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 DESEMPENHO EMPRESARIAL, 
GOVERNANÇA CORPORATIVA E 

GERAÇÃO DE VALOR 
_______________________________________________________ 
 
RESUMO 
Em uma economia de mercado, muitas empresas criam 
riqueza. Outras, porém, a destroem. O desempenho 
empresarial correlaciona-se diretamente com a governança 
corporativa, qual seja, a forma pela qual empresas e 
instituições gerenciam a si mesmas, promovendo a 
equidade, a transparência, a integridade, a prestação de 
contas e a responsabilidade corporativa. Conhecer os 
direcionadores de valor que levam à criação de riqueza é 
imperativo para qualquer organização para assegurar sua 
sustentabilidade de longo prazo. A associação de uma 
sólida arquitetura de governança corporativa aos sistemas 
de gestão baseada em valor, oportuniza a identificação 
desses direcionadores, alinha objetivos e papéis dos 
gestores e reforça a qualidade do processo decisório, 
maximizando o valor da organização. 
 
Palavras-chave: governança corporativa 1. desempenho 
empresarial 2. geração de valor 3. 
 
 

BUSINESS PERFORMANCE, 
CORPORATE GOVERNANCE AND 

VALUE CREATION 
_______________________________________________ 
 
ABSTRACT 
In a market-driven economy, many companies create wealth. 
Others, however, destroy it. Business performance is directly 
correlated with corporate governance, that is, the way 
companies and institutions manage themselves, promoting 
equity, transparency, integrity, accountability and corporate 
responsibility. Knowing the value drivers that lead to value 
creation is imperative for any organization to ensure its long-
term sustainability. The association of a solid corporate 
governance architecture with value-based management 
systems, allows the identification of these drivers, aligns the 
objectives and roles of managers and reinforces the quality 
of the decision-making process, maximizing value. 
 
Keywords: corporate governance 1. business performance 
2. value creation 3.  
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Considerações iniciais 

 

As organizações buscam, continuamente, mecanismos de gestão que ampliem sua 

competitividade. Empresas precisam gerar lucros para sobreviver; e os empreendedores, ao 

aplicarem seus recursos financeiros em um negócio, esperam obter um retorno compatível com o 

grau de risco envolvido. Na ausência desta expectativa, os empreendedores não teriam incentivos 

para investir, comprometendo o crescimento e o desenvolvimento. 

A capacidade de reunir, organizar e mensurar as informações gerenciais usando um 

sistema integrado ao planejamento estratégico, define a velocidade com que as organizações 

crescem, inovam, investem em tecnologias, produtos e serviços competitivos; e superam 

obstáculos para se manter sustentáveis economicamente. 

O crescimento e a sustentabilidade de longo prazo representam, portanto, o fulcro da 

estratégia corporativa. O pensar estratégico é caracterizado por uma contínua reflexão acerca do 

papel da organização, sua vocação e seu relacionamento com os stakeholders. 

Governança é um conceito associado aos processos de interação e tomada de decisão 

entre atores envolvidos em um problema coletivo. É a maneira por meio da qual regras, normas e 

ações são estruturadas, sustentadas, regulamentadas e responsabilizadas. 

Por seu turno, a Governança Corporativa emerge com o intuito de superar o chamado 

‘conflito de agência’ ou ‘problema de agência’, resultante do fenômeno de separação entre a 

propriedade e a gestão empresarial. Sua preocupação consiste em criar mecanismos eficientes 

(sistemas de monitoramento e incentivos), capazes de garantir que o comportamento dos 

executivos esteja alinhado aos interesses dos acionistas. A tomada de decisão por parte desses 

administradores deve empregar as cautelas, métodos, recomendações e postulados, mesmo 

reconhecendo suas limitações “naturais”, tentando harmonizar expectativa, possibilidade e 

viabilidade. 

O monitoramento do desempenho empresarial é uma das funções essenciais da gestão, 

pois diz respeito à mensuração do desempenho da atividade empresarial na consecução de suas 

estratégias e na obtenção dos resultados planejados. 

Essa ação tem como parâmetro, indicadores de monitoramento previamente 

estabelecidos, alinhados com as melhores referências do mercado em que a organização opera 

e também com as estratégias e os fatores críticos de sucesso definidos.  Esses indicadores são, 

portanto, uma forma de mensurar o valor gerado para a organização e suas partes interessadas, 

visando a sua longevidade. 
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Por que falar de Governança Corporativa? 

 

A atividade empresarial vem experimentando grandes transformações, quer seja em 

termos organizacionais, de processos, de estrutura ou concentração de propriedade. E a 

separação da propriedade e controle - o conflito de agência - fez com que surgisse a necessidade 

da criação de mecanismos que alinhassem os interesses dos gestores aos dos acionistas, a fim 

de fazer com que os primeiros procurassem sempre agir no melhor interesse de todos, 

maximizando a riqueza a partir do que foi investido. 

O conjunto de mecanismos necessários para harmonizar a relação entre gestores e 

acionistas decorre da tentativa de resolução do problema de agência. Ao estudarem os inevitáveis 

conflitos de interesse entre acionistas, gestores, credores e funcionários de uma empresa, Jensen 

& Meckling (1976) deram início à linha de pesquisa sobre o problema de agência. Como resposta, 

ganharam relevância a adoção de boas práticas de governança corporativa, demandas por maior 

proteção aos investidores e o aperfeiçoamento das legislações que regulam a atividade 

empresarial e o sistema financeiro (SIQUEIRA, 2019). 

Para Silveira (2002), a discussão sobre a governança corporativa envolve a criação de 

mecanismos internos e externos que assegurem que as decisões corporativas serão tomadas no 

melhor interesse dos investidores, de forma a maximizar a probabilidade dos fornecedores de 

recursos obterem para si o retorno sobre seu investimento. 

O IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (2015) define Governança 

Corporativa como:  

“...o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, 
monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, 
conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais 
partes interessadas”. 

 

Trata-se de um mecanismo especializado para a regulação de risco em atividades 

empresariais, cuja pretensão é evitar desastres corporativos, escândalos e danos ou perdas para 

os investidores, funcionários, fornecedores, governos e a sociedade em geral. Para Mervyn King, 

ex-presidente do Banco da Inglaterra, Governança Corporativa nada mais é do que ‘honestidade 

intelectual’ (IoDSA, 2009). O risco, inerente ao processo, não é eliminado, porém mitigado. 

A implementação e a manutenção de boas práticas de governança tornam o processo 

decisório mais robusto, favorecendo a estratégia, o desempenho, o compliance e a prestação de 

contas, em um ambiente de monitoramento e avaliação contínuos (COMMONWEALTH OF 

AUSTRALIA, 2010). Adicionalmente, uma arquitetura de Governança Corporativa sólida tende a 

contribuir decisivamente na sucessão da propriedade ou gestão, na atração de parceiros e 

investidores ou novos mercados, dentre outros. 
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Lato sensu, espera-se que empresas com estruturas de governança corporativa mais 

desenvolvidas apresentem melhor desempenho e sejam mais bem avaliadas pelo mercado do 

que empresas com uma governança menos evoluída. 

Na visão da International Finance Corporation (2009), são inúmeros os motivos que levam 

uma empresa a buscar melhorias em suas práticas de governança corporativa, assim como são 

diversas as formas de implementa-las. Via de regra, a decisão de adotar medidas específicas de 

governança acontece somente após um período de ‘amadurecimento’ e à compreensão sobre os 

custos e benefícios de tal esforço. Algumas situações podem acelerar esse processo: a 

necessidade urgente de capital ou a ausência repentina do fundador, sem que haja um plano de 

sucessão, por exemplo. 

A governança corporativa promove uma ação reflexiva em torno da ética subjacente da 

organização e ajuda a fornecer uma estrutura para estabelecer a responsabilidade com as 

pessoas atendidas pela organização – seus membros, clientes e outras partes interessadas, 

incluindo órgãos de financiamento. 

Não obstante as virtudes atribuídas à governança corporativa, percebe-se que o mero 

cumprimento de códigos, regulamentos e leis (conformidade), é insuficiente para garantir a 

prosperidade. Elgharbawy (2009) argumenta que há necessidade de ampliar o conceito de 

governança para além da conformidade, incluindo aspectos de desempenho que se concentrem 

na estratégia, gestão de riscos e na criação de valor. 

 

Monitoramento do desempenho empresarial 

 

Dentre os aspectos de desempenho, pode-se lançar mão de vários indicadores 

financeiros. O conceito de Finanças, tal qual é entendido atualmente, reside na análise de como 

a empresa se financia, como gasta (ou investe) o dinheiro captado e quais são as fontes de renda 

derivadas de seus projetos. O tomador de decisão – seja um investidor individual ou gestor 

empresarial – busca maximizar uma função-objetivo, seja em utilidade ou retorno esperado, 

agregando valor ao acionista (CORELLI, 2018). 

O caminho para a rentabilidade inclui a compreensão das ferramentas e processos que 

regem o cotidiano da corporação, na análise das oportunidades oferecidas pelo mercado e na 

escolha daquelas capazes de criar riqueza. Outrossim, o tema ‘rentabilidade’ é muito mal 

compreendido, apesar de ser um componente indispensável a qualquer atividade econômica 

(INSTITUTO ACENDE BRASIL, 2011).  

Kaplan e Norton (1993) apontam que durante os anos 80, emergiu um debate profícuo 

acerca da relevância dos indicadores proporcionados pela contabilidade de gestão nas medições 

dos resultados das empresas industriais. 
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O dever de diligência é considerado como o alicerce dos deveres fiduciários dos 

administradores das sociedades anônimas; e o monitoramento empresarial é inerente a este dever 

(IBGC, 2017). Implementar métricas que permitam monitorar continuamente o desempenho 

empresarial, estabelecendo projeções de cenários futuros, levando em consideração os eventos 

passados, a fim de compreender a dinâmica do negócio e os objetivos a serem alcançados está 

em absoluta consonância com o conceito ‘ampliado’ de governança corporativa. 

Para Farris et al (2007), “métrica é um sistema de mensuração que quantifica uma 

tendência, uma dinâmica ou uma característica”. E complementam: “as métricas são utilizadas 

para explicar fenômenos, diagnosticar causas, compartilhar descobertas e projetar resultados 

futuros”. 

A criação de riqueza é fundamental para a sobrevivência econômica de uma empresa. 

Logo, pode-se inferir que, bem conduzido, um monitoramento eficaz permite um claro 

entendimento das variáveis que conduzem à criação de valor do negócio, definidas como 

direcionadores de valor. Portanto, reconhecidas estas variáveis, a intenção de uma atividade 

empresarial é potencializar a alocação de recursos para criar o máximo valor econômico possível. 

 

Gestão baseada em valor (Value based management) 

 

Os agentes econômicos, livres para comercializar produtos e serviços, adotam como 

critério decisório a racionalidade, ou seja, a busca da maximização da satisfação, onde os 

benefícios marginais devem ser vantajosos em relação aos custos marginais. Nessa direção, para 

criar valor, as empresas adquirem recursos. A partir deles, produzem bens e serviços, cujo preço 

de venda deve ser maior do que os custos de aquisição, produção e financiamento envolvidos. 

O valor de um ativo não é representado exclusivamente pelo recurso dispendido na sua 

aquisição, mas incorpora um prêmio pela expectativa dos retornos que este pode, eventualmente, 

gerar (RIBEIRO, 1999). Todo ativo, financeiro ou real, tem um valor econômico. A geração de 

valor ocorre quando, transcorrido um intervalo de tempo, observar-se que o retorno gerado pelo 

ativo supera a expectativa inicial sob a qual ele foi realizado. Contrariamente, quando o retorno 

esperado não é atingido, há destruição de valor. 

As empresas necessitam de fontes de financiamento, sendo que conceitualmente 

‘financiamento’ são os recursos necessários para cobrir seus dispêndios. O capital aportado pelos 

acionistas (ou equity) é um pré-requisito indispensável para encontrar outras formas de 

financiamento. Nenhum empreendimento pode ser criado, ou crescer, sem o comprometimento 

de seus acionistas e da sua capacidade de sustentar a maior parte do risco, inerente a qualquer 

negócio. Em última instância, é o acionista que determina a existência da organização, visto que 

é o seu provedor fundamental de capital. 
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Ribeiro (1999) argumenta que: “uma remuneração adequada é fundamental para que este 

acionista continue estimulado a reaplicar recursos em novos projetos da empresa”. Essa dinâmica 

– remuneração/reaplicação -, além de contribuir para a perenização do negócio, permite que os 

demais stakeholders recebam um benefício apropriado e proporcional ao vínculo que possuem 

com a empresa. 

Sistemas de gestão baseados na geração de valor para os acionistas têm como 

fundamento a adoção de estratégias de negócio que permitam elevar o valor econômico do 

patrimônio de seus acionistas. Nesses termos, oferecem um conjunto de incentivos capazes de 

mobilizar os gestores a realizar apenas as estratégias que geram valor. De algum modo, é possível 

afirmar que essa abordagem representa uma solução prática de mitigação do conflito de agência, 

alinhando gestores e acionistas, disponibilizando métricas e técnicas analíticas para identificar 

oportunidades de criação de valor (RYAN; TRAHAN, 2007; MARTIN; PETTY, 2000). 

Assim, Value Based Management é um modelo de gestão que objetiva aumentar a riqueza 

dos acionistas, remunerando os custos implícitos de oportunidade do capital investido. Visa o 

longo prazo, a perpetuidade, a vantagem competitiva e, principalmente, o aumento da riqueza, 

que depende, essencialmente, da qualidade das decisões tomadas. 

Dessa maneira, a diferença entre o custo de capital da empresa e o retorno sobre o capital 

investido demonstra se houve, ou não, criação de valor em um determinado período. 

Sabe-se que o lucro não é algo determinado, mas fruto do sucesso da empresa em exercer 

suas atividades operacionais, obtendo receitas que superem os custos e despesas necessários 

para a geração destas receitas. 

A utilização das ferramentas de Value Based Management proporciona um novo enfoque 

de gestão estratégica e financeira para mensurar os resultados dos negócios, pois reestrutura os 

demonstrativos convencionais, aumenta a transparência, define uma melhor disciplina financeira 

e responde se o negócio, de fato, gera valor (IBGC, 2017). Matematicamente, está ligada a uma 

série de direcionadores de valor, como ensina Assaf Neto (2014), que apresenta as estratégias 

financeiras, reconhecidas como capacidades diferenciadoras, as quais devem estar voltadas à 

criação de valor aos acionistas e são identificadas em três dimensões: operacionais, 

financiamento e investimento, como mostra o quadro 1. 

Quadro 1 – Estratégias financeiras e direcionadores de valor 

Estratégias 
financeiras Objetivo estratégico Direcionador de valor 

Operacionais 

Maximizar a eficiência das 
decisões operacionais, 
estabelecendo políticas de 
preços, compras, vendas e 
estoques, voltadas a criar 
valor 

crescimento das vendas; 
prazos operacionais de 
cobrança e pagamentos; 
giros dos estoques; 
margem de lucro 
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Financiamento 

Por meio de decisões de 
financiamento, procura-se 
minimizar o custo de capital 
da empresa, promovendo o 
incremento de seu valor de 
mercado 

estrutura de capital; 
custo do capital próprio; 
custo do capital de 
terceiros; risco financeiro 

Investimento 

Implementar estratégias de 
investimento voltadas a 
agregar valor aos acionistas, 
por meio da obtenção de uma 
taxa de retorno maior que 
custo de capital 

investimento em capital 
de giro; investimento em 
capital fixo; 
oportunidades de 
investimentos; análise 
giro x margem; risco 
operacional 

Fonte: Assaf Neto (2014) 

 

Valor econômico adicionado 

 

As estratégias com foco em geração de valor, normalmente se valem do conceito de Valor 

Econômico Adicionado, Geração de Valor ou Lucro Econômico que data, pelo menos, de 1890, 

quando o economista Alfred Marshall escreveu: “O que resta de seus lucros (proprietários e 

administrador) após a dedução dos juros sobre seu capital à taxa em vigor, pode ser considerado 

como sua remuneração pela realização da administração” (MARSHALL, 1982, p.142). 

Entretanto, o EVAÓ – Economic Value Added foi introduzido na década de 80 pela 

consultoria Stern Stewart & Co., detentora da marca (IBGC, 2017). Por meio desse conceito, gerar 

lucro não implica, necessariamente, em geração de valor. Gerar valor implica que o resultado da 

operação supere o encargo de capital investido na atividade. Nesse modelo, o resultado da 

operação é representado pelo NOPAT – net operating profit after tax ou, lucro operacional líquido 

após impostos. 

De modo prático, o EVAÓ mensura quanto de valor foi criado em um determinado período 

de tempo, como demonstra o esquema da figura 1. 

Figura 1 – Representação esquemática do valor econômico adicionado 

	

Isto posto, o valor criado por uma empresa durante um período de tempo deve levar em 

consideração não somente as despesas lançadas em seus registros contábeis, mas, também, o 

encargo do capital utilizado na empresa. Para tanto, é necessário identificar e reconhecer o custo 

NOPAT	
Net	

operating	
profit	after	

tax	
Encargo	de	
capital	

EVAÓ	
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médio ponderado de capital (WACC – weigthed average cost of capital, em inglês), como a 

remuneração mínima a ser obtida nas atividades operacionais da organização. Na prática, o 

WACC representa o custo oportunidade, ou seja, o valor sacrificado pela empresa em termos de 

remuneração, ao tomar a decisão de aplicar os recursos em determinada alternativa ao invés de 

outra. 

Por conseguinte, matematicamente, o valor econômico adicionado é o resultado da 

equação: 

EVAÓ = NOPAT − WACC×Investimento  
 

Onde o investimento é o total de recursos próprios e de terceiros, deliberadamente 

levantados pela empresa e aplicados em seu negócio. 

Em uma única expressão, toda lógica do valor econômico adicionado é corroborada, na 

medida em que consolida os direcionadores de valor. O NOPAT é a materialização da estratégia 

operacional e oferece uma imagem clara da eficiência da organização e sua capacidade de gerar 

lucro. O WACC representa a estratégia financeira, ou seja, a capacidade do gestor financeiro em 

otimizar sua estrutura de capital, reduzindo seu custo. O Investimento, por sua vez, atesta a 

capacidade da empresa para selecionar corretamente projetos de investimentos que garantam 

sua vantagem competitiva e sua sustentabilidade de longo prazo. 

 

Considerações finais 
 

Empresas são organismos complexos cujo funcionamento depende da liderança e da 

gestão do dia-a-dia. O sucesso na implantação da gestão baseada em valor está diretamente 

associado à imprescindível mudança na forma como a organização, e seus participantes, 

‘enxerga’ o processo de geração de valor. O primeiro passo nessa direção é engajar e convencer 

todos na empresa de que gerenciar por valor é a coisa certa a fazer. 

Em essência, a gestão baseada em valor mensura, incentiva e apoia a criação de riqueza 

para o acionista. Enquanto proposição, assume que se os interesses dos acionistas forem 

satisfeitos, os requisitos financeiros dos demais stakeholders serão igualmente cumpridos. 

Contrariamente, propõe-se construir um ‘novo paradigma’, no qual as organizações empresariais 

passam a buscar uma prática cooperativa entre os acionistas, colaboradores, parceiros de 

negócios e as comunidades onde opera. O desempenho empresarial não deve ser medido apenas 

pelo retorno aos acionistas, mas também em como ele atinge seus objetivos ambientais, sociais 

e de boa governança. 

Apesar dos objetivos de acionistas e demais stakeholders nem sempre convergirem, 

reconhece-se que trabalhar em conjunto para realizar a missão da empresa é a forma mais 

eficiente de alcançar seus próprios objetivos. A maximização do valor dos acionistas não precisa 
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entrar em conflito com a abordagem das partes interessadas, se o processo de gestão baseado 

em valor dentro da organização for combinado com um comportamento social e ambientalmente 

responsável. 

A Governança Corporativa é a medida de sustentabilidade considerada pela maioria dos 

investidores como a variável mais importante para o funcionamento de uma empresa. Exige um 

exercício constante na conscientização sobre a importância das boas práticas de governança, 

estabelecendo sua conexão com a criação de valor. 

Finalmente, essa abordagem integrada – governança e geração de valor – tem o potencial 

de reduzir a maiorias ineficiências observadas nas métricas e sistemas tradicionais de 

monitoramento do desempenho empresarial, além de (re)alinhar, consistentemente, os interesses 

de todos os stakeholders. 
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