br/imagens/StConteudoArquivos/Governanca_Final.doc>
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Responsabilidade do Conselho de Administração; III - Proteção a Acionista 

Minoritários; IV - Auditoria e Demonstrações Financeiras.  

Transparência: Assembléias, Estrutura Acionária e Grupo de Controle  

No primeiro capítulo encontramos as recomendações da CVM acerca da 

Forma da Convocação e Pauta da Assembléias Gerais de Acionistas , do Prazo de 

Convocação de Assembléias Gerais , dos Acordos de Acionistas , da Relação de 

Acionistas , e do Processo de Votação . Conforme a apresentação28 da Diretora da 

CVM, Norma Parente, estas premissas têm a finalidade de: 

Facilitar a participação de acionistas no conclave; assegurar a perfeita 
informação dos acionistas sobre os assuntos a serem tratados em 
assembléia; permitir que o maior número possível de assuntos de interesse 
da companhia seja submetido à assembléia geral, evitando convocação de 
novas assembléias; evitar o desnecessário desgaste decorrente do eventual 
pleito de acionistas minoritários à CVM para prorrogar o prazo de 
convocação em casos de matérias complexas;   

Além disto, as recomendações da primeira parte pregam que o 

conhecimento do acordo de acionistas é fundamental para que o acionista faça uma 

perfeita avaliação dos seus direitos e do funcionamento da sociedade , e visam 

também permitir a organização dos acionistas minoritários para exercerem direitos 

que lhes são assegurados em função de percentuais mínimos sobre o capital . 

Acerca do Processo de Votação , a CVM diz em sua cartilha que o O 

estatuto deve regular com clareza as exigências necessárias para voto e 

representação de acionistas em assembléias, tendo como objetivo facilitar a 

participação e votação .  

Estrutura e Responsabilidade do Conselho de Administração  

Neste capítulo podemos encontrar recomendações acerca da Função, 

Composição e Mandato do Conselho de Administração , do Funcionamento e 

                                                

 

28 Apresentação feita ao público no estado do Rio de Janeiro, em 14 de agosto de 2002. 
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Comitês do Conselho de Administração , da Participação de Preferencialistas no 

Conselho de Administração , e acerca do Presidente do Conselho de Administração 

e Presidente da Diretoria . A finalidade destas recomendações é de levar o conselho 

de administração das companhias a atuar de forma a proteger o patrimônio da 

companhia, perseguir a consecução de seu objeto social e orientar a diretoria a fim 

de maximizar o retorno do investimento, agregando valor ao empreendimento 

(CVM, 2002).  

Proteção aos Acionistas Minoritários  

As Decisões Relevantes , o Tag-along para Companhias Constituídas 

Antes e Após a Entrada em Vigor da Lei nº 10.303/2001 , as Transações Entre 

Partes Relacionadas , o Direito A Voto Para Ações Preferenciais No Não 

Pagamento De Dividendos , a Arbitragem Para Questões Societárias , a Proporção 

de Ações Ordinárias e Preferenciais , são os tópicos abordados na terceira parte da 

Cartilha. Nesta parte, as premissas da CVM visam assegurar o direito a voto para 

todos os acionistas; proteger os acionistas minoritários financeiramente quando da 

venda do Controle das empresas; assegurar transparência em contratos entre partes 

relacionadas; dar direito de voto aos preferencialistas29 em caso de não pagamento 

de dividendos; instituir a solução de impasses entre acionistas através de 

arbitragem; e delimitar a proporção entre ações preferenciais e ordinárias emitidas 

por uma empresa.  

Auditoria e Demonstrações Financeiras  

Na última parte da cartilha da CVM sobre Governança Corporativa podemos 

encontrar as recomendações da entidade sobre Discussão e Análise da 

Administração , Composição e Funcionamento do Conselho Fiscal , 

Relacionamento com Auditor Independente , Auditoria , Acesso a Informações , 

Informações Contábeis , e, por fim, Recomendações dos Auditores . Nesta parte, 

                                                

 

29 Preferencialistas: portadores de ações preferenciais nominativas (PN). 
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as premissas têm a finalidade de indicar quais itens devem ser pertinentes ao 

relatório anexo às demonstrações financeiras trimestrais; estabelecer a quantidade 

de membros, critério de escolha e atribuições do conselho fiscal; permitir a 

disseminação e discussão detalhada das demonstrações financeiras das empresas 

por agentes capazes de analisá-las e propor alterações pertinentes; estimular o 

conselho de administração para que proíba ou restrinja contratação do auditor da 

companhia para outros serviços que possam dar origem a conflitos de interesse ; 

estipular que sejam disponibilizadas, a qualquer membro do conselho fiscal, 

informações relativas a exercícios anteriores; estimular a adoção de padrões 

internacionais de contabilidade como o IASB e o US-GAAP; e prezar para que o 

documento de recomendações dos auditores seja revisado por todos os membros 

do conselho de administração e do conselho fiscal .  

4.2.3 A Nova Lei das S.A.  

A Nova Lei das Sociedades por Ações, ou melhor, a reforma aplicada à Lei 

número 6.404 de 1976 (antiga Lei das S.A.), celebrada na edição da Lei 10.303 de 

2001, teve como objetivo principal fortalecer o mercado de capitais no Brasil, 

conferindo-lhe mais transparência e credibilidade (IBGC, 2006). A Nova Lei das 

S.A., de acordo com os autores do projeto, acredita que um mercado 

verdadeiramente democratizado e com um potencial de alavancagem econômica 

desenvolvido depende que os investidores, especialmente os pequenos e médios, 

sintam-se protegidos e vejam seus interesses defendidos 

 

cita o IBGC, que 

completa: Partiu-se da premissa de que alinhamento de interesses gera valor. 

Quanto maior o equilíbrio entre acionistas de uma companhia, mais ela vale .  

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa destaca em seu site que a 

Reforma trouxe através da Medida Provisória nº 8 e do Decreto 3995, ambos de 31 

de outubro de 2001, diversas modificações na Lei do Mercado de Valores Mobiliários 

(Lei 6.385/76) , principalmente acerca da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 

no que diz respeito à sua estrutura, visando conferir ao órgão regulador maior 

autonomia para exercer seu poder de polícia do mercado de capitais  (IBGC, 2006).  

Entre as principais inovações da reforma, destacam-se (IBGC, 2006): 
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A proporção entre ações ordinárias e preferenciais passa a ser de 50% 

para as companhias constituídas a partir da nova lei. 

 
Modificação das vantagens atribuídas às ações preferenciais, visando a 

fazer das mesmas um produto mais atraente para o investidor. 

 

Retorno do direito de recesso em determinadas hipóteses de cisão de 

companhia.  

 

Os ordinaristas30 que representem no mínimo 15% do capital votante da 

companhia aberta e os preferencialistas que representem no mínimo 10 

do capital total terão direito, cada qual, a eleger e a poder destituir, por 

votação em separado, um membro do Conselho de Administração, 

desde que comprovem titularidade ininterrupta por três meses de sua 

participação acionária (somente a partir de 2006).  

 

Explicitação das regras de atuação do conselheiro fiscal, que pode ser 

individual e a quem serão estendidos os mesmos deveres reservados 

aos conselheiros de administração. Melhoria no processo de divulgação 

de informações para assembléias, bem como alargamento de seu prazo 

de convocação. 

 

Oferta pública de aquisição obrigatória, por parte do adquirente do 

controle do capital de companhia aberta, das demais ações ordinárias 

por preço equivalente a no mínimo 80% do preço pago por cada ação do 

bloco de controle; ou opção, oferecida pelo adquirente do controle aos 

minoritários, de permanecer na companhia, mediante pagamento de 

prêmio equivalente à diferença entre o valor de mercado das ações e 

aquele pago por ação integrante do bloco de controle.  

 

O fechamento de capital da companhia deverá ser feito mediante oferta 

pública formulada pelo controlador ou pela própria companhia com 

vistas a adquirir a totalidade das ações em circulação. O preço da oferta 

deverá tomar como base um ou mais dos seguintes critérios: (i) 

patrimônio líquido contábil; (ii) patrimônio líquido avaliado a preços de 

mercado; (iii) fluxo de caixa descontado; (iv) comparação por múltiplos; 

                                                

 

30 Ordinaristas: portadores de ações ordinárias nominativas (ON). 
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(v) cotação das ações no mercado; ou (vi) outro critério aceito pela 

CVM. 

 
Possibilidade dos estatutos sociais indicarem arbitragem como forma de 

solução dos conflitos entre a companhia e seus acionistas ou entre 

minoritários e controlador.  

 

Foi alterado o conceito de valor mobiliário que agora passa a incluir 

também novos instrumentos, sempre atentando para a natureza de 

apelo à poupança popular que através deles possa se buscar.  

 

A CVM passa a ter a natureza de entidade autárquica em regime 

especial, com personalidade jurídica e patrimônio próprios; gozará de 

autonomia financeira, orçamentária e política, esta última garantida pela 

estabilidade de seus dirigentes; não estará subordinada 

hierarquicamente a qualquer outro órgão, embora esteja vinculada ao 

Ministério da Fazenda; e terá assegurada sua condição de autoridade 

administrativa independente, descabendo recurso na esfera 

administrativa de suas decisões, exceto no caso dos procedimentos 

sancionadores, nos quais cabe recurso ao Conselho de Recursos do 

Sistema Financeiro Nacional. 

 

Tipificação de crimes contra o mercado de capitais como manipulação 

de mercado, uso indevido de informação privilegiada e exercício 

irregular de cargo, profissão, atividade ou função.  

4.2.4 A Lei Sarbanes-Oxley  

De acordo com a enciclopédia livre WIKIPEDIA (2006), a lei Norte-

Americana Sarbanes-Oxley, assinada em 30 de julho de 2002, de autoria dos  

senadores Paul Sarbanes (Democrata de Maryland) e Michael Oxley (Republicano 

de Ohio), fora confeccionada devido aos grandes escândalos que afetaram de 

forma significativa a credibilidade americana e européia , dos quais podemos citar os 
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das empresas como a gigante Enron31, do ramo da energia, protagonista do maior 

escândalo financeiro na história empresarial dos EUA, que através de uma série de 

mecanismos de fraude escondeu um endividamento de bilhões de dólares que 

acabou levando-a a pedir concordata em 2001; e o da global WorldCom32, do ramo 

da telefonia, onde alguns de seus executivos e seu ex-presidente foram julgados 

pelo envolvimento em uma fraude contábil de 11 bilhões de dólares. A lei foi 

sancionada pelo congresso dos EUA com o objetivo de evitar o esvaziamento dos 

investimentos financeiros, e fuga dos investidores, causada pela aparente 

insegurança a respeito da Governança adequada das empresas . 

Segundo a definição da WIKIPEDIA (2006), a lei Sarbanes-Oxley, também 

conhecida como Sarbox ou SOX, busca em seu conjunto:  

[...] garantir a criação de mecanismos de auditoria e segurança confiáveis 
nas empresas, incluindo ainda regras para a criação de comitês e 
comissões encarregadas de supervisionar suas atividades e operações de 
modo a mitigar riscos aos negócios, evitar a ocorrência de fraudes, ou ter 
meios de identificar quando elas ocorrem, garantindo a transparência na 
gestão das empresas.  

A SOX afeta diretamente todas as empresas que possuem capital aberto e 

negociam ações na bolsa de Nova Iorque, dentre as quais podemos citar as 

empresas brasileiras Petrobrás, Gerdau e Vale do Rio Doce, que possuem ADR s na 

bolsa norte-americana. De acordo com ADORNES (2005, p.19), a lei resume-se por: 

 

Estabelecer um novo patamar sobre as responsabilidades das 

organizações e penalidades para as más práticas ; 

 

Estabelecer novas responsabilidades aos comitês de auditoria, que 

passam a responder legalmente sobre os chamados crimes de 

colarinho branco ; 

                                                

 

31 A Enron, que chegou a ser em sua época a maior compradora e vendedora de gás natural do 
mundo, assim como a maior vendedora de eletricidade nos EUA, viu suas ações despencar da casa 
dos US$ 85 para menos de US$ 1 em questão de um ano. Quando pediu concordata, em dezembro 
de 2001, possuía dívidas de mais de US$ 31,2 bilhões. Fonte: BBC Brasil (www.bbcbrasil.com) 
32 A Worldcom chegou a ter a segunda maior carteira de clientes de ligações a longa distância no 
mundo, totalizando aproximadamente 20 milhões de consumidores. Quando o escândalo veio à tona, 
em 2002, aproximadamente 20.000 trabalhadores perderam seus empregos, e os prejuízos aos 
acionistas da empresa giraram em torno dos US$ 180 bilhões. Fonte: BBC News 
(www.bbcnews.com). 

http://www.bbcbrasil.com
http://www.bbcnews.com
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Conferir poderes a SEC33 (Securities and Exchange Commision) para 

controlar a implementação das normas; 

 
Definir um padrão de responsabilidade, Governança e transparência 

para as demonstrações financeiras; 

 

Aumentar o envolvimento por parte de altos executivos nas informações 

a serem inseridas nos relatórios corporativos.  

ADORNES ainda completa: 

A lei define práticas de Governança Corporativa, atribuindo aos principais 
executivos da organização (CEO e CFO34) a responsabilidade pela correta 
avaliação e monitoramento dos controles internos dos processos refletidos 
nos relatórios financeiros, garantindo sua veracidade. A certificação sobre 
os controles da organização será realizada periodicamente por auditorias 
externas.  

Essa legislação obrigou que as empresas americanas se adaptassem aos 

novos processos até dezembro de 2004. Para as empresas não americanas e que 

tenham ações negociadas na bolsa de Nova York o prazo é julho de 2006.  

Os quatro principais valores que ditam as práticas da Sarbox são: 

 

Compliance (conformidade) 

 

sistema de controles internos, cujas 

disposições devem ser acessíveis a todos os funcionários da instituição 

de forma a assegurar sejam conhecidas a respectiva função no 

processo e as responsabilidades atribuídas aos diversos níveis da 

organização (Dicionário de Finanças  BOVESPA); 

                                                

 

33 SEC: Organismo instituído em 1934 nos Estados Unidos, em seguida à aprovação da Securities 
Act de 1933 e da Securities Exchange Act de 1934, para proteger investidores e manter a integridade 
dos mercados de valores mobiliários. Sua área de atuação abrange as bolsas de valores, os 
corretores e dealers do mercado financeiro e de capitais, consultores de investimentos, fundos 
mútuos e companhias com ações em poder do público. Fonte: Dicionário de Finanças da Bovespa 
(www.bovespa.com.br). 
34 CEO (Chief Executive Officer) e CFO (Chief Financial Officer), respectivamente, o primeiro 
(normalmente o Presidente) e o segundo mais importantes na hierarquia de decisões de uma 
empresa. 

http://www.bovespa.com.br
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Accountability (prestação de contas) - Conjunto de regras de prestação 

de contas e responsabilidade pelos resultados, por parte dos 

administradores de uma empresa (Dicionário de Finanças  BOVESPA); 

 
Disclosure (transparência) 

 
Medida impositiva dos órgãos oficiais 

reguladores dos mercados de capitais, que obriga a companhia à 

divulgação de todas as informações relevantes, boas ou más, que 

possam influenciar uma decisão de investimento naquela companhia 

(Dicionário de Finanças  BOVESPA); 

 

Fairness (justiça) 

 

senso de justiça, equidade no tratamento dos 

acionistas. Respeito aos direitos dos minoritários, por participação 

equânime com a dos majoritários, tanto no aumento da riqueza 

corporativa, quanto nos resultados das operações, quanto ainda na 

presença ativa em assembléias (ADORNES, 2005, p.15). 
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5. OBJETIVOS  

5.1 OBJETIVO GERAL  

Verificar os motivos que levaram o Banco do Brasil S.A. a aderir ao nível 

máximo de Governança Corporativa da Bovespa, o Novo Mercado.  

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Como forma de atingir o proposto acima, este trabalho tem os seguintes 

objetivos específicos: 

 

Dissertar acerca da importância da adesão ao Novo Mercado para o 

Banco do Brasil S.A. 

 

Mostrar de forma sucinta como funciona a Governança Corporativa no 

âmbito interno do BB. 

 

Apresentar a Oferta Pública de Ações efetuada pelo Banco do Brasil no 

mês de Junho de 2006. 

 

Aplicar os conhecimentos teóricos adquiridos no curso de graduação ao 

case da adesão do Banco do Brasil S.A. ao Novo Mercado.  
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6. METODOLOGIA  

A metodologia aplicada ao presente trabalho se apresenta como descritiva e 

bibliográfica. Descritiva por se basear em fatos ocorridos, relatados e interpretados 

neste sem quaisquer interferências, e bibliográfica por se basear em estudos e a 

aplicação do caso da entrada do BB no Novo Mercado da BOVESPA. Para a 

pesquisa bibliográfica, foi utilizada a consulta a livros, artigos, jornais e a Internet. 

O quadro a seguir demonstra como será alcançado cada um dos objetivos 

específicos do trabalho: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Dissertar acerca da 

importância da adesão ao 

Novo Mercado para o Banco 

do Brasil S.A.  

Com base em conhecimentos teóricos de 

estudiosos no assunto - tais como Kappler e Love, 

Lodi, Steinberg, etc; em recomendações de 

instituições - como o IBGC, a CVM e a Bovespa, 

entre outros; no relado da experiência de empresas 

que já aderiram ao Novo Mercado; e no relato de 

especialistas de mercado, será feita uma avaliação 

acerca da importância da entrada do BB nesse 

segmento de listagem da Bovespa. 

Mostrar de forma sucinta 

como funciona a Governança 

Corporativa no âmbito interno 

do BB  

Com base em revistas de publicação do próprio 

Banco do Brasil, como a revista bb.com.você 

(distribuída entre os funcionários da instituição); em 

informações coletadas juntamente do setor de 

Relações com Investidores do Banco; em 

publicações de revistas especializadas; em 

publicações de artigos; na Internet, entre outros, 

será apresentado nesse trabalho como funciona a 

Governança Corporativa dentro do Banco do Brasil. 
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Apresentar a Oferta Pública 

de Ações efetuada pelo 

Banco do Brasil no mês de 

Junho de 2006 

Baseado em levantamento de dados coletados a 

partir da Oferta Pública efetuada pelo BB em Junho 

de 2006 - um dos últimos passos que restavam para 

a entrada do Banco no Novo Mercado da Bovespa - 

será verificada se a amplitude atingida pela tal ficou 

dentro do esperado pela instituição, assim como 

serão consideradas as opiniões de especialistas 

acerca do assunto (publicadas na mídia), para então 

verificar o sucesso ou não desta ação efetuada por 

parte do Banco. 

Aplicar os conhecimentos 

teóricos adquiridos no curso 

de graduação ao case

 

da 

adesão do Banco do Brasil 

S.A. ao Novo Mercado 

Esse estudo é baseado em considerações

 

de 

diversos estudiosos, especialistas e instituições do 

ramo, além de utilizar conhecimentos adquiridos 

pelo autor do trabalho durante o curso de graduação 

na Universidade, para então, através de método 

confirmatório, somar a teoria com a experiência 

adquirida através da avaliação de casos reais. 

Quadro 04  Metodologia 
Fonte: Elaborado pelo autor do trabalho
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7. UM PANORAMA DO MERCADO NO BRASIL  

O mercado empresarial brasileiro encontra-se em um momento de 

transições. As corporações que antigamente tinham o controle acionário altamente 

concentrado, administração exclusivamente familiar, acionistas minoritários passivos 

e Conselhos de Administração sem poder, hoje já estão no rumo de uma nova 

realidade, com uma maior participação de investidores institucionais, dispersão de 

capital, profissionalização da gestão empresarial, maior transparência e foco na 

eficiência econômica. 

Este contexto foi constatado na pesquisa Panorama de Governança 

Corporativa no Brasil , conduzida em 2001 na parceria entre a Korn/Ferry 

International e a McKinsey & Company, ambas empresas de consultoria. No 

trabalho, focaram-se os conselheiros de empresas com faturamento acima de US$ 

250 milhões, e do total dos contatados, 127, representando 74 empresas, 

responderam à pesquisa, que trabalhou diversos aspectos pertinentes ao meio 

empresarial, dos quais podemos destacar: 

 

Estrutura de propriedade: a pesquisa destaca que a propriedade está 

extremamente concentrada nos maiores acionistas, sendo que mais da 

metade das ações ordinárias pertence, em média, a um só acionista . 

 

Relação com os minoritários: em conseqüência da grande concentração 

de capital que se apresenta nas empresas, não é comum que os 

interesses dos acionistas minoritários sejam levados em consideração. 

 

Sobreposição entre propriedade e gestão executiva: a estrutura de 

propriedade resulta em grande envolvimento dos acionistas na gestão 

executiva da empresa, principalmente nas empresas familiares. 

 

Sobreposição entre propriedade e conselho: a estrutura de propriedade 

e a do conselho também são caracterizadas pelo alto grau de 

sobreposição de atividade. 
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Nível de transparência: a maioria dos conselheiros consultados acredita 

que a comunicação com o mercado é satisfatória , mas em contra-

partida os acionistas minoritários não estão satisfeitos com o atual nível 

de transparência . 

 
Relação entre Governança e criação de valor: quase 50% dos 

conselheiros acreditam que é possível criar valor econômico através do 

aprimoramento do modelo de Governança . Se focarmos as empresas 

familiares, o índice sobe para 62%, já se focarmos os conselheiros de 

multinacionais, o índice cai par 8%.  

No que diz respeito aos desafios para o modelo atual, a pesquisa nos 

mostra que o aumento da estabilidade econômica, a redução do protecionismo, a 

maior dificuldade para obtenção de financiamento estatal, a mudança no estilo de 

liderança são alguns dos fatores que estão criando um novo cenário de Governança 

Corporativa. Outros pontos que podemos destacar são: 

 

As privatizações; 

 

O movimento internacional de fusões e aquisições; 

 

O impacto da globalização; 

 

Necessidades de financiamento e, conseqüentemente, o custo do 

capital; 

 

A intensificação dos investimentos de fundos de pensão; 

 

A postura mais ativa de atuação dos investidores institucionais nacionais 

e internacionais.   

Em contra partida a este cenário levantado pela pesquisa da Korn/Ferry & 

McKinsey, dos 124 conselheiros que responderam a pergunta: Qual é seu grau de 

satisfação geral em relação à Governança Corporativa atual de sua empresa? , 54% 

responderam acreditar que o modelo de Governança adotado em sua empresa 

poderia ser aperfeiçoado, conforme mostra o gráfico abaixo: 
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QUAL É SEU GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL EM RELAÇÃO À GC ATUAL 
DE SUA EMPRESA?

Insatisfeito, mas o 
problema não é 

fundamental para o 
desempenho da 

empresa
8%

Insatisfeito, 
mudanças são muito 

necessárias
10%

Satisfeito, mas 
poderia melhorar

44% Muito satisfeito
14%

Satisfeito
24%

 

Gráfico 01 

 

Grau de satisfação com a atual GC 
Fonte: Panorama de GC no Brasil, Korn/Ferry e Mckinsey  

Entre as empresas participantes (respondentes) da pesquisa, temos: 

Acesita S/A, Aracruz Celulose S/A, Banco Bradesco, BNDS, Brasil Telecom 

Participações, Bunge Alimentos, Cia. Brasileira de Petróleo Ipiranga, Cia. Vale do 

Rio Doce, Cia Suzano de Papel e Celulose, Copesul, CSN, Editora Abril, Embraer 

S/A, Gerdau S/A, Marcopolo S/A, Natura, Perdigão, Sadia, Siemens, Souza Cruz, 

Telefônica, Unibanco, Usiminas, Varig S/A, Votorantim Celulose e Papel S/A, Weg 

S/A.  

7.1 ASPECTOS TÉCNICOS  

Um panorama do mercado de capitais brasileiro pode ser dado também 

através do levantamento de alguns aspectos técnicos como: segmentação 

mercadológica das empresas listadas na Bovespa; participação efetiva das 

empresas com GC diferenciada na Bolsa de Valores de São Paulo; e a evolução do 

número de empresas listadas nesta Bolsa. 

De acordo com o boletim informativo número 88 da Bovespa, de Junho de 

2006, eram 382 o número de empresas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo, 

distribuídas entre os seguintes mercados: 



50  

MERCADO Nº de Empresas

 
Participação %

 
Tradicional 304

 
80%

 
Novo Mercado 31

 
8%

 
Nível 2 13

 
3%

 
Nível 1 34

 
9%

 

Total 382

 
100%

 

Tabela 03  Distribuição das Empresas por Mercado 
Fonte: Elaborado pelo autor do trabalho com dados da Bovespa (jun/06)  

Em contra-partida ao número ainda reduzido de empresas situadas nos 

segmentos de listagem com Governança Corporativa diferenciada, temos o painel 

que mostra a evolução da participação destas mesmas empresas no volume e 

número de negócios sobre o total negociado na Bovespa, que já representam mais 

de 50% cada um: 

PARTICIPAÇÃO GC 
ANO Volume 

Financeiro 
Qtde. 

Negócios 

Empresas c/ 
GC 

diferenciada 

Total de 
Empresas 

2001 14,4%

 

15,9%

 

19

 

428

 

2002 23,3%

 

24,0%

 

29

 

399

 

2003 24,5%

 

28,0%

 

36

 

369

 

2004 33,8%

 

35,4%

 

47

 

358

 

mai/05 44,0%

 

46,8%

 

52

 

349

 

set/06 55,0%

 

60,6%

 

83

 

385

 

Tabela 04 

 

Participação dos Segmentos Especiais 
Fonte: Elaborado pelo autor do trabalho com dados da Bovespa e do Infomoney.  

Quanto à evolução da quantidade de empresas listadas na Bovespa, o 

gráfico abaixo mostra que em um pouco mais de quinze anos, o número de 

empresas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo diminuiu mais de 35%: 
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Gráfico 02 

 

Quantidade de Empresas Listadas - BOVESPA 
Fonte: Elaborado pelo autor do trabalho com dados da Bovespa  

Entre os motivos apontados pela Bovespa para o cancelamento do registro 

junto a esta Bolsa de Valores, podemos destacar: cancelamento de registro de Cia. 

Aberta com realização de OPA35 por parte dos acionistas controladores, 

cancelamento de registro de Cia. Aberta sem realização de OPA, cancelamento de 

registro solicitado pela CVM, falta de atualização de registro perante a Bovespa, 

alteração do registro para Balcão Organizado36, empresa incorporada por outra e 

requerimento de falência, entre outros. 

O aspecto importante a ser levantado nesse último gráfico é a volatilidade 

do número de empresas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo no período 

citado. Se formos levar em consideração, de acordo com dados da própria Bovespa, 

que entre janeiro de 1995 e abril de 2006 houveram 29 IPO s, o número de 

                                                

 

35 OPA: sigla utilizada para Oferta Pública de Ações (com a finalidade de fechamento de capital), 
onde os acionistas titulares de mais de dois terços das ações em circulação devem aceitar a oferta 
ou concordar expressamente com o cancelamento (Dicionário de Finanças BOVESPA). 
36 Balcão Organizado: Sistema de negociação de títulos supervisionado por entidade auto-reguladora, 
autorizada pela CVM. Exemplo: mercado de balcão organizado de debêntures, realizado através do 
SND 

 

Sistema Nacional de Debêntures, administrado pela Andima e operacionalizado pela CETIP 
(Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos). 
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cancelamentos de registros junto a esta Bolsa ficará próximo a 250, o que em muitos 

casos, deixaram diversos acionistas lesados.  

7.2 EMPRESAS COM NÍVEIS DIFERENCIADOS DE GC  

Na apresentação acerca da Sustentabilidade dos Processos de Abertura de 

Capital, de Cláudio Avanian Jacob37 à ABAMEC-RJ (2006), são destacados diversos 

pontos que levaram à criação de níveis diferenciados de Governança Corporativa no 

Brasil, tais como a regulamentação pertinente ser insuficiente para proteger 

adequadamente o investidor ; pelo fato que os investidores aplicavam então 

descontos nos preços das ações por causa da falta de direitos e garantias (logo as 

empresas ficavam sub-avaliadas), entre outros.  

Segundo JACOB, o que foi percebido a partir de 2003, atribuído à criação 

dos níveis diferenciados de GC, foi uma notável melhora nas perspectivas e 

fundamentos

 

e uma melhoria do produto

 

(no caso, as ações), o que levou ao 

aumento da participação das pessoas físicas no mercado, dos investidores 

estrangeiros, ao retorno das corretoras independentes às operações e a melhor 

receptividade por parte dos investidores nas distribuições secundárias. 

Vale ressaltar que de 23 IPO s realizados entre 01/02/2006 e 03/04/2006, 

onde todas as empresas fizeram suas aberturas de capital já em segmentos 

diferenciados de GC da Bovespa (Nível 1, Nível 2 ou Novo Mercado), 17 empresas 

superaram ou no mínimo se igualaram à valorização do Ibovespa38 até 10/04/2006. 

O quadro a seguir mostra o desempenho destes IPO s comparados ao Ibovespa: 

                                                

 

37 Gerência de Desenvolvimento de Empresas da Bovespa 
38 Ibovespa: índice que acompanha a evolução média das cotações de uma carteira teórica de ações, 
integrada pelos papéis que, em conjunto, representaram 80% do volume transacionado a vista nos 12 
meses anteriores à formação da carteira. (Fonte: Dicionário de Finanças Bovespa) 
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NO INÍCIO ÚLTIMO AÇÃO IBOVESPA

CCR 01/ 02/ 02 4,01 20,00 399% 204%

Natura Cosméticos 26/ 05/ 04 6,77 25,85 282% 102%

Gol 24/ 06/ 04 26,07 62,95 141% 86%

ALL 25/ 06/ 04 9,13 25,20 176% 85%

CPFL Energia 29/ 09/ 04 15,75 31,50 100% 66%

Grendene 29/ 10/ 04 29,40 17,00 (42)% 67%

DASA 19/ 11/ 04 20,00 55,00 175% 60%

Porto Seguro 22/ 11/ 04 17,10 38,70 126% 57%

Renar Maçãs 28/ 02/ 05 1,60 0,71 (56)% 37%

Submarino 30/ 03/ 05 21,56 56,10 160% 45%

Localiza 23/ 05/ 05 11,20 38,00 239% 59%

TAM 14/ 06/ 05 19,42 45,40 12% 49%

EDP 13/ 07/ 05 17,43 31,55 81% 49%

OHL 15/ 07/ 05 18,00 27,20 51% 53%

Nossa Caixa 28/ 10/ 05 29,44 48,00 63% 32%

Cosan 18/ 11/ 05 48,00 144,00 200% 24%

UOL 16/ 12/ 05 18,00 15,50 (14)% 16%

Copasa 08/ 02/ 06 23,50 24,61 5% 5%

Vivax 08/ 02/ 06 24,50 28,20 15% 5%

Gafisa 17/ 02/ 06 18,50 23,50 27% 1%

Company 02/ 03/ 06 16,00 17,94 12% (2)%

Totvs 09/ 03/ 06 32,00 37,15 16% 3%

Equatorial 03/ 04/ 06 14,50 15,90 10% 1%

Variação dos preços das ações e do IBOVESPA desde a data de adesão até 10/ abr
VARIAÇÃOFECHAMENTO (R$)

COMPANHIA
INÍCIO DA 

NEGOCIAÇÃO

 

Tabela 05 

 

Performance das ações em IPO s (2002-2006) 
Fonte: Apresentação de Cláudio Avanian Jacob à ABAMEC-RJ (2006)  

Outra constatação que reforça a tese que as empresas com níveis 

diferenciados de Governança Corporativa são mais aceitas e procuradas pelos 

investidores, é dada pela evolução do IGC39 (Índice de Ações com Governança 

Corporativa), comparado ao IBOVESPA e ao IBRX-5040.   

                                                

 

39 IGC: Índice de Ações com Governança Corporativa, cujo cálculo é baseado em uma carteira 
teórica composta por ações de empresas comprometidas com programas de Governança 
Corporativa (BOVESPA, 2006). 
40 IBRX-50: Ao contrário do Ibovespa, que é ponderado somente pelo critério da liquidez, o IBRX-50 
ou Índice Brasil 50, mede o retorno de uma carteira hipotética composta por 50 das ações com mais 
negócios efetuados e maior volume financeiro da Bovespa. (Fonte: Glossário Infomoney) 

 
/06
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Gráfico 03  Performance comparada: IGC x IBRX-50 x IBOVESPA 
Fonte: Elaborado por Cláudio Avanian Jacob (2006)  Desenvolvimento de Empresas Bovespa  

Em outros números, no período entre os meses de junho de 2001 até março 

de 2006, podemos verificar pelos dados da apresentação de JACOB (2006, p. 22) 

que o Ibovespa obteve uma valorização de 161%, o IBRX-50 obteve 245% positivos, 

e o IGC, o Índice das Ações com Governança Corporativa, alcançou a melhor 

valorização entre os três: 324% no período.  

7.3 CRÍTICA AO MODELO  

As atribuições dos diferentes níveis de GC da Bovespa 

 

Nível 1, Nível 2 e 

Novo Mercado, poderiam muito bem ser encaradas, na visão de um leigo no 

assunto, como um manual da boa conduta das empresas, o que na percepção de 

certos autores, é uma visão muito simplista. A Governança Corporativa é tida sim, 

como um conjunto de diretrizes que são aplicadas às corporações de acordo com o 

interesse e situação de cada empresa. 

Em uma pesquisa quantitativa aplicada por SILVEIRA, BARROS e FAMÁ 

(2006, p.1-12) apresentada no VII SemeAD da FEA/USP41, intitulado Determinantes 

do Nível de Governança Corporativa das Companhias Abertas Brasileiras , 

                                                

 

41. VII SemeAD FEA/USP: Seminários em Administração, ocorrido entre os dias 10 e 11 de agosto de 
2004, na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. 
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considerou-se uma amostra de 161 empresas em um trabalho onde os resultados 

sugerem que a estrutura de propriedade influencia o nível de Governança 

Corporativa , entre os mais relevantes. Pode-se constatar também, além da 

estrutura de propriedade, outros determinantes dos níveis de GC nas corporações, 

tais como: o tamanho da empresa, as oportunidades futuras de crescimento, a 

natureza da operação, se a empresa emite ou não ADR s, e o setor de atuação. 

Kappler e Love (2002) já destacavam também que utilidade da GC se 

confronta diretamente com os interesses de cada corporação, seja para reduzir os 

custos de captação de recursos através de ofertas públicas de ações; pela natureza 

da operação da companhia 

 

se de ativos intangíveis (mais fáceis de serem 

expropriados) ou tangíveis; ou até mesmo, pelo tamanho da empresa  as empresas 

grandes pela decorrência de maiores dificuldades no monitoramento de seu fluxo de 

caixa livre, e as pequenas por terem a tendência de crescer mais, e 

conseqüentemente, de necessitarem mais capital de terceiros.  

7.4 OS PRINCIPAIS BANCOS DO SFN  

Para termos uma melhor idéia dos grandes números do Banco do Brasil, 

podemos inserir o BB entre grandes números

 

dos principais bancos do Sistema 

Financeiro Nacional, conforme os dados de balanços de junho de 2006, dispostos no 

site do Banco Central do Brasil. Vejamos a tabela abaixo: 

BANCO  Ativo Total  Patr. Líquido Lucro Líq. Depósito ToTal 

Banco do Brasil 273.835.582

 

19.178.474

 

3.888.189

 

139.940.026

 

CEF 199.551.958

 

8.355.398

 

1.343.978

 

111.965.117

 

Bradesco 187.663.049

 

21.643.157

 

3.133.830

 

78.574.973

 

Itaú 166.225.579

 

20.099.623

 

3.554.173

 

53.930.003

 

Unibanco 92.453.146

 

9.927.819

 

1.085.668

 

40.853.651

 

Santander 85.944.524

 

7.256.339

 

446.993

 

30.486.667

 

ABN Amro 86.524.952

 

9.596.839

 

512.088

 

49.338.941

 

Safra 56.595.243

 

4.187.324

 

349.017

 

9.694.398

 

HSBC 51.316.786

 

3.740.848

 

446.202

 

32.240.372

 

Votorantim 51.156.221

 

4.795.956

 

476.766

 

21.723.833

 

Nossa Caixa 37.411.725

 

2.507.273

 

289.899

 

24.876.068

 

CitiBank 24.113.664

 

2.996.474

 

-254.038

 

4.163.498

 

BankBoston 22.013.496

 

2.259.661

 

-31.258

 

6.063.939

 

 

50 Maiores Bancos

 

1.536.343.792

 

137.185.434

 

17.438.746

 

662.516.973

 

% 50 Maiores Bancos / Total SFN 84,60%

 

76,30%

 

78,50%

 

91,90%

 

Total Sistema Financeiro Nacional 1.816.382.029

 

179.902.488

 

22.216.124

 

720.929.988

 

Participação BB / Total SFN 15,08%

 

10,66%

 

17,50%

 

19,41%

 

Tabela 06 

 

O BB no Sistema Financeiro Nacional 
Fonte: Elaborado pelo autor do trabalho com dados do BACEN 

 

Em R$ Mil
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8. A GOVERNANÇA CORPORATIVA E O BANCO DO BRASIL  

O Banco do Brasil vem promovendo, desde 1995, diversas modificações no 

seu estatuto e conseqüentemente em toda sua estrutura, de forma a preparar a 

Empresa para a adesão aos melhores níveis de Governança Corporativa da 

Bovespa. Em maio de 2006 o Banco assinou o contrato de adesão ao Novo 

Mercado, o mais rigoroso segmento de listagem da Bovespa, onde entre outros, se 

compromete a resolver toda e qualquer disputa ou controvérsia relacionada ao 

Regulamento de Listagem do Novo Mercado por meio da Câmara de Arbitragem do 

Mercado da Bovespa , conforme divulgação do RI do BB, que completa: 

Dentre outras exigências para a adesão ao Novo Mercado, o Banco do 
Brasil se comprometeu a atingir um free float de, no mínimo, 25% das suas 
ações nos próximos três anos. Para atingir esse objetivo, o Banco, 
juntamente com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) e com a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do 
Brasil (PREVI), concluíram a operação de Oferta Pública Secundária de 
suas ações, no último 02 de agosto.  

Neste capítulo serão abordados aspectos importantes acerca da 

Governança Corporativa aplicada, como a que traçou os rumos do BB em seus 

momentos difíceis, nos anos de 1995 e 1996, quando o Banco acumulou prejuízos 

somados de mais de R$ 12 bilhões. Veremos ainda a evolução das práticas de 

Governança Corporativa dentro do Banco do Brasil, que se iniciou pelo Plano de 

Ajustes 95/96 e pelo Plano de Reestruturação de 1996; a importância do Novo 

Mercado; a oferta pública de ações efetuada pelo BB, até a chegada, no ano de 

2006, do Banco do Brasil S.A. ao Novo Mercado.  

8,1 O BANCO DO BRASIL ANTES DA REESTRUTURAÇÃO  

O Banco do Brasil, que teve sempre papel estratégico nos planos do 

Governo Federal 

 

responsável direto pela gestão do BB ao longo de praticamente 
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200 anos de existência 

 
foi freqüentemente utilizado por este para financiar 

políticas econômicas (chegou a ter 60% dos seus empréstimos concentrados na 

agricultura, conforme citou o ex-presidente do BB, Paulo Ximenes, em entrevista à 

revista ISTOÉ, no ano de 1996), o que levou o Banco a passar por momentos muito 

difíceis ao longo de sua história.  

Entre os anos de 1995 e 1996, quando o BB acumulou somados 

praticamente R$ 12 bilhões em prejuízos (R$ 4.253 bilhões em 1995 e R$ 7.526 

bilhões em 1996) principalmente em conseqüência dos chamados créditos 

podres 42 concedidos ao mercado 

 

onde de cada R$ 10 emprestados 

aproximadamente R$ 4 iam para renegociação 

 

houveram até comentários na 

época, de que o Banco teria falido se seu controlador, e responsável pela sua 

capitalização, não fosse o Tesouro Nacional. 

Podemos ter visão do que se passava anteriormente no BB através do 

resultado da pesquisa publicada pelo Instituto Vox Populi, no primeiro semestre de 

2001, acerca da opinião de analistas e acionistas sobre o Banco do Brasil S.A.: 

 

O governo manda o Banco emprestar a juros baixos e perdoar a dívida. 

O ponto fraco é que o governo manda na diretoria do Banco e isso deve 

prejudicar o lucro dele . (Acionista até 1 milhão) 

 

É um Banco sem dono, ele não tem uma rentabilidade compatível e 

isso é má gestão, falta de foco, falta de estratégia. O problema é ele ser 

estatal, estar deitado em berço esplêndido . (Analista) 

 

A empresa de capital aberto tem que ter uma transparência muito forte 

e o Banco do Brasil vira e mexe vem com uma novidade, com um 

rombo, uns esqueletos, coisa que não têm acontecido com bancos 

privados . (Analista) 

 

O Banco do Brasil está entre as piores empresas porque não rende, 

não valoriza. Eu acredito que se eu fosse especialista do Banco e 

estudasse seu balanço eu diria que ele está quebrado . (Acionista até 1 

milhão) 

                                                

 

42 Créditos podres : Dos R$ 7,8 bilhões de prejuízos acumulados somente no primeiro semestre de 
1996, R$ 5,5 bilhões foram provisões para cobrir empréstimos de liquidação duvidosa. No segundo 
semestre de 1996 o Banco teve um ligeiro lucro, o que levou o BB a fechar o balanço do ano com 
prejuízo total de R$ 7.526 bilhões. 
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Não está posicionado junto das empresas bem vistas, assim como não 

está ao lado das empresas mal vistas . (Acionista até 1 milhão) 

 
Trata-se de uma instituição que está distante do mercado, seus papéis 

não são negociados com freqüência, sua liquidez é baixa e as 

estratégias da empresa não indicam continuidade .(Analista)  

Resultado da má gestão, pouca transparência, estratégia sem foco, durante 

anos, refletiam diretamente no valor das ações do Banco, como podemos verificar 

no período entre dezembro de 1994 e dezembro de 2000: 

 

Gráfico 04  Ações do BB vs. Ibovespa (1994-2000) 
Fonte: setor de RI do BB.  

8.2 A EVOLUÇÃO DA GOVERNANÇA NO BB  

Os primeiros passos dados para o ajuste e o fortalecimento do Banco do 

Brasil na sua longa caminhada até chegar ao Novo Mercado em 2006, foram dados 

no ano de 1995, num programa que se iniciou com foco bancos públicos federais: 

Ibovespa

 

Banco do Brasil
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Banco do Brasil S/A (BB), a Caixa Econômica Federal (Caixa) e o Banco Meridional 

do Brasil S/A. Segundo o disposto no site43 do Banco Central do Brasil: 

O ajuste do BB iniciou-se com o reconhecimento de prejuízos, resultantes 
de créditos de má qualidade concedidos ao longo de diversos anos e do 
saneamento da carteira de crédito do banco, bem como da elevação 
temporária da participação do Governo no capital da Instituição. Nesse 
período, foi realizada capitalização de R$ 8 bilhões por parte do Tesouro 
Nacional, com a emissão de títulos públicos federais.  

A reorganização dos bancos em questão teve origem na nova conjuntura 

econômica advinda do Plano Real, lançado no ano de 1994 

 

que obrigou os bancos 

a modificarem suas estruturas de maneira a se adaptarem à queda e à estabilidade 

da inflação 

 

e também devido à globalização emergente do setor financeiro, que 

por sua vez gerava um mercado cada vez mais competitivo. 

Dentro do Banco do Brasil, a reestruturação teve como um de seus pontos 

de partida a reestruturação de seu quadro de pessoal. No de 1995, o Banco lançou 

o Programa de Desligamento Voluntário (PDV), que visava o enxugamento de seu 

quadro, na época com 119 mil funcionários44. Este PDV obteve mais de 13 mil 

adesões somente no primeiro ano, chegando a um total de 30 mil funcionários 

desligados do Banco em dois anos, o que levou o modelo do programa a ser 

copiado por diversas outras instituições, devido ao seu sucesso. 

Fazia ainda parte do plano de 95, que no Banco do Brasil ficou conhecido 

como Programa de Ajustes 95/96, a ampliação do portfólio de negócios, a maior 

eficiência de custos, melhores produtos e serviços, mais qualidade no atendimento e 

efetiva modernização da Empresa , conforme relatou OLIVEIRA (2001, p.113).  

8.2.1 Plano de Reestruturação de 1996  

Com prejuízos acumulados de aproximadamente R$ 12 bilhões nos anos de 

1995 e 1996, o patrimônio líquido do BB havia ficado em um patamar inferior aos 

                                                

 

43 http://www.bcb.gov.br/ftp/defis/RelAtiv8/capitulo_5.pdf

 

44 Fonte: Revista ISTOÉ On-line, na reportagem de Guilherme Evelin e Sônia Filgueiras, de 07 de 
agosto de 1996, com o então Presidente do BB, Paulo César Ximenes, intitulada por A Lição do 
Prejuízo . Disponível em <http://www.terra.com.br/istoe/vermelha/140102.htm> Acesso em: 15 nov. 
2006. 

http://www.bcb.gov.br/ftp/defis/RelAtiv8/capitulo_5.pdf
http://www.terra.com.br/istoe/vermelha/140102.htm>
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níveis estabelecidos pela Convenção de Basiléia45 para a garantia do sistema 

bancário. Em função disto, o Tesouro Nacional, controlador do Banco, teve que 

capitalizar o BB com R$ 8 bilhões, o que deflagrou a necessidade da criação de um 

Plano de horizontes maiores do que o Programa de Ajustes 95/96. 

O Plano de Reestruturação de 1996 do Banco do Brasil teve sua elaboração 

concebida em cima do Programa de Ajustes de 95/96, com a finalidade de melhorar 

a estrutura da Empresa diante do quadro estabelecido. Neste Plano foram adotadas 

medidas rigorosas para conter despesas e ampliar receitas, aumentar a capacidade 

do banco de responder ao novo cenário globalizado, competitivo e modernizado, 

assim como foi implantado um programa de recuperação de créditos, para, por fim, 

colocar o Banco nos eixos. Na época, o então presidente do Banco do Brasil, Paulo 

César Ximenes, afirmou que a missão da Empresa que antes era de contribuir para 

o desenvolvimento [do Brasil] , agora estava se voltando para transformar o BB no 

melhor banco do Brasil . Os sete pilares que nortearam o Plano de Reestruturação 

do BB foram (BANCO DO BRASIL, 1995-1996):  

Recomposição da Estrutura de Capital  

 

Envolvia a readequação do Patrimônio Líquido do BB à Resolução 

2099/94 do BACEN (Índice de Adequação de Capital, Acordo de 

Basiléia); 

 

Chamada de capital no valor de R$ 8 bilhões 

 

por meio da emissão de 

ações Ordinárias Nominativas e Preferenciais Nominativas;  

 

Aquisição pela BB Investimentos junto ao Fundo Nacional de 

Desestatização e o Fundo de Amortização da Dívida Pública, de ações 

de primeira linha, a fim de minimizar efeitos sobre a dívida pública; 

                                                

 

45 Convenção de Basiléia: convenção adotada por mais de 100 países em todo o mundo, cujo 
proposto pretende aumentar a segurança e a solidez do sistema financeiro. O Índice de Adequação 
de Capital, ou Índice de Basiléia, é um conceito internacional definido pelo Comitê de Basiléia, que 
recomenda a relação mínima de 8% entre o Patrimônio de Referência (PR) e os riscos ponderados 
(Patrimônio Líquido Exigido 

 

PLE). É através do Índice de Basiléia que as instituições financeiras 
calculam quanto dinheiro podem emprestar ao mercado. 
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Concessão do direito de voto, restrito para a indicação de representante 

no Conselho de Administração e no Conselho Fiscal, para as ações 

Preferenciais Nominativas (PN).  

Foi o pilar do Plano de Reestruturação que mais causou impacto nas 

estruturas do Banco, pois abordava diretamente a capitalização do BB, que estava 

totalmente desequilibrado financeiramente. Foi necessária uma capitalização até 

então inédita de R$ 8 bilhões para repor a condição de solvibilidade do Banco, com 

o nível de capital mínimo para operar em patamares adequados

 

citou o 

entrevistado46 de OLIVEIRA (2001, p.116).  

Diversas frentes colocaram, na época, que a capitalização expressiva feita 

ao Banco do Brasil, não passou de um acerto de contas entre a empresa e seu 

acionista controlador, no caso o Tesouro Nacional, como cita outro entrevistado de 

OLIVEIRA (2001, p.116): 

Se o Banco chegou naquele ponto e o Governo era o controlador, foi o 
próprio Governo que o deixou chegar naquele ponto. Portanto, era razoável 
supor que o Governo, de alguma maneira, estivesse de acordo com a 
mudança de rumo e ela exigia, de fato, um nível de capitalização 
expressivo. Então, a questão da capitalização foi o reconhecimento do 
Governo de que, de fato, ele errou ao longo do tempo, e, portanto, 
precisava, corrigir o erro.  

Reformulação da Gestão  

 

Reformulação do Conselho de Administração, que passou a ter sete 

integrantes: sendo quatro representantes da União, dois dos acionistas 

privados e um dos empregados que sejam acionistas (este último, seria 

indicado por clube de investimento 

 

com participação mínima de 3% do 

capital social da Empresa 

 

formado por funcionários em atividade ou 

aposentados); 

 

Introdução da prática de maioria qualificada de cinco votos para 

aprovação, no Conselho de Administração, da Política Geral de 

                                                

 

46 Entre os entrevistados no trabalho elaborado por Maria de Lourdes A. Oliveira, encontram-se 
diversos diretores do BB no período entre 1989-1999, e o presidente do BB, no período entre 1995-
1999, Paulo César Ximenes. 
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Negócios do Banco, da escolha do titular da Auditoria Interna e do 

Auditor Independente e da eleição da Diretoria, exceto o Presidente 

nomeado pelo Presidente da República; 

 
Mudança qualitativa do Conselho Fiscal, que passou a contar com dois 

membros eleitos pelos acionistas detentores de ações ordinárias, um 

eleito pelos acionistas minoritários detentores de ações preferenciais 

com direito de voto restrito e mais um eleito pelos detentores de ações 

de qualquer espécie, exceto o acionista controlador.  

A Reformulação da Gestão, por sua vez, teve como fato mais relevante a 

mudança na composição do Conselho de Administração do BB, que deu maior 

poder aos acionistas minoritários 

 

que agora tinham a possibilidade de participação 

direta no CA. Segundo OLIVEIRA (2001, p.118): Essa iniciativa decorreu da 

necessidade de melhorar a percepção do mercado sobre a capitalização [dos R$ 8 

bilhões], para que o custo [de imagem] do Tesouro Nacional fosse o menor possível 

no processo.

  

Melhoria da Estrutura de Ativos  

 

Redução dos riscos na estrutura de ativos e passivos, com ênfase no 

descasamento de moeda e na redução do índice de risco da carteira de 

crédito; 

 

Redução do prazo de transferência de operações para créditos de 

liquidação duvidosa; 

 

Equacionamento de pendências remanescentes junto ao Tesouro 

Nacional.  

Neste ponto, foram realizadas diversas auditorias para verificação nos 

créditos do Banco, e então em 1996, na gestão do presidente Paulo César Ximenes, 

o Banco antecipou o lançamento dos R$ 5,5 bilhões em provisões (de empréstimos 
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de liquidação duvidosa), que poderiam ser lançados no balanço do fim do ano, para 

o Balanço do primeiro semestre de 1996.  

Revisão das Práticas de Crédito  

 

Modernização dos métodos de trabalho e desenvolvimento de 

instrumento para melhorar o gerenciamento de risco, em conjunto com 

Programa Permanente de Qualidade do Crédito 

 

desvinculação das 

unções operacionais e de crédito.  

Entre os pontos principais deste programa, encontravam-se novas práticas 

para cobrança e concessão de créditos ao mercado; análises mais rigorosas sobre a 

viabilidade das operações: verificação da capacidade de pagamento, da 

possibilidade de inadimplência por parte dos tomadores; segregação entre 

deferimento e análise de crédito: os responsáveis pela verificação do risco do crédito 

não são mais os mesmos que liberam os empréstimos.  

Modernização Tecnológica  

 

Investimentos maciços para atualização do parque de equipamentos; 

 

Instalação de novas salas de auto-atendimento, leitores de código de 

barras e de cheques, atendendo a todas as agências e cash dispensers 

em agências e supermercados; ampliação da capacidade do home 

banking, dentro do programa Linha Direta BB; interligação de todas as 

agências ao sistema de compra e venda de ações on-line e prestação 

de serviços bancários por meio da Internet comercial.  

Os investimentos foram na ordem de R$ 1,6 bilhão em tecnologia (em 

quatro anos). Esse pilar do Programa visava principalmente a modernização dos 

sistemas de automação bancária. 
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Reestruturação Administrativa (Unidades Negociais)  

 
Ênfase na redução de custos administrativos e na melhoria da 

capacitação dos empregados; 

 

Foco do novo modelo organizacional em segmentos de mercado 

 

a 

Empresa foi estruturada em unidades administrativas, denominadas 

unidades estratégicas de negócio, de função e de assessoramento; 

 

Revisão do plano de cargos e salários, de modo a não mais privilegiar o 

fator tempo de serviço, adotando-se sistema de remuneração flexível e 

profissionalização com planejamento auto-gerenciado de carreira.  

Entre as medidas tomadas por este pilar do Programa, podemos citar a 

centralização das atividades no Mercosul em Buenos Aires, levando ao fechamento 

da agência Montevidéu, no Uruguai, considerada deficitária e com altos custos 

trabalhistas. Na Ásia, a centralização das atividades ficou para a agência do BB em 

Tóquio, desativando assim as unidades de Pequim e Cingapura. Além destas, o BB 

deixou de operar em São Francisco e Toronto, na América do Norte, e Barcelona e 

Zurique, na Europa, e a agência de Roma foi transformada em escritório.  

Estratégia Mercadológica  

 

Inserção definitiva nos mercados de capitais, de seguridade, de Agro-

business, de negócios com o Governo, de administração de fundos de 

investimentos e de dinheiro eletrônico.  

Esta parte do Plano priorizou o segmento de varejo do Banco 

 

o de melhor 

rentabilidade para o BB. Entendia-se por estratégia nesse pilar ter visão de mercado 

e foco no resultado , como define o RI do BB, que a partir de então estava voltado 
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para colocar o Banco entre os melhores bancos do Brasil, tanto nos resultados 

econômicos quanto na quantidade e qualidade dos serviços prestados.  

8.2.2 Principais mudanças na Gestão e na GC entre 1995 e 2000  

Em apresentação feita ao mercado, no segundo semestre de 2006, o setor 

de Relações com Investidores do BB (RI), destaca as principais mudanças ocorridas 

na Gestão e na Governança Corporativa do Banco do Brasil no período entre 1995-

2000: 

 

Criação de Comitê para tratar de assuntos estratégicos (Planejamento, 

Orçamento e Marketing - 1995); 

 

Alocação de recursos e devida remuneração para operações de 

interesse do Governo Federal (1996)*; 47 

 

Estabelecimento de requisitos mínimos para atuar como Administrador 

(1996)*; 

 

Impedimento para participação nos órgãos de Administração: pessoas 

que detenham participação societária ou integrem sociedades em mora 

com o Banco ou que lhe tenham causado prejuízo (1996)*; 

 

As orientações estratégicas que envolvam mais de uma Unidade 

Administrativa serão tratadas em Comitês (1996)*; 

 

Responsabilização, com perda do cargo, de membros da Diretoria, no 

caso de descumprimento das diretrizes do Banco ou tomada de decisão 

incompatível com a boa técnica bancária (1996)*; 

 

Organização do Banco por Unidades Administrativas de Negócios, de 

Funções e de Assessoramento (1996); 

 

Criação da área de Relações com Investidores (1997); 

                                                

 

*47Alterações Estatutárias 
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Auditoria externa, a cada três anos,  para avaliar o processo de análise 

de risco de crédito e de mercado e o processo de deferimento de 

operações da Instituição (1996); 

 
Mínimo de 5 votos favoráveis para aprovação de questões estratégicas 

(1996)*; 

 

Acompanhamento do Desempenho, Orçamento Global e Acordo de 

Trabalho para todas as Dependências (1996); 

 

Eliminação de alçadas individuais no Banco (1996).  

8.2.3 O Novo Estatuto de 2001  

No ano de 2001 o Banco do Brasil continuou caminhando a rumo ás 

melhores práticas de Governança Corporativa, quando lançou o seu Novo Estatuto, 

que veio para reforçar as práticas que o BB já vinha adotando em relação à 

transparência, eqüidade, prestação de contas e responsabilidade empresarial.  

O Novo Estatuto do BB passou por diversas alterações a fim de garantir 

uma maior proteção aos seus acionistas, dentre as quais podemos citar:  

 

Utilização de mecanismos que favoreçam a dispersão do capital 

 

garantia de acesso ou da distribuição, a pessoas físicas e investidores 

institucionais, de no mínimo 10% das ações emitidas; 

 

Melhoria das informações prestadas trimestralmente  informações além 

dos requisitos legais e regulamentares (demonstrações do fluxo de 

caixa, etc.), inclusive em inglês e de acordo com US GAAP ou IASC; 

 

Divulgação de acordos de acionistas e programas de stock options; 

 

Divulgação do calendário anual de eventos; 

 

Reunião pública anual; 

 

Mandato unificado de 1 ano para o Conselho de Administração; 

 

Adesão à Câmara de Arbitragem da Bovespa; 

 

Direito de voto às ações preferenciais em situações específicas; 
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Deliberação sobre transformação, cisão e fusão do BB.  

Entre os pontos mais destacados nas reformas de gestão no ano de 2001, o 

BB definiu que as decisões importantes para o futuro da instituição só poderiam ser 

aprovadas com pelo menos um voto dos representantes dos acionistas minoritários 

no Conselho de Administração ou do representante dos clubes de investimentos 

formados por funcionários e aposentados do BB.  

8.2.4 Programa de Fortalecimento das Instituições Financeiras Federais  

No ano de 2001 o Governo Federal continuou a fazer grandes processos no 

fortalecimento do sistema financeiro brasileiro, quando aplicou o Programa de 

Fortalecimento das Instituições Financeiras Federais (PROEF), com o objetivo de 

garantir a geração de resultados consistentes aliado a manutenção de uma 

estrutura patrimonial sólida

 

destas instituições, como destacou o RI do BB (2006).  

Este programa, que previa a recapitalização das entidades públicas 

federais, tinha como premissa a possibilidade de permuta dos créditos de pouca 

liquidez e baixa remuneração, decorrentes de políticas econômicas do Governo 

Federal, por títulos públicos internos, de maior liquidez/negociabilidade. Entre as 

principais medidas que o PROEF trouxe para o Banco do Brasil, estão: 

 

Permuta de Brady Bonds48 

 

R$ 7,2 bilhões; 

 

Securitização de Dívidas Rurais49 - R$ 7,3 bilhões; 

 

PESA: Programa Especial de Saneamento de Ativos 

 

Utilizado para a 

renegociação de dívidas agrárias 

 

R$ 4,1 bilhões; 

 

FCO/Funcafé/Prodecer: Fundo Constitucional de Financiamento do 

Centro-Oeste, Fundo de Defesa da Economia Cafeeira, Programa de 

Desenvolvimento dos Cerrados - R$ 1,9 bilhão; 

                                                

 

48 Brady Bonds: títulos de renda fixa que são emitidos por vários países emergentes, dentre os quais 
o Brasil, para substituir dívidas com pagamento em atraso ou não pagas. (Fonte: Infomoney). 
49 Securitização: operação de crédito caracterizada pelo lançamento de títulos com determinada 
garantia de pagamento (Fonte: Dicionário Aurélio Eletrônico). 
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Autorização para classificar os recursos do FCO (Fundo Constitucional 

de Financiamento do Centro-Oeste) como capital de nível II50.  

8.2.5 Pilares da Governança no BB  

Atualmente, são cinco os pilares da Governança Corporativa no Banco do 

Brasil: gestão, transparência, eqüidade, prestação de contas (accountability) e 

responsabilidade corporativa. Segundo o RI do Banco do Brasil, cada pilar é 

norteado pelos seguintes aspectos:  

Pilar Gestão  

 

Conselho de Administração: tem a atribuição de dar orientação geral dos 

negócios do Banco, suas subsidiárias e controladas. Composição: sete 

membros (sendo dois conselheiros independentes). Funcionamento:   

uma vez ao mês (ordinário) ou sempre que for convocado 

(extraordinariamente). 

 

Comitê de Auditoria: tem a atribuição de assessorar o CA no que 

concerne ao exercício de suas funções de auditoria e fiscalização; 

supervisionar as atividades e avaliar os trabalhos da Auditoria 

Independente; e supervisionar as atividades do Auditor Geral e avaliar 

os trabalhos da Auditoria Interna. Composição: três membros eleitos 

pelo CA. Funcionamento: duas vezes ao mês (ordinariamente) antes da 

reunião do CA, uma vez a cada trimestre (ordinariamente) com o CA e o 

Conselho de Diretor, e sempre que for convocado pelo CA e o Conselho 

Fiscal (extraordinariamente). 

 

Conselho Fiscal: tem a atribuição de Fiscalizar os atos de gestão 

administrativa, para proteção dos interesses do Banco. Composição: 5 

                                                

 

50 A classificação do FCO como capital de nível II é benéfica para fins de cálculo do Índice de 
Basiléia. 
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membros. Funcionamento: uma vez ao mês (ordinariamente) ou sempre 

que for convocado (extraordinariamente).  

Pilar Transparência  

 

Aumento das informações prestadas ao mercado, nas versões em 

português e em inglês; 

 

Arquivamento de todas as informações disponibilizadas na Internet; 

 

Compromisso de realizar no mínimo uma reunião pública anual com o 

mercado; 

 

Elaboração e envio à Bolsa do Calendário Anual de eventos; 

 

Demonstrações em US GAAP; 

 

Divulgação de Contratos com partes relacionadas  

Pilar Eqüidade  

 

Proibição de emissão de debêntures e partes beneficiárias; 

 

Mecanismos que favoreçam a dispersão do capital; 

 

Cumprimento exclusivo da pauta objeto da convocação das 

Assembléias; 

 

Adoção do princípio uma ação = um voto - capital composto por 

apenas ações ordinárias; 

 

Mandato unificado de 2 anos para os 7 membros do CA (2 Conselheiros 

Independentes); 

 

Adesão à Câmara de Arbitragem da Bovespa; 

 

Tag along de 100%.  
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Pilar Accountability  

 
Facilidade de acesso às informações a serem deliberadas nas 

assembléias; 

 

Prestar informação sobre negociações com valores mobiliários da 

Empresa; 

 

Prazo mínimo de 15 dias para convocação da assembléia; 

 

Criação dos cargos de Diretores Estatutários; 

 

Comitê de Auditoria  

Pilar Responsabilidade Corporativa  

 

Carta de Princípios Éticos51; 

 

Diretoria de Responsabilidade Sócio-ambiental (RSA); 

 

Global Compact e Princípios do Equador52; 

 

Agenda 2153; 

 

Alteração da Missão do Banco: Ser a solução em serviço e 

intermediação financeira, atender às expectativas de clientes e 

acionistas, fortalecer o compromisso entre funcionários e a Empresa e 

contribuir para o desenvolvimento do País .  

8.3 A IMPORTÂNCIA DO NOVO MERCADO  

                                                

 

51 Carta de Princípios Éticos: disserta acerca das relações do Banco com seus funcionários, clientes, 
acionistas, comunidade, governo, parceiros, fornecedores, concorrentes, mídia e associações / 
entidades de classe. Link direto na Internet: <http://www.bb.com.br/appbb/portal/ri/gov/CodEtica.jsp> 
52 Conjunto de princípios voluntários destinados a orientar decisões empresariais com foco em ações 
de meio ambiente, direitos humanos e trabalho. 
53 Agenda 21: processo e instrumento de planejamento participativo para o desenvolvimento 
sustentável e que tem como eixo central a sustentabilidade, compatibilizando a conservação 
ambiental, a justiça social e o crescimento econômico. 

http://www.bb.com.br/appbb/portal/ri/gov/CodEtica.jsp>
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Recentemente, o secretário executivo do Ministério da Fazenda e 

presidente do Conselho de Administração do Banco do Brasil, Bernard Appy, falou 

da importância do Novo Mercado para o BB (revista bb.com.você, nº 39, p. 25): 

A maior transparência na gestão [derivada da adesão do BB ao Novo 
Mercado] fará com que os acionistas tenham pleno conhecimento dos 
rumos da Empresa. Por isso, as metas e compromissos serão cobrados 
pelos acionistas do BB, que serão cada vez mais em maior número pela 
capacidade do Banco de disseminar seu capital. O valor dos papéis e de 
mercado do Banco do Brasil dependerá da capacidade de a Empresa 
cumprir as metas a que se propôs, da eficiência e da perenidade dos 
negócios. E, é claro, o valor da ação de qualquer empresa sofre influência, 
também, da credibilidade de sua gestão.  

As melhores práticas de Governança Corporativa são reconhecidas e 

recomendadas a níveis mundiais por empresas de consultoria, corretoras de valores, 

instituições financeiras, agências de rating, analistas de mercado e outros, e nesse 

segmento de listagem diferenciado, o Novo Mercado é o mais elevado e exigente do 

Brasil. Algumas opiniões acerca do assunto serão abordadas nos próximos 

capítulos.  

8.3.1 Carta do Presidente do BB  

Na 39ª edição da revista dos funcionários do Banco do Brasil, a 

bb.com.você, publicação dita especial por abordar um fato divisor de águas na 

história do Banco do Brasil 

 

como relatado pelo próprio editorial da revista, o 

presidente desta instituição, Rossano Maranhão, relata na reportagem Carta do 

Presidente a importância da entrada do BB no Novo Mercado: 

Junho foi um mês marcante na história de nossa instituição. Tivemos dois 
fatos relevantes: a Oferta Pública de 52,25 milhões de ações e a adesão do 
BB ao Novo Mercado da Bovespa. Esses fatos têm uma feliz coincidência: 
em 2006, completamos 100 anos de listagem em Bolsa e somos a primeira 
empresa do Governo Federal a aderir ao nível máximo de Governança 
Corporativa da Bovespa. [...] A adesão ao Novo Mercado acelera a nossa 
trajetória na direção das melhores práticas de Governança Corporativa, 
além de induzir ações e princípios mais rigorosos de gestão. Aumenta 
muito, portanto, nossa responsabilidade e nosso compromisso com o 
resultado. Todos os fundamentos que temos preconizado nos últimos anos 
(eficiência operacional, controle, práticas de negócios sustentáveis e 
excelência no atendimento) serão agora examinados com lupa pelos 
analistas financeiros, no Brasil e no exterior. [...] É preciso adotar práticas de 
gestão modernas, evitar o desperdício, com corte rigoroso de despesas, 
buscar obsessivamente novos clientes e mercados e adotar o bom 
atendimento como dogma. [...] Vale lembrar que, apesar de completarmos 
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198 anos em outubro próximo, ninguém vive de história. Os negócios 
ocorrem agora, neste momento, num mercado em constante mutação e 
atualização tecnológica. Não podemos nos basear em premissas 
ultrapassadas ou acompanhar a concorrência pelo que já aconteceu, para 
corrermos atrás. A adesão ao Novo Mercado exigirá de nós muito mais 
eficiência. O mercado cobra isso. Nós agora fazemos parte do seleto grupo 
de empresas na Bovespa que assume o compromisso de sustentar uma 
gestão por práticas socialmente responsáveis, mas que não tem nenhuma 
vergonha de perseguir o lucro. A iminente elevação do Brasil para 
investment grade54 e taxas de juros menores exigem de nós postura e 
estratégias negociais determinadas e responsáveis. Afinal, em breve, 
nossos cenários de atuação serão semelhantes àqueles praticados em 
mercados maduros: baixos spreads, alta competição, crescimento da base 
não inercial, qualidade e escala. [...]  

8.3.2 As recomendações do Mercado  

Sites especializados em finanças como o Infomoney55 têm publicado 

constantemente recomendações pelas empresas com melhores práticas de GC, 

assim como na reportagem de Felipe Abi-Acl de Miranda, do dia 04/09/2006, 

colunista da Infomoney que relata a preferência da Merril Lynch56 por ações com 

boas práticas de Governança: 

O alinhamento entre os interesses dos controladores e dos minoritários é 
uma variável crítica para uma estratégia de investimentos bem sucedida no 
mercado acionário brasileiro, enfatizou a Merrill Lynch em relatório 
publicado na última sexta-feira. 

De forma recorrente, o mercado se lembra desta importância, ressalta o 
banco norte-americano, como no caso recente da varejista Lojas 
Americanas, que estendeu a todos os acionistas minoritários os direitos de 
100% de tag along e, em resposta, seus papéis preferenciais apresentaram 
a melhor performance em toda a renda variável da América Latina na 
semana passada. 

Práticas de boa Governança recompensadas: Em um contexto como este, a 
Merrill Lynch afirma que altos padrões de Governança Corporativa devem 
ser devidamente apreçados na cotação das ações. Desta forma, o banco 
estabelece recomendação de compra a uma série de papéis de empresas 
integrantes do Novo Mercado, a saber: CCR, CPFL Energia, Energias do 
Brasil, Embraer, Gafisa, Localiza, Lojas Renner, Lupatech, Natura, OHL 
Brasil e Sabesp. 

                                                

 

54 Investment grade: Termo usado para designar o risco de uma empresa ou país. Trata-se de uma 
análise feita por agência de rating, observando vários fundamentos da economia e a disposição do 
governo de honrar o serviço da dívida. O grau de investimento é dado a um país onde o risco de 
crédito é muito baixo ou inexistente. 
55 Infomoney: empresa independente e não vinculada ou associada a corretoras ou instituições 
financeiras, com o simples objetivo de fornecer informações, notícias e análises via Internet 
(www.infomoney.com.br) 
56 Merril Lynch: banco de investimento norte-americano fundado em 1914, de muita tradição no 
mercado de capitais, com escritórios em 36 países e uma carteira de clientes que ultrapassa US$ 1,5 
trilhão em investimentos. 

http://www.infomoney.com.br
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Aos papéis de ALL, Eletropaulo, GOL, TAM e UOL - todos participantes do 
Nível II da Bovespa - também foi atribuída a sugestão de compra. 

A distribuição das melhores práticas: Atualmente, 53% do valor de mercado 
da Bovespa apresentam práticas diferenciadas de Governança. Destes, 
13% participam do Novo Mercado, 4% do Nível II e os outros 36% do Nível 
I.  

Na reportagem de 04 de Outubro de 2006, de Marcello de Almeida, o 

colunista relata que Empresas com boas práticas corporativas já representam 60% 

dos negócios na Bolsa : 

Corroborando a percepção de que boas práticas de Governança 
Corporativa sempre serão convertidas em ganhos para as empresas e para 
o mercado, a importância das companhias que integram os Níveis 
Diferenciados de Governança Corporativa da Bovespa vem crescendo de 
forma significativa. 

No final de setembro, as 83 empresas listadas em níveis diferenciados de 
Governança Corporativa representaram 47% do valor de mercado das 
organizações listadas na bolsa paulista, 55% do volume financeiro e 60,6% 
da quantidade de negócios no mercado à vista. 

Melhor avaliadas pelo mercado: Além da maior representatividade, as ações 
de empresas comprometidas com altos padrões de Governança Corporativa 
também são melhor apreçadas pelo mercado e avaliadas por analistas. 

"O alinhamento entre os interesses dos controladores e dos minoritários é 
uma variável crítica para uma estratégia de investimentos bem sucedida no 
mercado acionário brasileiro", ressalta a equipe de analistas da corretora 
norte-americana Merrill Lynch. 

Práticas que se traduzem em ganhos: Um bom exemplo é o desempenho 
do IGC, Índice de Governança Corporativa, composto pelos papéis das 
empresas que são negociadas no Novo Mercado ou estão classificadas nos 
Níveis 1 ou 2 da Bovespa. 

Neste ano, o IGC acumula ganhos de 15,16%, sendo que nos últimos doze 
meses terminados em setembro a valorização supera os 27%. O Ibovespa, 
por outro lado, registra um desempenho positivo de 10,04% neste ano e de 
17,68% nos últimos 365 dias  

Já em outra reportagem, de autoria do diretor da empresa de gestão 

empresarial Envolve Gestão , Edson Barbosa, publicada no site da Infomoney em 

05/07/2006, o caso do insucesso da empresa aérea Varig é atribuído à ausência 

das melhores práticas de Governança Corporativa : 

O controle dos funcionários: Controlada pela Fundação Ruben Berta que, 
por sua vez, tem um Conselho Curador de sete membros eleitos por um 
Colégio Deliberante de 220 funcionários, estes eleitos pela totalidade dos 
empregados, a Varig era, em suma, controlada por seus funcionários. Isso 
não me parece bom ou ruim, em essência ou conceito. Mas, neste caso, 
somos forçados a acreditar que em lugar da busca da sua perenidade, a 
empresa tinha como primeiro objetivo, ainda que oculto, a manutenção a 
qualquer custo dos empregos e privilégios acumulados por um pequeno 
grupo desses funcionários. 
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De forma prática, essa linha de pensamento se refletiu na criação de 
Conselhos de Administração dependentes e impossibilitados de tomarem as 
decisões necessárias, porém, nem sempre populares, à sobrevivência da 
empresa. Afinal de contas, como um Conselho eleito pelos funcionários 
poderia fazer passar uma medida de redução de custos por meio de cortes 
na folha de pagamentos ou propor a eliminação de privilégios na empresa 
da alta-direção da própria FRB? 

Princípios básicos de Governança foram esquecidos: Ao se olhar para a 
VARIG, verifica-se que alguns dos princípios básicos de Governança 
Corporativa como transparência, prestação e contas pelos atos cometidos 
pelos seus executivos e pelo Conselho de Administração, e 
responsabilidade corporativa, que trata exatamente da longevidade da 
empresa, foram flagrantemente colocados à parte em busca da manutenção 
de uma situação que favorecia a poucos em detrimento de muitos, fossem 
eles acionistas, funcionários, fornecedores, clientes ou a sociedade em 
geral. 

Ainda que se encontre uma solução para o caso, a Varig atual, pela qual os 
seus empregados, e tantos outros stakeholders tanto lutam, já não existe 
mais. A marca Varig poderá seguir existindo à frente de outra organização 
que se espera seja forte e rentável e que enfoque os princípios de 
Governança Corporativa em específico e de Sustentabilidade em geral sob 
um olhar mais moderno, visando, antes de tudo, a perenidade da 
organização e a melhoria da nossa sociedade.  

Em um exemplo recente da busca dos investidores por ações de empresas 

com melhores práticas de GC, e dos reflexos e reações do mercado em relação às 

más práticas de Governança nas empresas, a Equipe Infomoney publicou uma 

matéria em 08/05/2006, acerca da siderúrgica Gerdau, intitulada por Valor de 

mercado caiu quase R$ 2 bilhões, com críticas à Governança : 

O velho ditado de que o barato pode sair caro pôde ser sentido na pele dos 
acionistas majoritários da Gerdau na semana passada. Após a empresa 
anunciar que contabilizou uma despesa de R$ 16 milhões no primeiro 
trimestre a custo de licenciamento da marca "Gerdau", as ações da 
siderúrgica acumularam forte perda. 

Como o licenciamento foi pago a uma empresa cujos acionistas são os 
membros da família que controla a Gerdau, muitos investidores e analistas 
colocaram em dúvida as práticas de Governança Corporativa da empresa. 
Isso contribuiu para uma perda acumulada de 8,2% nos papéis 
preferenciais em apenas três pregões, apesar do Ibovespa ter atingido 
novos recordes no período. 

Valor de mercado caiu quase R$ 2 bilhões: A dimensão da perda causada 
pode ser medida pelo valor de mercado da Gerdau, que registrou forte 
recuo em função da percepção desfavorável do mercado. Após apenas três 
pregões, o valor de mercado da empresa caiu para R$ 20,99 bilhões, contra 
R$ 22,86 bilhões antes do anúncio de resultados. 

Ou seja, a insatisfação dos investidores gerou uma perda de quase R$ 2 
bilhões em termos de valor de mercado. Grande parte destas perdas 
acabou ficando nas mãos dos acionistas minoritários, mas a queda, 
diretamente ou indiretamente através das ações da controladora Gerdau 
Metalúrgica, acabou também prejudicando os acionistas majoritários. 
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Isso não leva em conta o desgaste da imagem da companhia, que já foi 
questionada no passado em relação às suas práticas de Governança 
Corporativa, principalmente no que diz respeito da segregação de contas da 
própria empresa em relação às atividades dos seus acionistas 
controladores. 
Mercado mais vigilante: A forte reação negativa dos investidores e analistas 
reflete o momento vivido pelo mercado brasileiro de ações. O 
aprimoramento do mercado e a maior participação de investidores 
estrangeiros indicam um caminho no sentido de práticas mais transparentes 
de gestão, conduzindo a uma Governança Corporativa mais efetiva. 

O mercado já deixou claro que exige práticas mais claras, e que empresas 
que adotem padrões mais elevados de Governança Corporativa tendem a 
ver seus papéis valorizados. Exemplos de pulverização de capital como 
Lojas Renner, Embraer e Submarino evidenciam o impacto que boas 
práticas podem ter sobre o desempenho das ações.   

8.3.3 As publicações do IBGC  

O IBGC, além de ser um norte para as empresas no que diz respeito às 

boas práticas de Governança Corporativa, também costuma dar um painel a todos 

os interessados, do que se passa a nível mundial no âmbito da GC. Segundo o 

IBGC, diversos organismos e instituições internacionais priorizam a Governança 

Corporativa, relacionando-a a um ambiente institucional equilibrado, à política 

macroeconômica de boa qualidade . Vejamos alguns exemplos: 

O G7, grupo das nações mais ricas do mundo considera a Governança 
Corporativa o mais novo pilar da arquitetura econômica global. 

Banco Mundial e FMI consideram a adoção de boas práticas de Governança 
Corporativa como parte da recuperação dos mercados mundiais, abatidos 
por sucessivas crises em seus mercados de capitais. Praticamente em 
todos os países surgiram instituições dedicadas a promover debates em 
torno da Governança Corporativa.   

Podemos encontrar disposta no site do IBGC, uma pesquisa conduzida pela 

McKinsey & Company em parceria com o Banco Mundial, em junho de 2000, 

destinada a detectar e medir eventuais acréscimos de valor às companhias que 

adotassem boas práticas de Governança Corporativa , onde constatou-se entre o 

público alvo que eles pagariam entre 18% e 28% a mais por ações de empresas 

que adotam melhores práticas de administração e transparência . Esta pesquisa foi 

feita junto a investidores, representando um total de carteira superior a US$ 1.650 

bilhões. Alguns outros pontos relevantes da pesquisa foram: 
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Os direitos dos acionistas foram classificados como a questão mais 

importante de Governança Corporativa da América Latina; 

 
Três quartos dos investidores dizem que as práticas do conselho de 

administração são pelo menos tão importantes quanto a performance 

financeira quando estão avaliando companhias para investimentos. Na 

América Latina, quase metade dos respondentes considera que as 

práticas de conselho de administração são mais importantes que a 

performance financeira; 

 

Na América Latina e na Ásia, onde os relatórios financeiros são 

limitados e freqüentemente de má qualidade, os investidores preferem 

não confiar apenas em números. Eles acreditam que seus investimentos 

estarão mais bem protegidos por companhias com boa Governança que 

respeitem direitos dos acionistas; 

 

A qualidade da administração da companhia não raro é mais importante 

do que questões financeiras nas decisões sobre investimentos.  

8.3.4 Mais Transparência  

Um dos alicerces da Tríade proposta pelo IBGC, a transparência, ou 

disclosure 

 

como ela é conhecida no jargão do mercado de capitais, é definido pelo 

INFOMONEY como a divulgação de informação por parte de uma empresa, 

possibilitando uma tomada de decisão consciente pelo investidor e aumentando sua 

proteção , e é completada pela BOVESPA como a publicação de todas as 

informações relevantes, boas ou más, que possam influenciar uma decisão de 

investimento naquela companhia . 

Em uma entrevista concedida para a revista bb.com.você, na publicação 

referente aos meses de julho e agosto de 2006, o secretário executivo do Ministério 

da Fazenda e presidente do Conselho de Administração do Banco do Brasil, Bernard 

Appy, analisou a entrada do BB no Novo Mercado da Bovespa e falou acerca do 

significado desse ingresso para a administração pública federal. Em diversos trechos 

de sua entrevista, Appy defende a transparência: 
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Por vezes, ainda nos deparamos com empresas que acham que o silêncio é 
sempre estratégico. Enganam-se. Com ressalvas para situações de 
desenvolvimento de produtos e pesquisas pioneiras, as instituições devem 
buscar facilitar, tanto quanto possível, a comunicação com seus públicos. É 
por meio desse contato maior com dados da empresa que os investidores 
se sentem mais seguros para aplicar seus recursos. É um fato que, pouco a 
pouco, está sensibilizando o mercado e promovendo uma mudança de 
paradigma. Sem a devida transparência, é impossível falar em Novo 
Mercado. [...] A entrada do Banco do Brasil, empresa com expressiva 
participação na economia do país, no Novo Mercado comprova que  o 
Governo se dispõe a incorporar práticas de gestão referendadas pelo 
mercado como aquelas que garantem sustentabilidade aos negócios e 
respeito aos acionistas, especialmente os minoritários. [...] Acredito que 
haverá, sim, um maior acompanhamento das decisões corporativas, que 
precisarão ser amplamente informadas aos acionistas e ao mercado, 
segundo critérios rigorosos estabelecidos pela Bovespa para as empresas 
que participam do Novo Mercado.   

8.4 A OFERTA PÚBLICA DE AÇÕES  

No mês de junho de 2006, mais precisamente entre os dias 12 e 23, o 

Banco do Brasil, a BNDES Participações (BNDESPar) e a Caixa de Previdência dos 

Funcionários do Banco do Brasil (Previ), ofertaram, por meio de distribuição pública 

secundária, 52,25 milhões de ações BBAS3, as ações ordinárias do BB, 

representando 7,6% do capital total do Banco. 

O processo de Bookbuilding57, concluído no dia 26 de junho, colocou as 

ações do Banco do Brasil no mercado ao preço de R$ 43,50 a unidade, o que levou 

o BB a arrecadar R$ 2,27 bilhões com a oferta. Esta operação aumentou o volume 

de ações em circulação no mercado de 6,9% para 12,5%, que somada à Subscrição 

dos Bônus "B", ocorrida entre os meses de março e junho do presente ano, deixa o 

free float do Banco em 14,84%. 

A oferta se destinou tanto para os investidores institucionais58 quanto para 

os investidores de varejo: no primeiro caso, a demanda por ações foi maior que a 

alocada, e no segundo, a quantidade de ações alocadas ultrapassou a previsão 

                                                

 

57 Bookbuilding: processo de formação de preços, normalmente através de um leilão de oferta, que 
auxilia na definição da remuneração e outras características de títulos e valores mobiliários, de forma 
a refletir as condições de mercado por ocasião de sua efetiva colocação à venda. Fonte: Dicionário de 
Finanças Bovespa (www.bovespa.com.br). 
58 Investidores institucionais: profissionais da aplicação de recursos de terceiros, tais como fundos de 
pensão e entidades de previdência privada, fundações de seguridade social, fundos de investimentos, 
companhias de seguros e capitalização e companhias de investimentos. 

http://www.bovespa.com.br
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inicial de 20% do total da operação, o que na visão do Banco, demonstrou o sucesso 

da operação em ambos casos. No que diz respeito aos investidores institucionais, 

para quem o se destinaram 66,6% do total dos papéis, houve um rateio das ações 

para que se pudesse concluir a oferta. 

Dentre os 34,4% das ações alocadas para os investidores pessoa física, 

uma parcela destinou-se para os funcionários da empresa, que tiveram um bônus, 

fornecido pelo Banco, de 10% sobre o valor investido para pedidos de reserva 

efetuados com recursos próprios, ou então bônus de 3% sobre o valor investido para 

pedidos efetuados mediante a concessão de adiantamento por parte do BB, cujos 

valores ficaram na faixa entre R$ 1 mil e R$ 10 mil, para pagamento em até 12 

vezes sem juros. O número de pedidos entre os funcionários ultrapassaram a casa 

dos 8 mil. 

Na visão do diretor de Mercado de Capitais do BB, Francisco Duda, o êxito 

da oferta deveu-se ao engajamento dos funcionários e das áreas intervenientes , 

afirma a revista bb.com.você, de julho de 2006. Duda ainda completa: As 

estratégias de comunicação, como a campanha publicitária na mídia, assim como a 

tradição e solidez da marca BB, ajudaram na venda de ações . O resultado da Oferta 

Pública pode ser comprovado através do aumento significativo na liquidez das ações 

do BB, onde a média do volume de negociações diárias, que outrora era de R$ 10 

milhões, agora já beira os R$ 30 milhões/dia, levando o Banco do Brasil a 

posicionar-se entre as 15 ações mais negociadas da Bovespa.  

8.5 A ADESÃO AO NOVO MERCADO  

A formalização da adesão ao Novo Mercado se deu pela assinatura do 

contrato com a Bovespa em 31 de maio de 2006, onde o Banco do Brasil assumiu 

diversos compromissos, entre eles: 

 

Ter somente ações ON em circulação; 

 

O Conselho de Administração da companhia deve ser composto por, no 

mínimo, cinco membros, com mandatos unificados de até dois anos, 

sendo 20% de Conselheiros Independentes no CA; 
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Aderir a Câmara de Arbitragem para solução de conflitos societários; 

 
Maior responsabilidade dos administradores (Termo de compromisso); 

 
Realizar ofertas públicas de ações utilizando mecanismos que 

favoreçam a dispersão do capital; 

 

Maior transparência com as partes relacionadas; 

 

Manter em circulação (free float), no mínimo, 25% do capital (no prazo 

de três anos) 

 

Disponibilizar o balanço anual seguindo as normas do USGAAP (prazo 

de consecução: 30/04/2009)  
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente trabalho, acerca da Governança Corporativa no Banco do Brasil 

S.A. 

 

banco de economia mista, atualmente o maior banco do sistema financeiro 

nacional 

 

tem como objetivo explicitar ao leitor os motivos que levaram esta 

instituição à aderir ao Novo Mercado, o nível mais exigente de Governança 

Corporativa da Bovespa.  Tendo exposta uma visão geral da empresa, assim como 

uma plausível revisão teórica acerca do assunto, seguida de um panorama de 

Governança no meio empresarial brasileiro, a parte aplicada do trabalho, que mostra 

a evolução do Banco desde 1995, é facilmente colocada em contexto pelo público 

legente no intuito de chegar ao objetivo mestre. 

A pesquisa empírica dos três primeiros objetivos específicos deste trabalho 

 

a importância da adesão do BB ao Novo Mercado, o funcionamento da GC dentro 

do Banco do Brasil, assim como a sucessão da Oferta Pública de ações, efetuada 

em junho de 2006 

 

contribuíram para que fosse colocado em ação o quarto objetivo 

específico deste documento: a aplicação dos conhecimentos teóricos adquiridos no 

curso de graduação de Administração de Empresas da UFRGS ao case da entrada 

do Banco do Brasil S.A. no Novo Mercado. 

Entre os resultados verificados neste trabalho, obtidos pelo Banco do Brasil 

nesta trajetória de aproximados 11 anos de constantes mudanças, podemos citar a 

evidente melhora dos seus resultados econômicos  expressos pela evolução ano-a-

ano do lucro líquido da empresa; a eminente valorização de seus papéis negociados 

em Bolsa; a melhora no relacionamento com seus acionistas, funcionários, e todos 

os demais envolvidos com a empresa, mas se quisermos também, podemos verificar 

os resultados simplesmente procurando por uma agência do BB, para constatar que 

o Banco se atualizou a ponto de estar posicionado entre as melhores instituições 

financeiras que nosso país possui atualmente, tanto no atendimento de seus 

funcionários, na modernidade de seus equipamentos, nas facilidades oferecidas ou 

na abrangente gama de produtos que levam a marca BB.  
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Podemos ainda ratificar a importância das mudanças ocorridas no BB 

através da análise da evolução de alguns números obtidos pelo Banco do Brasil ao 

longo destes últimos anos, como, por exemplo, dos números que nos mostram a 

melhora dos resultados econômicos conquistados pelo BB desde 1997, quando o 

Banco voltou a ser uma empresa lucrativa. O Banco saiu de um prejuízo de R$ 4.2 

bilhões no ano de 1995, para um lucro de R$ 4.8 bilhões acumulados somente nos 

três primeiros trimestres de 2006: um valor excepcional que coloca o BB em primeiro 

lugar no ranking dos bancos mais lucrativos do ano, dentro dos bancos que 

compõem o sistema financeiro nacional (vide tabela 06, página 55).  

O gráfico a seguir mostra a evolução do lucro líquido do BB desde o ano de 

1994 até o terceiro trimestre de 2006: 

 

Gráfico 05  Lucro Líquido (1994-2006) 
Fonte: setor de RI do BB.  

Outro reflexo que está atrelado às fortes mudanças ocorridas no Banco do 

Brasil desde a década passada, é encontrado na valorização das ações do BB 

negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, que acumularam em um pouco mais 

de cinco anos, uma valorização de 1030%, contra uma valorização de 140.1% do 

Ibovespa no mesmo período. O excepcional desempenho dos papéis do BB é 

demonstrado no gráfico comparativo BBAS3 Vs. Ibovespa, elaborado pelo RI do 

Banco do Brasil: 
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Gráfico 06  Ações do BB vs. Ibovespa (2001-2006) 
Fonte: setor de RI do BB.  

Quanto à sucessão da Oferta Pública ocorrida em junho de 2006, os 

resultados foram amplamente comemorados por toda a equipe envolvida na 

colocação das ações do BB no mercado, assim como também foi comemorada por 

todos os outros interessados de dentro ou de fora do BB. Apesar da Oferta ter 

ocorrido em meio a um cenário turbulento no mercado de capitais, de alta 

volatilidade no âmbito nacional e internacional, a procura pelas ações BBAS3 foi 

maior que a oferta tanto para investidores institucionais quando para os investidores 

pessoa física. 

Os reflexos da Oferta Pública sobre as ações do BB podem ser analisados 

com a observação da evolução de alguns importantes indicadores, como o salto de 

posicionamento das ações do BB de 27º, em janeiro de 2006, para 15º colocado 

entre as empresa de maior liquidez da Bovespa, em agosto de 2006. Além disto, 

pudemos verificar a forte evolução da quantidade de ações negociadas diariamente, 

o considerável incremento no volume financeiro e número de negócios diários das 

ações BBAS3 na Bovespa. O recente posicionamento do Banco entre as quinze 

empresas de maior liquidez da Bovespa é mostrado no gráfico a seguir: 

BBAS3

 

Ibovespa
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Gráfico 07  A entrada da BBAS3 no IBRX-15 
Fonte: RI Banco do Brasil  

Quanto à quantidade de ações negociadas, o volume financeiro e o número 

de negócios efetuados na Bolsa de Valores de São Paulo, numa média diária dos 

quatro meses anteriores à Oferta Pública e dos quatro meses posteriores à Oferta, 

temos os seguintes dados:  

BBAS3 e a O.P. Quantidade Volume (em R$) Nº Negócios 

4 meses anteriores 388,3K 18,0M 644,9 

4 meses posteriores 607,7K 29,3M 862,1 

Tabela 07  BBAS3 antes e depois da Oferta Pública 
Fonte: Elaborado pelo autor do trabalho com dados do Infomoney.  

Num painel de longo prazo, que podemos utilizar para fazer uma correlação 

entre as BBAS3 com as diversas alterações do BB no rumo às melhores práticas de 

GC, também podemos constatar uma explícita evolução dos números: 

Período Cotação (R$)

 

Qtde.

 

Vol. (R$)

 

Nº Neg

 

34 dias 50,43

 

658,09k

 

33,12M

 

807

 

89 dias 48,79

 

627,97k

 

30,65M

 

857

 

233 dias 50,48

 

512,47k

 

24,27M

 

774

 

610 dias 41,21

 

357,09k

 

14,81M

 

531

 

Tabela 08  Evolução da ação BBAS3 no longo prazo 
Fonte: Elaborado pelo autor do trabalho com dados do Infomoney. 
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Se levarmos em consideração a cotação de fechamento das ações do BB 

no dia 17/11/2006, que foi de R$ 54.99, e o preço do Bookbuilding em 26/06/2006 

 
que determinou o preço das ações na Oferta Pública de junho  de R$ 43.5, teremos 

uma valorização de 26% das ações BBAS3, contra uma valorização de 18.5% do 

Ibovespa; 30% das BBDC4 do Bradesco; 22.5% das ITAU4 do Banco Itaú, e 22.8% 

das UBBR4 do Unibanco.  

Para finalizar, mas sem a pretensão de esgotar o debate acerca da 

Governança Corporativa 

 

que é um tema muito amplo, complexo e requer estudos 

constantes 

 

podemos dizer que muito mais que um conjunto de normas e 

procedimentos da boa conduta, a utilidade da Governança Corporativa se confronta 

diretamente com os interesses do Banco do Brasil, que é alinhar-se cada vez mais 

com a sua missão: Ser a solução em serviços e intermediação financeira, 

atender às expectativas de clientes e acionistas, fortalecer o compromisso 

entre os funcionários e a Empresa e contribuir para o desenvolvimento do 

País .     
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HISTÓRICO ESCOLAR 
Ano/sem

 
Atividade de Ensino 

 
Turma  Conceito Situação Créditos 

 
2006/2   ESTÁGIO FINAL EM FINANÇAS  (ADM01198)   U     -    Matriculado   12  

 
2006/2   ESTÁGIO SUPERVISIONADO III - ADM  

(ADM01194)   
C     -    Matriculado   4  

 

2006/2   GESTÃO DE TESOURARIA  (ADM01171)   U     -    Matriculado   4  

 

2006/2   ORÇAMENTO OPERACIONAL  (ADM01174)   B     -    Matriculado   2  

 

2006/2   PESQUISA OPERACIONAL I  (ADM01120)   C     -    Matriculado   4  

 

2006/1   ADMINISTRAÇÃO DA REMUNERAÇÃO  
(ADM01165)   

U    A   Aprovado   4  

 

2006/1   ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS  (ADM01138)   U    A   Aprovado   2  

 

2006/1   EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO  
(ADM01013)   

B    A   Aprovado   4  

 

2006/1   POLÍTICA EMPRESARIAL  (ADM01127)   C    A   Aprovado   4  

 

2006/1   SOCIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO  
(HUM04410)   

U     -    Cancelado   4  

 

2005/2   ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRA DE 
INVESTIMENTOS  (ADM01131)   

B    C   Aprovado   4  

 

2005/2   ESTÁGIO: VISÃO SISTÊMICA DAS 
ORGANIZAÇÕES  (ADM01003)   

B    A   Aprovado   4  

 

2005/2   PESQUISA OPERACIONAL I  (ADM01120)   B     -    Cancelado   4  

 

2005/2   PLANEJAMENTO FINANCEIRO  (ADM01157)   B    B   Aprovado   2  

 

2005/2   RELAÇÕES DO TRABALHO  (ADM01156)   B    B   Aprovado   4  

 

2005/1   CÁLCULO I-B  (MAT01102)   A    B   Aprovado   6  

 

2005/1   ECONOMIA BRASILEIRA  (ECO02209)   C    B   Aprovado   4  

 

2005/1   GESTÃO SÓCIO-AMBIENTAL NAS EMPRESAS  
(ADM01012)   

B    D   Reprovado   4  

 

2005/1   SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS  
(ADM01160)   

C    B   Aprovado   4  

 

2004/2   ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING  (ADM01142)   C    B   Aprovado   4  

 

2004/2   ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS  
(ADM01010)   

B    A   Aprovado   4  

 

2004/2   ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO 
PRAZO  (ADM01140)   

A    B   Aprovado   4  

 

2004/2   PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO  
(ADM01137)   

A    A   Aprovado   4  

 

2004/1   ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  
(ADM01144)   

B    B   Aprovado   4  

 

2004/1   ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DE CURTO 
PRAZO  (ADM01139)   

B    B   Aprovado   4  

 

2004/1   ECONOMIA BRASILEIRA  (ECO02209)   C     -    Cancelado   4  

 

2004/1   INTRODUÇÃO AO MARKETING  (ADM01141)   A    C   Aprovado   4  

 

2004/1   ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO  (ADM01136)   D    C   Aprovado   4  

 

2004/1   SOCIOLOGIA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO  
(ADM01104)   

A    B   Aprovado   4  

 

2003/2   ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DO BRASIL E 
ESTÁGIO I  (ADM01188)   

B    B   Aprovado   6  

 

2003/2   ANÁLISE MICROECONÔMICA II  (ECO02208)   B    A   Aprovado   4  

 

2003/2   INSTIT. DE DIREITO PRIVADO E LEGISLAÇÃO 
COMERCIAL  (DIR02203)   

B    B   Aprovado   4  

 

2003/2   MATEMÁTICA FINANCEIRA - A  (MAT01031)   D    A   Aprovado   4  

 

2003/2   METODOLOGIA BÁSICA DE CUSTOS  
(ECO03320)   

B    B   Aprovado   4  

 

2003/1   DIREITO E LEGISLAÇÃO SOCIAL  (DIR04401)   C    A   Aprovado   4  
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2003/1   ESTATÍSTICA GERAL II  (MAT02215)   A    C   Aprovado   4  

 

2003/1   FILOSOFIA E ÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO  
(ADM01009)   

C    A   Aprovado   4  

 

2003/1   ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS E ESTÁGIO I  
(ADM01187)   

C    A   Aprovado   6  

 

2002/2   ANÁLISE MICROECONÔMICA I  (ECO02207)   B    B   Aprovado   4  

 

2002/2   INTRODUÇÃO À CIÊNCIA POLÍTICA  
(HUM06409)   

B    A   Aprovado   4  

 

2002/2   INTRODUÇÃO À SOCIOLOGIA PARA 
ADMINISTRAÇÃO  (HUM04004)   

C    C   Aprovado   4  

 

2002/2   PSICOLOGIA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO  
(ADM01110)   

D    B   Aprovado   4  

 

2002/1   ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA  
(MAT01110)   

B    A   Aprovado   4  

 

2002/1   ESTRUTURA E INTERPRETAÇÃO DE 
BALANÇOS  (ECO03341)   

D    B   Aprovado   4  

 

2002/1   INSTIT. DE DIREITO PÚBLICO E LEGISLAÇÃO 
TRIBUTÁRIA  (DIR04416)   

B    B   Aprovado   4  

 

2002/1   TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO  
(ADM01115)   

C    C   Aprovado   4  

 

2001/2   INTRODUÇÃO À CONTABILIDADE  (ECO03343)   C    B   Aprovado   4  

 

2001/2   INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS  
(ADM01185)   

C    C   Aprovado   4  

 

2001/2   LÍNGUA PORTUGUESA I A  (LET01405)   B    A   Aprovado   4  

 

2001/2   TEORIA ECONÔMICA  (ECO02206)   F    A   Aprovado   4  

 

2001/1   ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  (ADM01134)   D    B   Aprovado   4  

 

2000/1   INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO  (INF01040)   B    B   Aprovado   4  

 

1999/2   PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA  (MAT02219)   I    C   Aprovado   4  

 

1999/1   CÁLCULO E GEOMETRIA ANALÍTICA I - A  
(MAT01353)   

K    C   Aprovado   6  

 


