
 

    

 
 

Pesquisa aponta que companhias adotam 51% das práticas 

recomendadas de governança corporativa 

 

 Taxa média de aderência das empresas do Novo Mercado é de 60%, ligeiramente 

abaixo das do Nível 2, com 62% 

  

São Paulo, 2 de setembro de 2019 – As companhias brasileiras de capital aberto adotam, 

em média, 51,1% das práticas recomendadas pelo Código Brasileiro de Governança 

Corporativa – Companhias Abertas. A taxa é resultado da análise quantitativa dos informes 

de governança 2019 – documento que neste ano, pela primeira vez, deveria ser entregue por 

toda companhia registrada na categoria A da Instrução 480 da Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM).  

 

Entre as companhias mais líquidas da bolsa, que estrearam a entrega do informe de 

governança em 2018, a taxa de aderência subiu de 64,6% para 67,6%. “É sinal de evolução 

e de que o modelo ‘pratique ou explique’, em alguns casos, está cumprindo seu papel: 

promover a reflexão contínua sobre as práticas de governança adotadas”, avalia Danilo 

Gregório, gerente de Advocacy do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), 

realizador da pesquisa ao lado da EY e TozziniFreire Advogados. 

 

O levantamento apontou que as companhias integrantes do Novo Mercado não se diferenciam 

das listadas nos demais segmentos especiais. A taxa de aderência média das empresas do 

segmento foi de 60%, igual à do Nível 1 e ligeiramente abaixo do Nível 2 (62%).  A pesquisa 

evidenciou ainda a diversidade das companhias brasileiras quando o assunto é governança 

corporativa. A partir dos 338 informes analisados, identificou-se que a empresa de melhor 

desempenho cumpre 98% das recomendações e a de pior, 8,7%. 

 
Denise Giffoni, gerente sênior de consultoria da EY, reforça a importância de estruturar um 

processo para revisão de práticas de Governança Corporativa como um exercício constante 

de avaliação com o Conselho, Comitês e alta gestão. “Já observamos um avanço das 

companhias que preencheram o informe pelo segundo ano, com maior aderência às práticas 

mais processuais e formalização. Há espaço para discussão do aprimoramento de estruturas 

e suporte à tomada de decisão”, ressalta Giffoni.  

 

A entrega obrigatória do Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa está 

prevista na Instrução 480 da CVM. O documento adota o “pratique ou explique”, consagrado 

por códigos de governança que são referência mundial. O modelo não exige a adoção de 

todas as recomendações, mas prevê que as empresas se justifiquem, especialmente quando 

não adotam uma prática. 

 

https://www.facebook.com/ibgcoficial
https://twitter.com/IBGC_Brasil
https://br.linkedin.com/company/ibgc---instituto-brasileiro-de-governan-a-corporativa
http://www.canal.ibgc.org.br/


 

 

    

 
 

“O informe entra para valer na agenda das companhias abertas. Trata-se de uma reflexão que 

precisa acontecer de forma contínua, de modo a garantir a evolução em termos de 

transparência e de comunicação com o mercado”, diz André Camargo, sócio do TozziniFreire 

Advogados. 

 

A pesquisa completa será anunciada durante o 20º Congresso IBGC, nos dias 2 e 3 de 

setembro, no WTC Events Center, em São Paulo. 

 

 

Sobre o IBGC 

Fundado em 27 de novembro de 1995, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 

(IBGC), organização da sociedade civil, é referência nacional e uma das principais no mundo 

em governança corporativa. Seu objetivo é gerar e disseminar conhecimento a respeito das 

melhores práticas em governança corporativa e influenciar os mais diversos agentes em sua 

adoção, contribuindo para o desempenho sustentável das organizações e, 

consequentemente, para uma sociedade melhor. Para mais informações, consulte 

www.ibgc.org.br. 

 

Informações para a imprensa - CDI Comunicação 

 

Alexandre Carvalho 

alexandre.carvalho@cdicom.com.br 

Tel: (11) 3817-7948 

 

William Maia 

william.maia@cdicom.com.br 

Tel: (11) 3817-7968 

 

Everton Vasconcelos 

everton@cdicom.com.br 

Tel: (11) 3817-7947 

 
 
Sobre o TozziniFreire Advogados 
 
Escritório de advocacia entre os líderes da América Latina, TozziniFreire oferece soluções 
jurídicas seguras e inovadoras em todas as áreas do Direito Empresarial. Desde 1976, 
desempenhamos papel central em muitas das mais relevantes operações brasileiras e 
internacionais. 
 
TozziniFreire possui sólida expertise e recurso one-firm em todo o país, contribuindo para a 
estratégia de negócio de seus clientes em ambientes cada vez mais complexos. Com oito 
unidades próprias, no Brasil e nos Estados Unidos (NY), nossa estrutura diferenciada de 
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grupos setoriais e foreign desks é formada por profissionais reconhecidos pelo mercado e 
pelas principais publicações do mercado jurídico. 
 
Para saber mais sobre a organização, acesse tozzinifreire.com.br e nossas páginas no 
LinkedIn, Facebook e Instagram. 
 
Informações para a imprensa - Ketchum 
 
Malu Gonçalves  
malu.goncalves@ketchum.com.br 
Tel: (11) 5090-8916 
 
Roberta Scalabrini 
roberta.scalabrini@ketchum.com.br 
Tel: (11) 5090-8958 
 
Christiano Bianco 
christiano.bianco@ketchum.com.br 
Tel: (11) 5090-8902 
 
 
Sobre a EY 
 
A EY é líder global em serviços de Auditoria, Impostos, Transações Corporativas e 
Consultoria. Nossos insights e os serviços de qualidade que prestamos ajudam a criar 
confiança nos mercados de capitais e nas economias ao redor do mundo. Com isso, 
desempenhamos papel fundamental na construção de um mundo de negócios melhor para 
nossas pessoas, nossos clientes e nossas comunidades. No Brasil, a EY é a mais completa 
empresa de Auditoria, Impostos, Transações Corporativas e Consultoria, com 5.000 
profissionais que dão suporte e atendimento a mais de 3.400 clientes de pequeno, médio e 
grande portes. A EY Brasil é referência na implementação de políticas de mobilidade 
corporativa, com destaque para o conceito de Escritório do Futuro – local que privilegia a 
colaboração, a flexibilidade e o engajamento das pessoas por meio de áreas comuns, 
rotatividade de estações de trabalho e otimização do uso de recursos tecnológicos. 
 
Acompanhe em:  
@EY_Brasil   
#BetterWorkingWorld 
 
 
Informações para a imprensa – Máquina Cohn & Wolfe 
Adriana Cortez – adriana.cortez@maquinacohnwolfe.com (11) 3147-7913 
Francine Vechio – francine.vechio@maquinacohnwolfe.com (11) 3147-7489 
Tatiana Souza – tatiana.souza@maquinacohnwolfe.com – (11) 3147-7921 
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