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ANÁLISE DOS MOTIVOS APRESENTADOS PELAS EMPRESAS BRASILEIRAS 

PARA A UTILIZAÇÃO DE AÇÕES PN 

 

RESUMO 

O propósito principal da pesquisa foi analisar as justificativas das empresas para a não adoção 

do princípio “uma ação, um voto”, prática recomendada no Código Brasileiro de Governança 

Corporativa. As justificativas apresentadas por 129 empresas nos anos 2018, 2019 e 2020 foram 

obtidas no Informe do Código de Governança enviado por estas à CVM e disponível no site 

desta última. A qualidade das justificativas foram analisadas e confrontadas com a literatura, 

observando as orientações da Instrução CVM nº 480/2009 para apresentação das justificativas. 

A maioria das explicações foram consideradas deficientes. De modo geral, as empresas dão 

várias justificativas, se embasando muitas vezes na própria Lei nº 6.404/1976 e no regulamento 

do Nível 2 da B3, que permitem a emissão de ações preferenciais. Motivações específicas ou 

mesmo as mencionadas na literatura são escassas, e em alguns casos a justificativa recai sobre 

a cultura e tradição da empresa. Através da análise textual no IRAMUTEQ, evidenciou-se a 

alta repetição de termos comuns ao tema, como “ações_pn” e “ações_on”, e nenhuma palavra 

que pudesse representar uma justificativa, de fato. Este estudo contribui para a literatura 

acadêmica no tema, tradicionalmente focada nos impactos e não nas motivações desse tipo de 

estrutura de propriedade. Os resultados qualitativos podem representar insumo relevante para 

que o mercado entenda o potencial do Informe como fonte de informação. Para o órgão 

regulador, os resultados sinalizam a qualidade das justificativas apresentadas pelas empresas 

no atendimento a obrigação regulatória representada pelo Informe do Código de Governança. 

  

Palavras-chave: Estrutura de Propriedade. Dupla Classe de Ações. “Pratique ou Explique”. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A estrutura de propriedade de classe única iguala os direitos de voto e direitos de fluxo 

de caixa de todos os acionistas, melhorando a valoração da empresa. No Brasil, até 2001, 2/3 

das ações poderiam ser sem direito a voto. A partir de 2001 a emissão de ações preferenciais 

(PN), que não possuem direito a voto, foram limitadas a 50% do total de ações. O Código 

Brasileiro de Governança Corporativa (CBGC) recomenda, entretanto, que as empresas adotem 

a estrutura de “uma ação, um voto”. Ações sem direito a voto favorecem a obtenção do controle 

com uma menor quantidade de ações o que pode incentivar a expropriação dos minoritários. 

Em 31 de maio de 2017, através da Instrução nº 586/2017, a Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM) aprovou o Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa - Companhias 

Abertas, o qual utiliza o modelo “pratique ou explique”. Assim, a partir de 2018, todas as 

empresas de capital aberto devem enviar, até 31 de julho, o relatório informando se adotam as 

práticas recomendadas pelo código ou explicar o porquê nos casos de não adoção ou adoção 

parcial.  

O CBGC é composto por cinco categorias: Sócios, Conselho de Administração, 

Diretoria, Órgãos de Fiscalização e Controle e, Conduta e Conflito de Interesse. Em cada 

categoria são apresentadas premissas fundamentais e princípios, sendo o foco do nosso estudo 

o primeiro princípio de toda essa estrutura, “uma ação, um voto”. Para esta prática não existe a 

adoção parcial, ou a empresa adota e emite ações com direitos político (direito de voto) e direito 

econômico (direito de fluxo de caixa) igualitários, logo não é necessário apresentar justificativa 

para quem cumpri a prática, ou então a empresa não adota, emitindo ainda ações PN, tendo que 

justificar a não adoção. Neste sentido, foram analisadas as principais justificativas apresentadas 

pelas empresas nos casos de não adoção ao princípio. Tais justificativas foram obtidas no 

Informe sobre o Código de Governança Corporativa enviado por estas à CVM e disponível no 

site desta última. 
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Historicamente, é comum encontrar a estrutura de duas classes de ações em empresas 

brasileiras, a qual é defendida pelos administradores e fundadores, pois favorece a visão de 

longo prazo beneficiando todos os acionistas (Matos, 2017). Já na perspectiva dos investidores 

institucionais, as ações de classe dupla só favorecem os gestores (Reddy, 2020). Para Hossain 

and Kryzanowski (2019) a estrutura de propriedade de ações de classe única é a mais 

democrática para todas as partes interessadas. 

No período de rápido crescimento do ciclo de vida da empresa a estrutura de classe 

dupla se mostra mais eficiente, pois os gestores precisam ter controle para colocar em prática 

os planos de desenvolvimento da empresa a longo prazo, porém, com o amadurecimento da 

empresa, os custos de agência da estrutura superam os benefícios e uma solução para esse 

problema é a diluição do poder, que pode ser possível através da implementação do princípio 

“uma ação, um voto” (Lauterbanch & Pajuste, 2015).  

Pode-se considerar que há vantagens ao emitir ações PN, pois estimula o monitoramento 

da empresa sem comprometer a liquidez das ações (Aldrighi & Mazzer Neto, 2007). Por outro 

lado, em empresas brasileiras, há evidências empíricas de que a emissão de ações preferenciais 

tem efeito negativo sobre o desempenho financeiro (Andrade, Bressan, & Iquiapaza, 2014). E, 

em relação aos acionistas, a emissão de ações sem direito a voto incentiva e dá poder ao 

majoritário para expropriar os minoritários, pois mesmo com uma parcela pequena dos direitos 

de fluxo de caixa consegue manter o controle da empresa (Aldrighi & Mazzer Neto, 2007). 

Contudo, Crisóstomo e Girão (2019) observaram a elevada proporção de empresas 

contando com comitê de auditoria e conselho fiscal, empresas realizando avaliação da diretoria 

executiva e do conselho de administração, e também as que não permitem dualidade entre CEO 

e presidente do conselho de administração, fatos que para os autores sinalizam tendência das 

empresas brasileiras em adotarem boas práticas de governança corporativa. Diante dessa 

tendência, buscamos analisar as principais motivações que levam as empresas brasileiras 

listadas na B3 ainda utilizarem ações PN e não adotarem o princípio “uma ação, um voto”? 

Considera-se o mercado brasileiro um caso interessante a ser estudado, pois apesar das 

empresas poderem por lei ter até 50% das ações do tipo PN, há recomendações para a adoção 

do princípio “uma ação, um voto” no Código Brasileiro de Governança Corporativa (2016); e 

o próprio Novo Mercado, ao só admitir ações com direito a voto, também representa uma 

importante sinalização nesse sentido. Ainda assim, percebe-se que muitas empresas brasileiras 

continuam utilizando a estrutura de duas classes de ações (Andrade et al., 2014; Manzanares & 

Leal, 2021). Sinalizando que as mudanças trazidas pela Lei nº 10.303/2001, alterando a Lei das 

S.A. (Lei nº 6404/1976), e a Lei nº 10.411/2002, que altera a Lei nº.6385/1976 sobre a CVM, 

não provocaram avanços significativos no fomento do mercado de capitais no Brasil no tocante 

aos direitos igualitários de voto, o que pode representar uma proteção ainda frágil aos acionistas 

minoritários (Aldrighi, & Mazzer Neto, 2007).  

O Informe sobre o CBGC estabelecido pela Instrução CVM nº 586/2017 permite, 

através da análise das respostas das empresas, entender as justificativas para a adoção de uma 

estrutura acionária que não é a melhor sob o aspecto da Governança Corporativa. A literatura 

nacional tem avaliado os impactos desse tipo de estrutura de propriedade, mas apresenta poucos 

estudos sobre a motivação da mesma e, portanto, a pesquisa aqui delineada tem contribuição 

potencial para o entendimento do tema. Os resultados da análise da qualidade das justificativas 

apresentadas pelas empresas pode representar insumo relevante para o órgão regulador, como 

evidência da efetividade do instrumento como meio de trazer informações relevantes ao 

mercado. 

O objetivo principal deste estudo foi analisar as justificativas apresentadas pelas 

empresas para a não adoção deste princípio. Tal objetivo foi destrinchado em três objetivos 

específicos, sendo eles: i) investigar o nível de adesão ao princípio pelas empresas da amostra; 

ii) analisar qualitativamente as justificativas apresentadas pelas empresas que ainda utilizam 
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ações preferenciais, sem direito a voto, e; iii) realizar análise textual das justificativas para a 

não adoção do princípio. 

A investigação proposta tem como potencial trazer as seguintes contribuições: (i) 

entender os principais motivos para a não adoção do princípio “uma ação, um voto”; (ii) ser útil 

para o órgão regulador, no que tange a qualidade das justificativas apresentadas pelas empresas; 

(iii) observar o nível de cumprimento de uma legislação, e; (iv) aprofundar a discussão sobre a 

implantação do princípio “uma ação, um voto” na literatura acadêmica. 

Após essa sessão que introduz a pesquisa, é apresentada na sessão 2 a literatura que 

discute o tema proposto. Na sessão 3 são descritos os meios metodológicos pelo quais se 

moldou esse estudo, a seguir, a sessão 4 apresenta os resultados e principais discussões 

levantadas e, por fim, tem-se as conclusões e considerações finais sobre todo o trabalho na 

sessão 5. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Regulação 

Sabe-se que em economias desenvolvidas, há baixa concentração acionária e fortes 

mecanismos de governança externa, como leis e instituições de proteção ao investidor. Em 

economias emergentes o cenário é inverso, a estrutura acionária é concentrada e os mecanismos 

de governança externa não são fortes o suficiente para proteger os acionistas minoritários 

(Chhillar & Lellapalli, 2015). Para empresas brasileiras a adoção de boas práticas de 

governança seria interessante para atrair mais investidores estrangeiros (Correia, Amaral, & 

Louvet, 2011). 

Em 2000, a B3 criou segmentos diferenciados para listagem das empresas: Novo 

Mercado, Nível 2 e Nível 1. A listagem nesses segmentos distingue as empresas em quesitos 

de governança, tendo em vista seu comprometimento voluntário com transparência das 

informações prestadas e proteção aos investidores. Depois foi criado o segmento especial 

Bovespa Mais, no intuito de abranger as empresas que desejam entrar no mercado de capitais 

de forma gradativa. Em 2014, foi criado o segmento Bovespa Mais Nível 2, visando tornar o 

mercado acionário brasileiro mais acessível a mais empresas. Todos esses segmentos possuem 

regras específicas de governança corporativa, sendo o Novo Mercado o segmento de melhor 

governança, onde uma de suas regras é a admissão apenas de empresas de classe única de ações.  

Com a revisão da Lei das S.A. (Lei nº 6.404/1976), realizada em 2001, limitou-se a 

emissão de ações sem direito a voto em 50% do total das ações emitidas, porém estas possuem 

preferências na distribuição de dividendos e reembolso de capital. Até então, era permitido a 

emissão de até 2/3 das ações PN. 

Diante da necessidade de avançar em regramentos de governança no Brasil, em 8 de 

março de 2013, representantes de onze entidades relacionadas ao mercado de capitais se 

reuniram, formando o Grupo de Trabalho (GT) interagentes, e formularam o CBGC. Este 

Código fornece orientações sobre as práticas de governança visando fortalecer os mecanismos 

de governança das empresas, baseando-se em quatro princípios básicos (transparência, 

equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa) que, se aplicados de forma 

adequada, contribuem para a confiança interna de empresas e suas relações com terceiros, 

incluindo os investidores (INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA 

CORPORATIVA, 2016). 

A CVM, visando aumentar a quantidade de informações divulgadas pelas empresas, em 

2010, adotou o Formulário de Referência (FR) através da Instrução CVM nº 480/2009. A partir 

deste ano tornou-se obrigatório a entrega anual do FR por todas empresas de capital aberto. O 

FR contempla um conjunto amplo de informações sobre a gestão da empresa, governança, entre 

outras, além dos dados financeiros. E em 2017, buscando evoluir ainda mais, a CVM incorporou 
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o CBGC, aprovando o Informe de Governança Corporativa, que passou a ser obrigatório para 

as companhias de capital aberto. 

Em linha com referências mundiais, o CBGC utiliza a abordagem “pratique ou 

explique” em seu código de boas práticas de governança corporativa. Esse modelo tem grande 

aceitação e reconhecimento internacional por ser considerado o mais adequado para códigos 

dessa natureza. Ele é flexível, ou seja, as regras não são aplicadas de forma rígida sobre as 

companhias, estas têm a faculdade de adotar ou não as práticas recomendadas pelo código e 

autonomia ao apresentarem suas justificativas para casos de não adoção ou adoção parcial de 

determina prática (Disponível em https://www.ibgc.org.br/destaques/pratique-explique, 

recuperado em 13/01/2021). 

O modelo "pratique ou explique" tem por intuito munir o mercado com informações da 

empresa para que este decida se as práticas adotadas estão dentro dos padrões de governança 

recomendados, de acordo com a realidade da companhia e se as explicações dadas para os casos 

de não adoção ou adoção parcial são condizentes. Por isso, além da quantidade de práticas 

adotadas é importante investigar a qualidade das justificativas apresentadas. Com esse 

propósito, um grupo de organizações ligadas ao mercado de capitais, incluindo o IBGC e a B3, 

se juntaram numa ação de engajamento para promover o modelo “pratique ou explique”, em 

2020 (Disponível em https://www.ibgc.org.br/blog/pratique-ou-explique-engajamento, 

recuperado em 13/01/2021). A CVM incorporou o modelo “pratique ou explique” à Instrução 

480, trazendo obrigatoriedade para as companhias brasileiras de divulgarem suas práticas de 

governança corporativa a partir de 2018. 

2.2 Estruturas de Propriedade  
Berle and Means (1932) relatam as discussões sobre os efeitos nas empresas no que se 

refere a separação entre propriedade, pulverizada entre muitos acionistas, e a gestão, exercida 

por administradores. Os objetivos diferentes de acionistas e gestores desencadeou o 

desenvolvimento da Teoria da Agência.  

Jensen and Meckling (1976), no desenvolvimento da Teoria da Agência, analisam os 

conflitos existentes entre o empreendedor, o acionista externo e o fornecedor de capital de 

terceiros e concluem que mais importante do que a análise da estrutura de capital (capital 

próprio versus de terceiros) é analisar a estrutura de propriedade corporativa. O empreendedor, 

ao se defrontar com a necessidade de capital externo pode buscar uma estrutura que lhe garanta 

o controle sobre as decisões corporativas. Entre os recursos usualmente utilizados para obter a 

manutenção do controle estão as estruturas piramidais (Aldrighi & Mazzer Neto, 2007). Lim 

and Kim (2005) também mencionam a prática de emissão de duas classes como forma de 

manutenção do controle pelo acionista controlador. Ambas as estratégias oferecem riscos de 

expropriação de acionistas minoritários. 

A estrutura de propriedade ao redor do mundo nem sempre se configura no modelo 

preconizado por Berle e Means, de propriedade pulverizada em pequenos acionistas e gestores 

com poder. De acordo com Silveira (2002), o principal conflito de agência no país ocorre devido 

à alta concentração de propriedade, posse de ações, tomada de decisões das companhias, 

concomitante a baixa proteção legal, o que faz com que os acionistas majoritários expropriem 

os acionistas minoritários. Proteção legal inadequada pode favorecer os custos de agência, pois 

facilita ao aumento do poder de voto em relação à propriedade de capital. O afastamento do 

princípio “uma ação, um voto”, oferece o incentivo e poder ao grande acionista para expropriar 

os minoritários, uma vez que lhe assegura o controle da empresa com uma pequena parcela dos 

direitos de fluxos de caixa.  

O nível de concentração acionária gera dois fatores, sendo eles, o efeito alinhamento e 

o efeito entrincheiramento. A baixa proteção legal favorece a concentração de controle dos 

acionistas, consequentemente essa concentração de propriedade traz um monitoramento eficaz 

por parte dos controladores, característica do efeito alinhamento (Marques, Guimarães, & 

https://www.ibgc.org.br/destaques/pratique-explique
https://www.ibgc.org.br/blog/pratique-ou-explique-engajamento
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Peixoto, 2015). No entanto, quanto maior o direito de controle (direito de voto) do acionista 

controlador, maior a probabilidade de expropriação da riqueza dos acionistas minoritários 

(Claessens, Djankov, Fan, & Lang, 2002). Observa-se, portanto, que a escolha da estrutura de 

propriedade funciona como importante mecanismo interno de governança corporativa.   

No Brasil, de acordo com Silveira, Lanzana, Barros e Famá (2004), a concentração do 

controle por parte dos grandes acionistas (mesmo após a venda de ações) ocorre principalmente 

pela emissão de duas classes de ações, com e sem direito a voto, que resulta em um desvio do 

princípio “uma ação, um voto”. Para Peixoto e Buccini (2013), a emissão de ações preferenciais 

constitui o principal mecanismo para separação entre direito de controle (poder para tomada de 

decisões) e direito sobre o fluxo de caixa (participação no capital total da companhia). Portanto, 

entende-se que, quanto maior a diferença entre o direito de voto (direitos políticos) do acionista 

controlador e seu direito sobre o fluxo de caixa (direitos econômicos), maior o potencial de 

expropriação dos minoritários e consequentemente, pior a avaliação da empresa pelo mercado, 

resultando em menor valor corporativo.  

2.3 Prós e Contras da Estrutura de Classe Única de Ações 

Nos EUA é mais comum a estrutura de classe única, onde as empresas utilizam “uma 

ação, um voto” (Hossain, 2015). Já nos demais países há prevalência da estrutura de 

propriedade de classe dupla (Li & Zaiats, 2017a). Como destacaram Manzanares e Leal (2021), 

no Brasil ainda é a forte utilização de estrutura de classe dupla de ações em empresas de capital 

aberto. 

No Brasil, a combinação entre aspectos estruturais de legislação, regulamentação e 

democratização do mercado de capitais e fatores como políticas governamentais específicas 

contribuiu para a constituição de uma estrutura acionária altamente concentrada no país.  É 

importante ressaltar que há forte concentração das ações com direito a voto, sendo uma 

característica que prevalece nas companhias brasileiras, além da alta emissão de ações 

preferenciais, um fator que contribui para a separação entre a propriedade e controle nas 

companhias. De fato, Aldrighi e Mazzer Neto (2007) concluem que há diferença significativa 

entre o direito de voto e direito sobre o fluxo de caixa por parte dos grandes acionistas das 

empresas brasileiras. 

Já Caixe e Krauter (2013) analisam se a concentração na estrutura de propriedade e 

controle influencia o valor de mercado corporativo das companhias brasileiras. Em primeira 

análise, os resultados mostram que, o aumento de 10% na concentração do direito de voto 

reduziu o valor de mercado da companhia, em média 4,35%, o que expressa o efeito 

entrincheiramento. Um outro resultado importante foi de que a concentração média de votos do 

maior acionista é de 56,18%, já a concentração no direito sobre o fluxo de caixa obteve média 

de 41,38%. Estes dados indicam que a elevada concentração de ações do acionista controlador 

diminui o valor corporativo das companhias. 

Para Li and Zaiats (2017b) a desigualdade entre os direitos de voto e fluxo de caixa em 

empresas de classe dupla acentua os conflitos entre gestores e investidores externos, mas em 

décadas recentes houve alta na utilização dessa estrutura tanto em países desenvolvidos, como 

em desenvolvimento, predominando empresas de classe dupla de ações (Li & Zaiats, 2017a).  

A estrutura de classe dupla pode ser um meio alternativo de captar recursos para 

controladores e/ou fundadores, mantendo-os no controle. É deste modo que tal estrutura vem 

sobrevivendo entre desafios externos de órgãos legislativos, grupos de direitos dos acionistas e 

investidores institucionais (Howell, 2017). Empresas significativas do cenário atual, como 

Google e Facebook, deixam claro que não adotam “uma ação, um voto” em sua estrutura 

visando facilitar o poder de voto (Li & Zaiats, 2017b). 

Empiricamente, há evidências que a estrutura de classe dupla afeta o processo de tomada 

de decisão das companhias. Quando os direitos de votos são diferentes, os controladores não 

sofrem tanta pressão por parte do mercado no curto prazo, como uma possível exigência de 
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melhora no preço de ações, logo, esse fato possibilita a essas empresas efetuarem investimentos 

de longo prazo (Adhikari, Nguyen, & Sutton, 2018). 

Como é comum que fundadores tenham parte significativa de sua riqueza investida nas 

empresas, até como uma forma de obter e manter o controle, é natural que suas decisões nem 

sempre englobem os interesses de todos os acionistas (Hossain, 2015). Grinapell (2019) 

investiga a estrutura de ações de empresas de tecnologia e defende que, além da expropriação, 

um dos motivos destas empresas optarem pela estrutura de classe dupla é proteger a visão 

idiossincrática dos fundadores. O autor também sugere que tal estrutura tende a ser mais 

eficiente do que a de classe única para essas empresas que operam em ambientes de inovação. 

Há evidências empíricas que a emissão de ações preferenciais tem efeito negativo sobre 

o desempenho financeiro da empresa (Seaborn, Olsen, & Howell, 2018). Andrade et al., (2014) 

destaca esse resultado para empresas brasileiras. Os ativistas de governança corporativa dizem 

que a estrutura de classe dupla de ações destroem o valor dos acionistas e, por isso, defendem 

a implantação da estrutura de classe única, mas, na prática, esta causalidade não é evidenciada 

nitidamente (Chemmanur & Jiao, 2012). Os autores destacam, por exemplo, que se o gestor 

tiver boa reputação, as empresas de classe dupla tem mais potencial de gerar valor do que as de 

classe única. 

A emissão de duas classes de ações pode ser um meio dos acionistas controladores 

adquirirem benefícios privados. Andrade et al. (2014) fazem a separação dos possíveis impactos 

da emissão de duas classes de ações e a estrutura piramidal de controle, com o objetivo de 

entender como esses efeitos se desenvolvem sobre o desempenho financeiro das organizações 

brasileiras. Analisando a variável dicotômica que identifica duas classes de ações e pirâmide de 

controle, concluem que as companhias que possuem duas classes de ações, independente se 

possuem ou não estrutura piramidal, apresentam menor desempenho financeiro.  

A partir da análise  de Grando, Bruzoni Júnior, Machado e Zanini (2016),  semelhante 

a Garcia e Martins (2015) sobre os efeitos da emissão de ações preferenciais e ordinárias 

relacionado ao desempenho financeiro das empresas, evidencia-se que a emissão de duas 

classes de ações quando comparada à emissão de uma classe, possui desempenho de mercado 

inferior. Nota-se que tais resultados são condizentes com a teoria de agência, dado que a 

emissão dupla de ações funciona como mecanismo de separação entre os direitos de controle e 

o fluxo de caixa, reforçando os conflitos entre acionistas controladores e minoritários (Peixoto 

& Buccini, 2013).  

           O desempenho financeiro das empresas pode ser mensurado de duas maneiras: o valor 

de mercado e a rentabilidade, ou seja, a forma como afetam e interferem no desempenho 

financeiro Silveira et al. (2004). A partir desse pressuposto, empresas que possuem acionista 

controlador e que este tenha uma diferença significativa em relação ao fluxo de caixa, em 

contrapartida ao que sugere o princípio “uma ação, um voto”, apresentam menor valor 

corporativo, resultado encontrado em Silveira et al. (2004) e Andrade et al. (2014). 

Além disso, ao analisar o impacto da concentração de ações preferenciais sobre o valor 

de mercado corporativo, Marques et al. (2015) encontraram relação negativa e estatisticamente 

significativa, evidência a favor do efeito entrincheiramento.  

 

3. METODOLOGIA 

O estudo tem como foco principal entender os principais motivos que levam as empresas 

brasileiras listadas a adotarem a classe dupla de ações, emitindo ainda ações PN e se 

distanciando do princípio “uma ação, um voto”. Para tanto, analisou-se as justificativas 

apresentadas no Informe de Governança Corporativa pelas empresas que não adotam o 

princípio. A seguir, são apresentados o processo para coleta dos dados e como se deu a 

construção da amostra, além dos procedimentos realizados na análise qualitativa das 

justificativas e uma análise adicional utilizando o software IRAMUTEQ. 



7 

 

3.1 Seleção da amostra e coleta dos dados 

A população do estudo são as empresas negociadas na B3 nos segmentos que admitem 

ações sem direito a voto. Além destas, foi incluído o Pão de Açúcar (Companhia Brasileira de 

Distribuição), que em março de 2020 concluiu o processo de migração para o Novo Mercado, 

tendo convertido suas ações PN em ON, mas que em 2018 e 2019, ainda não adotava o princípio 

e portanto apresentou o Informe à CVM (Disponível em 

http://www.b3.com.br/pt_br/noticias/pcar3.htm, recuperado em 06/06/2021). Diferente do que 

normalmente se nota em estudos desse tipo, as empresas do setor financeiro foram mantidas na 

amostra para que suas justificativas também fossem analisadas.  

A seleção da amostra foi realizada no dia 24/11/2020, no site da Comdinheiro. O período 

de análise foi de três anos, 2018, 2019 e 2020, pois o objetivo é analisar as justificativas depois 

da obrigatoriedade do Informe de Governança Corporativa, instituída em 2017 sendo os 

primeiros relatórios publicados no ano 2018.  

Por meio de consulta ao Informe do Código de Governança, disponíveis no site da CVM, 

foram obtidas as justificativas das empresas nos respectivos anos. Dessa forma, a coleta ocorreu 

de forma manual e todas as informações foram inseridas em uma planilha do software Excel. 

Vale ressaltar ainda que, somente as empresas que não adotam o princípio “uma ação, um voto” 

é que precisam justificar tal ação, pois o código de governança brasileiro adota o modelo 

“pratique ou explique”. Ainda, as empresas cujo o Informe do Código de Governança 

Corporativa não foi encontrado, foram consideradas como se não tivesse entregado o relatório. 

A Tabela 1 mostra o processo de construção da amostra. 
Tabela 1 – Construção da amostra 

Passos Empresas   

Todas as empresas com registro ativo na CVM e com Ações na B3 em 24/11/20 393 

     Empresas do Novo Mercado (161) 

     Empresas que possuem somente ações ON (77) 

     Empresas dos segmentos Balcão e BDR Nível 3 (9) 

Empresas da Bolsa, Bovespa Mais, Nivel 1 e Nivel 2 com ações PN 146 

     Caso específico (Pão de Açúcar – 2018 ainda não era do Novo Mercado) 1 

Amostras das empresas para consultar o Informe de GC 147 

     Empresas que adotam o princípio (10) 

     Empresas que não entregaram o Informe de GC (8) 

Amostra final para a análise das justificativas 129 

Fonte: desenvolvida pelas autoras. 

Das 129 empresas, foram consideradas as que entregaram o relatório em, pelo menos, 

um dos três anos da amostra (2018, 2019 e/ou 2020) e, na ocasião, informaram não adotar o 

princípio, totalizando 288 explicações que foram objeto das análises. 

3.2 Procedimento para análise dos dados 

Para a análise da qualidade das explicações dadas pelas companhias foi confrontado a 

justificativa que elas apresentaram para não adoção com o que instrui a CVM e o que determina 

o CBGC, estabelecido pelo Grupo de Trabalho Interagentes (2016). Além disso, as justificativas 

baseadas em instrumentos legais foram checadas. As justificativas também foram confrontadas 

com o que a literatura apresenta como pontos positivos para a adoção das ações sem direito a 

voto. 

Em relação ao princípio 1.1: “Cada ação deve dar direito a um voto”, o Anexo 29-A, da 

Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009 reporta o seguinte:  
“a) informar se o emissor segue a seguinte prática recomendada: “o capital social da companhia deve ser 

composto apenas por ações ordinárias”; 

b) no caso da não adoção da prática recomendada, apresentar, em linha com as orientações do Código, as 

razões que levaram o emissor a adotar outras estruturas acionárias.” 

Para o caso de não adoção do princípio “uma ação, um voto”, o CBGC (2016) orienta 

que as explicações devem ser transparentes apresentando as razões que levaram a companhia a 

adotar outras estruturas acionárias. As justificativas devem abordar, por exemplo:  

http://www.b3.com.br/pt_br/noticias/pcar3.htm
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“a) a descrição da estrutura acionária atual e dos direitos políticos e econômicos de cada espécie ou classe 

de ações; b) a forma como o controle é exercido; e  

c) eventuais mecanismos que mitiguem a assimetria de direitos políticos e econômicos.” 

Para tal prática, cada empresa tem duas opções para declarar sua conformidade:  "Sim" 

quando adotaram o princípio e possuem apenas ações ON e "Não" quando possuem ações PN 

e, consequentemente, não adotam o princípio. Considerando que apenas quem não adota 

apresenta justificativa, logo, o julgamento foi se as empresas estão apresentando justificativas 

adequadas para a não adoção da prática recomendada. Para análise, foram utilizadas as 

categorias e subcategorias da taxonomia desenvolvida por Manzanares e Leal (2021). 

Considerando que no universo das 43 recomendações analisadas pelos autores, este trabalho 

analisou apenas 1 recomendação específica, nem todas as categorias e subcategorias foram 

utilizadas na classificação aqui realizada.  

Inicialmente foi realizado um teste com 30 justificativas, estas foram analisadas por dois 

codificadores a fim de verificar em que categoria se enquadravam. As duas opiniões foram 

confrontadas e as divergências de entendimento foram alinhadas. Assim, definiu-se quais 

categorias e subcategorias da taxonomia de Manzanares e Leal (2021) seriam aplicáveis neste 

estudo. Os codificadores são as próprias autoras. 

A primeira categoria principal considerada foi “Justificativa deficiente”, casos em que 

a empresa não fornece razões satisfatórias para a não adoção da prática recomendada. A 

segunda é a “Descrição de prática alternativa”, onde a empresa não fornece justificativa 

adequada para a não conformidade, porém a justificativa é mais completa que a justificativa 

deficiente, descrevendo uma prática alternativa para a recomendação. Em seguida, tem-se a 

“Justificativa específica do contexto”, situações em que a empresa justifica que a aplicação da 

prática recomendada é impossível, devido alguma característica específica do seu contexto.  

A categoria principal “Justificativa com princípios” não foi incorporada ao estudo, pois 

não há nenhum embasamento em princípios que possa justificar o fato da empresa possuir ações 

PN. Também, a categoria “Explica, mas pratica”, foi considerada inadequada para análise em 

questão, devido ao fato de não haver explicação plausível que se enquadre nessa situação, a 

empresa só pratica se, de fato, possuir somente ações ON, e, nesse caso, não haveria nenhuma 

explicação, as empresas já teriam sido enquadradas no grupo que atende ao princípio.  

A Tabela 2 apresenta todas as categorias e subcategorias da taxonomia de Manzanares 

e Leal (2021), indicando quais foram aplicáveis ao estudo ou não. Para cada subcategoria, na 

coluna 3 é apresentado seu critério de classificação e para as que não foram incorporadas ao 

estudo, o motivo para não utilização da referida subcategoria. 
Tabela 2 – Categorias e Subcategorias 

Categorias e Subcategorias Aplicável 
Critério para classificação ou  

motivo para não aplicação 

Justificativa deficiente   

Adoção de recomendação sob 

avaliação 

Não A prática não tem avaliação, ou a empresa possui ações PN 

ainda ou já possui apenas ON. 

Prática alternativa em 

desenvolvimento 

Não Não há um processo a ser desenvolvido para adoção da prática, 

ou a empresa adota o princípio ou tem outra prática alternativa, 

que seria outra categoria. 

Declaração de alinhamento a outra 

norma 

Sim Diz que está de acordo com o estabelecido no estatuto social 

e/ou orienta consultar o FRE para maiores detalhes. 

Declaração de conformidade futura Sim Informa que não adota ao princípio, mas apresenta data/prazo 

para adequação. 

Justificativa vazia Sim Fornece algum comentário, mas que não justifica nada, de fato. 

Pura divulgação Sim Apenas diz na justificativa que não cumpre a recomendação, 

sem nenhuma explicação. 

Não relacionado à recomendação Sim Fornece justificativa totalmente divergente do contexto da 

recomendação. 

Descrição da prática alternativa   
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Prática alternativa em consonância 

com outra norma 

Sim Cita a outra norma e apresenta detalhes da prática adotada. 

Prática alternativa considerada em 

consonância com o Código 

Não Para estar em consonância com o código deveria adotar o 

princípio e, portanto, não haveria justificativa. 

Prática alternativa temporária Sim Caso haja alguma prática que a empresa esteja fazendo 

temporariamente e que deixe bem claro isso. 

Descrição pura da prática alternativa Sim Apenas cita a lei/norma/decreto, sem maiores detalhamentos. 

Justificativa com princípios   

Isenção considerada concedida por 

outra norma 

Não Não há isenção possível a ser concedida caso empresas não 

adotem a prática. 

Ineficácia/ineficiência Não Julgar a prática como ineficiente/ineficaz não se aplica para 

adoção apenas de ações ON. 

Prática julgada redundante Não A adoção de apenas ações ON não é redundante com outra 

prática. 

Justificativa específica do contexto  

Composição ou tamanho do 

conselho 

Não Características do conselho não interfere em adotar apenas 

ações ON. 

Tamanho das operações Não Tamanho das operações não interfere em adotar apenas ações 

ON. 

Estrutura da empresa Não Estrutura da empresa é o cerne do princípio 1 ação 1 voto, não 

há possibilidade de a estrutura da empresa ser explicação para 

não adoção ao princípio. 

Especificidades do setor Sim Quando o setor de atuação da empresa exige ações PN. 

Normas internas Sim Quando há determinações/motivos internos para emissão de 

ações PN.  

Contexto internacional Não Não há situação que o contexto internacional impeça a 

empresa de possuir somente ações ON. 

Requisitos legais/contratuais Sim Quando haja algum empecilho legal que limite a empresa de 

possuir somente ações ON. 

Outros Sim Outras especificidades de contexto da empresa. 

Transição Sim Caso a empresa esteja em processo de mudança de todas as 

ações PN para ON. 

Explica, mas na verdade pratica Não Não se enquadra na recomendação de 1 ação 1 voto, este 

princípio ou adota ou não adota. 

Fonte: desenvolvida pelas autoras. 

 

3.3 Análise adicional - IRAMUTEQ 

Após a análise da qualidade das justificativas e o confronto com a literatura, realizou-se 

a análise textual das justificativas com o auxílio do software IRAMUTEQ (Interface de R pour 

les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires). Desenvolvido pelo 

pesquisador francês Pierre Ratinaud (2009), é um software gratuito que utiliza o ambiente 

estatístico do software R e na linguagem python, seu processamento de dados permiti análises 

textuais em larga escala (Camargo & Justo, 2013). 

Das 288 justificativas, foi identificado que muitas empresas, simplesmente, repetiram a 

mesma justificativas em anos diferentes. Para não distorcer os resultados, as que possuíam o 

mesmo texto foram retiradas, permanecendo apenas 151 justificativas únicas para análise. 

Para utilização no IRAMUTEQ, as justificativas foram codificadas de forma que 

pudessem ser reconhecidas pelo software, formando o banco de dados analisado. Nesse sentido, 

as 151 justificativas sofreram formatação em parágrafo, sendo um parágrafo para cada 

justificativa e alguns ajustes foram realizados como, por exemplo, a inserção de underline em 

palavras como “capital_social” e “ações_PN”, para que o software as reconhecesse como única. 

Com isso, após as devidas correções e já com o banco de dados gerado, foi possível formar uma 

nuvem de palavras com os principais termos utilizados nas justificativas, além de outras análises 

quantitativas disponibilizadas na ferramenta. 
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4. RESULTADOS 

4.1 Análise das Justificativas 

Analisou-se as 288 justificativas coletadas, uma a uma. A exemplo de Manzanares e 

Leal (2021), o percentual de justificativas deficientes foi alto (70%), dentre este, a subcategoria 

mais identificada foi “Declaração de alinhamento a outra norma”, com 37% de frequência. Na 

Tabela 3, são apresentadas as subcategorias classificadas e analisadas com seu respectivo 

percentual de frequência. 
Tabela 3 – Distribuição de frequência das categorias de explicações 

Tipo de explicação Nº de justificativas Percentual 

Justificativa deficiente 203 70,49% 

Declaração de alinhamento a outra norma 107 37,15% 

Justificativa vazia 44 15,28% 

Pura divulgação 23 7,99% 

Não relacionado à recomendação 29 10,07% 

Descrição da prática alternativa 70 24,31% 

Prática alternativa em consonância com outra norma 43 14,93% 

Descrição pura da prática alternativa 27 9,38% 

Justificativa específica do contexto 15 5,21% 

Normas internas 6 2,08% 

Requisitos legais/contratuais 3 1,04% 

Outros 2 0,69% 

Transição 4 1,39% 

Total 288 100% 

    Fonte: Elaborada pelas autoras. 

Através do Gráfico 1 é possível visualizar a distribuição das subcategorias que tiveram 

justificativas enquadradas. Aqui é apresentada qual o percentual de justificativas que foram 

classificadas em cada subcategoria. 
Gráfico 1 – Classificação e representação das justificativas analisadas 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 

De acordo com a literatura, um dos principais motivos para as empresas emitirem ações 

sem direito a voto, seria para manter o controle das companhias (Lim & Kim, 2005; Aldrighi 

& Mazzer Neto, 2007). E outro, seria pelo fato de ser um meio alternativo de captar recursos 
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para companhia, e ainda assim os controladores se manterem no controle (Howell, 2017). Como 

apresentado nessa sessão de análises, as empresas não justificaram a não adoção ao princípio 

“uma ação, um voto” com base no que a literatura sugere como explicações mais plausíveis. 

Apenas a Bradespar S.A. deixou claro que utiliza a estrutura de classe dupla para facilitar a 

capitalização (“A companhia optou por possuir uma estrutura societária com controle definido 

e com a diferenciação entre as espécies de ações, com vistas a facilitar, por meio de uma maior 

flexibilidade na estrutura de capital, a capitalização da companhia.”),  e a Tronox Pigmentos 

Do Brasil S.A. informou que emite ações PN por ser um instrumento de capitalização 

interessante para os acionistas (“As ações PN emitidas pela Companhia...se tornam um 

instrumento de capitalização potencialmente mais interessante aos acionistas e eficaz para a 

Companhia”).  

Houve alguns outros exemplos de justificativas, onde empresas citaram como parte de 

suas respostas a questão da flexibilidade, alegando que continuam emitindo ações PN, pois 

permite a flexibilidade no controle e/ou na capitalização da companhia. Para complementar, no 

Apêndice I são apresentados exemplos de justificativas da amostra para cada subcategoria, 

como forma de ilustrar a classificação feita na pesquisa e mostrar como, normalmente, são as 

respostas das empresas. 

4.2 Análise no IRAMUTEQ 

Os textos das respostas das empresas, apresentados no Informe de Governança 

Corporativo foi a base para o corpus textual analisado através do IRAMUTEQ. Observou-se 

que das 288 justificativas, 137 foram repetidas exatamente como em anos anteriores. Por esse 

motivo, foram selecionadas apenas explicações únicas, sendo a amostra final para análise 

textual composta por 151 justificativas. 

Para Camargo e Justo (2013), à medida que quantifica e emprega cálculos estatísticos 

sobre as variáveis qualitativas, é possível que a análise de dados textuais supere a divisão entre 

o quantitativo e qualitativo. Dessa forma, a partir do banco de dados gerado com o auxílio da 

ferramenta IRAMUTEQ, se tem os resultados quantitativos. 

4.2.1 Descrição do corpus 

A primeira informação estatística que é a caracterização do texto em si. O corpus foi 

separado em 151 textos, correspondente ao número de justificativas, ou seja, cada justificativa 

leia-se com um texto. O número de segmentos de textos apresentados foi de 353, a quantidade 

de palavras foi de 25173, destas 2245 são palavras distintas e 381 hapax, que são as palavras 

que apareceram uma única vez. Os hapax representam 41,07% das palavras e apenas 3,66% do 

corpus total. 

A partir destas características iniciais percebe-se uma semelhança de palavras utilizadas 

ao longo das respostas das empresas. O que pode estar alinhado ao fato de que 107 justificativas 

tiveram o mesmo enquadramento na subcategoria “Declaração de alinhamento a outra norma”. 

4.2.2 Diagrama de Zipf 

O diagrama de Zipf é uma análise de estatística textual que evidencia a frequência das 

palavras no corpus textual, ou seja, apresenta quantas vezes uma palavra se repete. A Figura 1 

demostra a distribuição de palavras e frequências do corpus textual analisado.  

A partir do diagrama de Zipf obtido, observa-se a existência de um conjunto de palavras 

que são frequentes dentro do banco de dados, em que cerca de 50 palavras se repetem 50 vezes 

e ainda um menor número como 5 que se repetem 500 vezes. Nesse sentido, observa-se o alto 

nível de repetição dos termos nos textos apresentados, o que infelizmente nos mostra o 

desalinhamento das companhias brasileiras com o CBGC e a CVM, dado as exigências destas 

para as justificativas a serem apresentadas no Informe de Governança, conforme resultado 

obtido anteriormente com mais de 70% de justificativa deficiente. 
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Figura 1 - Diagrama de Zipf 

 
Fonte: elaborada pelas autoras, com base no Iramuteq 

 

4.2.3 Similitude 

Essa análise tem o objetivo de identificar a conexão entre as palavras que mais se 

repetem. Visto que há um grande número de palavras, foram selecionadas apenas as com 

frequência mínima 50, pois assim, melhora a visualização dos dados e dá foco nos elementos 

mais relevantes. No total, 41 palavras compõem a Figura 2, a qual apresenta a conectividade 

dentre tais palavras mais significativas. 
Figura 2 – Análise de similitude

 
Fonte: elaborada pelas autoras, com base no Iramuteq 

Destacamos as palavras direito, companhia, ações on, estatuto social e prioridade 

diretamente relacionadas a ações pn, além de outras palavras ao longo das ramificações. No 

entanto, há algo implícito mediante esta análise, pois ações pn está em destaque, 

consecutivamente por companhia. Relaciona-se com a alta emissão de ações preferenciais que 

as companhias ainda emitem, em contrapartida com o princípio “uma ação, um voto”. 
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4.2.4 Nuvem de Palavras 

A nuvem de palavras é o resultado do agrupamento de palavras em função da frequência 

(Camargo & Justo, 2013). A Figura 3 representa esse agrupamento das 130 palavras mais 

relevantes. Alguns advérbios como ‘não’ e ‘além’ foram omitidos, por não representarem uma 

informação relevante, por si só; e foram consideradas apenas as palavras que repetiram mais de 

15 vezes, conferindo mais representatividade a nuvem de palavras. 
Figura 3 – Nuvem de palavras

 
Fonte: elaborada pelas autoras, com base no Iramuteq 

Observa-se destaque nas palavras como companhia, ações pn, ações on, direito, voto, 

capital social, estatuto social, ou seja, palavras que obtém uma maior repetição no corpus 

textual. Esta análise se relaciona com a análise de similitude, a forma que as palavras descritas 

estão ligadas e como se destacam no texto. 

Complementando a análise da qualidade das justificativas, através dessas palavras em 

destaque, é possível fazer as correlações das palavras que foram percebidas durante a etapa de 

classificação. A maioria, pelo menos, descreveu a estrutura acionária da empresa, por isso o 

grande destaque para as palavras “companhia”, ações_pn” e “ações_on”; muitas empresas 

informaram que emitem ações preferenciais, mas que asseguram os direitos dos acionistas na 

prioridade do recebimento de dividendos, demonstrando que estão observando as orientações 

do CBGC (2016) ao descreverem a estrutura acionária e informar sobre os direitos dos 

acionistas. No entanto, nos mostra que descrevem a estrutura acionária e direitos legais, mas 

apresentam de forma falha quanto a justificativa de não adotarem ao princípio “uma ação, um 

voto”.  

4.2.5 Dendograma 

O dendograma traz uma associação entre os segmentos de textos e as variáveis 

associadas a cada uma dessas palavras e descreve a relação entre as classes. Esta análise é 

baseada em Reinert, em que classifica os segmentos de texto em função dos seus respectivos 

vocabulários, e o conjunto deles é repartido com base na frequência, conforme apresentado 

Figura 4. 
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Figura 4 – Dendograma

 
Fonte: elaborada pelas autoras, com base no Iramuteq 

Primeiro, nota-se que as palavras conselho, mesmo, dividendo, formulário de referência 

e legítimo formam as 5 classes. As demais palavras são separadas conforme as conexões entre 

as palavras principais no decorrer do texto. Exemplo: a palavra ‘dividendo’ presente na classe 

2 está conectada a prioridade, reembolso, atribuir, liquidação, capital, prêmio, distribuição, 

gozar, recebimento, reserva, lucro, igualdade, caso, seguinte, maior, aumento, obrigatório e 

líquido. 

O dendograma é mais uma análise que identifica através das justificativas a alta emissão 

de ações preferenciais por parte das companhias. Um ponto negativo dessa análise é que não há 

como filtrar ou fazer qualquer classificação apenas com as palavras mais relevantes, semelhante 

ao realizado na análise de similitude e na nuvem de palavras. As classes são definidas com base 

no corpus total, o que acarretou a palavra ‘mesmo’, que por si só não traz informação relevante 

para o contexto, como aparece na classe 3. Também, pode-se observar a presença de alguns 

elementos textuais não representativos dentro de cada classe. 

 

5. CONCLUSÃO 

Este estudo buscou identificar e entender o porquê as empresas ainda emitem ações PN 

em contrapartida ao princípio “uma ação, um voto” e contribuir com o meio acadêmico para 

futuras discussões e resultados. Os achados se tornam um importante meio de informar ao órgão 

regulador sobre a qualidade das informações fornecidas pelas companhias.  

Analisou-se 288 justificativas de 129 empresas e, desse total, 70% foram classificadas 

como deficientes, com destaque para a subcategoria “Declaração de alinhamento a outra 

norma”. Dentre as explicações, as mais encontradas foram o atendimento a Lei nº 6.404/1976 

e/ou ao regulamento do Nível 2, uma vez que ambos permitem a emissão de ações PN. Ou seja, 

as empresas se justificam com base no fato da legislação permitir a emissão das ações PN, o 

que não esclarece a motivação de forma adequada. Somente 1% das companhias afirmou que 
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estava em processo de transição de ações PN para ações ON, e durante o processo de 

codificação ficou notório que as empresas se justificam também na cultura e tradição da 

empresa para não mudar a estrutura de propriedade, sinalizando o quanto a estrutura de 

propriedade está enraizada nas organizações. As motivações apresentadas na literatura revisada, 

tais como, permitir a liderança do fundador por meio do controle da companhia, manter poder 

de voto, facilitar a captação de recursos no mercado, favorecer a visão de longo prazo entre 

outras, não tiveram fortes evidências. Apenas poucas empresas incluíram como parte de sua 

explicação para a não adoção do princípio “uma ação, um voto”, o argumento de que emitem 

ações sem direito por favorecem a flexibilidade do controle e/ou da capitalização da companhia. 

Os resultados da análise textual no IRAMUTEQ, sinalizam que as empresas falam quase 

sempre a mesma coisa para se justificarem. Foram observados a repetição de muitos termos 

comuns ao contexto, como ‘companhia’, ‘ações_pn’, ‘ações_on’ e ‘direito’, e não foi 

identificado nenhum termo relevante que pudesse justificar, de fato, a opção de estrutura de 

propriedade da empresa. Como a literatura mostra, um dos principais motivos pela opção da 

estrutura de classe dupla, seria para manter o controle das companhias (Lim & Kim, 2005; 

Aldrighi & Mazzer Neto, 2007), mas não ficou em destaque tais explicações, conforme era 

esperado, não sendo destacados esses termos na análise.  

De forma geral, os achados vão em linha com o destaque de Manzanares e Leal (2021) 

para a baixa frequência de explicações específicas da empresa, permanecendo dúvidas se a 

aplicação do código está sendo eficaz. Também permanece o questionamento sobre a baixa 

qualidade das explicações. Sendo assim, ambos os resultados descrevem que tais justificativas 

apresentadas pelas empresas possuem pouca ou nenhuma relação com o que exige a literatura. 

Isso pode ser um indicativo de que é necessário mais esforço para identificar tal desalinhamento 

e chamar a atenção dos reguladores para uma verificação de quão eficiente está sendo na prática 

a parte do “explique” do Informe. Arcot, Bruno and Faure-Grimaud (2009) constatou que é 

muito comum explicações genéricas nas empresas britânicas, ou justificativas de má qualidade, 

chamando a atenção para a ineficácia do “explique”, da regra “pratique ou explique”. 

Portanto, espera-se que esta pesquisa contribua com o debate sobre aplicação e 

cumprimento das recomendações do Código de Governança Corporativa. Ainda há muito o que 

buscar e dissertar sobre o assunto, visto que o tempo de inserção Governança Corporativa no 

Brasil é relativamente pequeno, e o código, em especial é recente. Como sugestão futura, vê-se 

a possibilidade de um estudo mais específico, com entrevistas a alguns representantes de 

empresa, para tentar entender os motivos reais para não adoção da prática recomendada, visto 

que não conseguimos alcançar esse objetivo nesse estudo. 
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Apêndice I – Exemplos de cada categoria de explicação 

Justificativa deficiente 

Declaração de alinhamento 

a outra norma        

A Companhia entende que a atual estrutura acionária permite aos acionistas 

um adequado equilíbrio dos direitos políticos e econômicos. Informações 

sobre a estrutura acionária, direitos políticos e econômicos de cada espécie e 

classe de ações, bem como a forma como o controle é exercido e eventuais 

mecanismos que mitiguem a assimetria de direitos políticos e econômicos 

encontram-se nos itens 15 e 18 do Formulário de Referência, disponível no 

site de Relações com Investidores da Companhia: 

“https://www.ri.santander.com.br”. 

Justificativa vazia 

 

 

 

 

 

 

Pura divulgação 

 

Não relacionado à 

recomendação 

O capital social é representado por ações ordinárias e por ações preferenciais. 

Nada obstante não possuírem direito a voto, as ações preferenciais possuem 

vantagens financeiras, que lhes conferem direito ao recebimento prioritário de 

um dividendo mínimo fixo. Assim, a representação do capital social da 

Companhia atende tanto ao investidor que busca participação política (ação 

ordinária) quanto ao investidor que busca vantagem financeira (ação 

preferencial). 

Desde sua fundação as ações são ordinárias ou preferenciais com a 

concordância de todos os acionistas. 

A Companhia optou por possuir uma estrutura societária com controle 

definido e com a diferenciação entre as espécies de ações, desde a sua origem. 

Atualmente as ações preferenciais asseguram prioridade no reembolso do 

capital, sem prêmio, na proporção de sua participação no capital social, em 

caso de eventual liquidação da sociedade, assegurando ainda dividendos 

iguais ao das ações ordinárias. 

Descrição de prática alternativa 

Prática alternativa em 

consonância com  

outra norma 

Conforme autorizado pela Lei n. 10.303/2001, o capital social da Companhia 

é de R$ 1.928.855,69 (um milhão, novecentos e vinte e oito mil, oitocentos e 

cinquenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), dividido em 12.799.820 

(doze milhões, setecentas e noventa e nove mil e oitocentas e vinte) ações 

ordinárias e 25.599.480 (vinte e cinco milhões, quinhentas e noventa e nove 

mil e quatrocentas e oitenta) ações preferenciais, todas nominativas e sem 

valor nominal. Conforme previsão legal e estatutária (art. 6), cada ação 

ordinária confere, ao seu titular, o direito a um voto nas deliberações das 

Assembleias Gerais. 

Descrição pura da prática 

alternativa 

O capital social da Baumer é composto por ações ordinárias e preferenciais. 

A Companhia atende às exigências do Nível I de Governança da B3. 

Justificativa específica do contexto 

Normas internas                 O capital social da Companhia é composto por ações ordinárias e 

preferenciais. A não adoção da prática justifica-se em razão da estrutura atual 

do capital social da Companhia, que é detido quase integralmente (96,65%) 

pela controladora do Grupo, Neoenergia S.A. A existência de ações 

preferenciais se justifica por ter sido essa a estrutura de capital definida pelos 

acionistas à época da constituição da Companhia, oriunda da cisão parcial da 

Companhia de Seguros Aliança da Bahia – que, por sua vez, possuía seu 

capital social dividido em ações ordinárias e preferenciais. À época, portanto, 

optou-se por reproduzir a estrutura de capital da companhia cindida, 

atribuindo-se às ações preferenciais de emissão da Companhia os mesmos 

direitos conferidos às ações preferenciais de emissão da Companhia de 

Seguros Aliança da Bahia. 

Requisitos 

legais/contratuais 

 

 

 

 

 

A Companhia foi criada com o capital social dividido em ações ordinárias e 

preferenciais e ao longo do tempo, de acordo com a legislação, manteve essa 

estrutura societária. Atualmente o acionista controlador Estado do Paraná, 

detém 60% do capital votante e 20% do capital total. A legislação estadual 

determina que o Estado tenha no mínimo 60% do capital votante e permite 

que Companhias já constituídas tenham em sua estrutura societária ações 

ordinárias e preferenciais. A Sanepar está dentro do limite de ações ordinárias 

e preferenciais determinado por lei. As ações ordinárias dão direito a voto e 

as preferenciais, embora não tenha direito a voto, possuem rendimento 

superior em 10% mais que ações ordinárias. 

https://www.ri.santander.com.br/
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Outra justificativa 

específica do contexto 

O capital social da companhia é composto por ações ordinárias e preferenciais, 

conforme descrito no item 15.3 do Formulário de Referência de 2020 da 

Companhia, divulgado em 29 de maio de 2020, conforme atualizado 

(“Formulário de Referência”). Essa estrutura de capital era necessária em 

razão das limitações de titularidade de capital votante de companhias aéreas 

por estrangeiros, nos termos da Lei nº 7.565/1986 (“Código Brasileiro de 

Aeronáutica”), antes das alterações trazidas pela Lei nº 13.842/2019, 

resultante da conversão da Medida Provisória nº 863/2018. 

Transição Ações preferenciais não têm direito de voto, exceto quanto às matérias 

especificadas no parágrafo 4º deste Artigo, e não adquirirão esse direito 

mesmo na hipótese de não pagamento de dividendos. Mais informações sobre 

as características das ações ordinárias e preferenciais de emissão da 

Companhia, vide item 18.1 do Formulário de Referência – Versão 1, entregue 

em 29.05.2020. A Companhia está em processo de migração para o Novo 

Mercado e estará convertendo as ações preferenciais em ordinárias.                                                        
 

 


