
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

TÍTULO: GOVERNANÇA CORPORATIVA E ÉTICA PROFISSIONAL: UMA ANÁLISE NAS INSTITUIÇÕES
BANCÁRIAS.
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADASÁREA: 

SUBÁREA: CIÊNCIAS CONTÁBEISSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBIINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): CAMILA MIANO LIMA, DANIELLE SALES CLARO, LUCAS ABDULKLECH PENAFIERI DE
ALMEIDA, LUCAS TISCAR AYRES, MICHAEL DOUGLAS DE AMORIM
AUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): VALQUIRIA PINHEIRO DE SOUZAORIENTADOR(ES): 



 

1. RESUMO 
 

Os conhecimentos sobre ética nas mais diversas definições e a compreensão do 
objetivo da governança corporativa nas entidades tornaram possível a realização do 
presente estudo. Tendo em vista o cenário atual das companhias brasileiras com 
envolvimento frequente em escândalos, a pesquisa utiliza os métodos exploratório e 
qualitativo, aplicados através de um estudo de caso múltiplo nos campos ético e 
governamental das instituições bancárias, responsáveis por estimular investimentos, 
empregos, cuidar do patrimônio de terceiros e gerar recursos para o país. Averiguou- 
se a diferença entre três instituições bancárias, classificadas nos níveis: Novo 
Mercado, Nível 1 e Nível 2 de Governança Corporativa da Bolsa de Valores de São 
Paulo, com o objetivo de associar o mais alto nível com um melhor retorno e validar a 
inexistência de envolvimento com escândalos, entretanto, foi constatado incoerência 
nos resultados da pesquisa. O banco com o mais alto nível de governança não obteve 
um retorno compatível e todas as instituições são alvos de inquéritos da Polícia 
Federal. 
Palavras-Chave:  Ética;  Governança  Corporativa;  Instituição  Bancária; 
Escândalos; Desempenho Financeiro. 

 

2. INTRODUÇÃO 
 

2.1. CONTEXTO 
 

Corrupção, baixo desempenho e conflito de interesses são assuntos 

estampados diariamente nos jornais locais. Para a análise destes problemas, discute- 

se a importância de boas práticas de Governança Corporativa, bem como a 

necessidade de seguir valores éticos estabelecidos pela sociedade e demais 

entidades. A ética está sempre relacionada a boas práticas de Governança 

Corporativa, acredita-se que entidades que adotam esses princípios conseguem 

atrair mais investidores e atingir melhorias no seu desempenho financeiro. 

Diante desse contexto, surge o interesse em analisar empresas do mesmo 

segmento classificadas no Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado de Governança 

Corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo. 

 

2.2. PROBLEMÁTICA DE PESQUISA 
 

Diante do contexto apresentado surge a problemática da pesquisa: A adoção de boas 

práticas de Governança Corporativa e princípios éticos melhoram a reputação e o 

desempenho financeiro de uma organização? 

2.3. JUSTIFICATIVA 
 

A pesquisa justifica-se principalmente por promover o aprendizado, ampliar o 

conhecimento sobre a importância da ética e da Governança Corporativa como 

instrumentos para melhores práticas empresariais e os seus impactos no desempenho 

financeiro. 

3. OBJETIVOS 
 

O objetivo geral da pesquisa é associar se a adoção de boas práticas de 



Governança Corporativa e princípios éticos impactam positivamente no desempenho 

financeiro das instituições analisadas. 

• Analisar entidades do mesmo segmento com níveis de governança e 

valores éticos distintos e identificar possíveis envolvimentos com 

escândalos. 

• Analisar o desempenho financeiro das entidades e identificar quando a 

adoção de princípios éticos e melhores práticas de Governança 

Corporativa contribuem para melhorar o retorno aos acionistas. 

 

4. METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

A presente análise terá como base a metodologia descritiva, exploratória e 

qualitativa, para CERVO, BERVIAN e SILVA (2007, p. 61) a pesquisa descritiva 

observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos sem manipulá-los. 

Procura descobrir, com a maior precisão possível, a frequência com que um fenômeno 

ocorre, sua relação e conexão com outros, sua natureza e suas características. A 

pesquisa exploratória realiza descrições precisas da situação e procura descobrir as 

relações existentes entre seus elementos componentes.  

Como principal fonte de informações será feita uma pesquisa bibliográfica, 

instrumento que apoia as metodologias descritas acima. De acordo com CERVO, 

BERVIAN e SILVA (2007, p. 60) a pesquisa bibliográfica procura explicar um problema 

a partir de referências teóricas publicadas em artigos, livros, dissertações e teses. 

Busca-se conhecer e analisar as contribuições culturais e científicas do passado sobre 

determinado assunto, tema ou problemática. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 
 

5.1. Contabilidade 
 

Desde o início da civilização, quando as relações comerciais eram a base de 

troca de bens, a contabilidade já estava introduzida, controlando as riquezas e 

identificando o valor de cada bem. 

“Alguns pesquisadores afirmam que o início das práticas relacionadas com o 
controle das contas data mais de mil anos antes de Cristo. Para outros, tais 
preocupações são tão velhas quanto à humanidade. Para mensurar, avaliar 
e controlar seus bens pessoais desde os tempos remotos, os reis, faraós, 
comerciantes, agricultores, etc. Utilizavam técnicas de registros, o que pode 
ser entendido como o  início da contabilidade como hoje é conhecida.” 
(OLIVEIRA e FEITAL, 2012, p. 45) 

A contabilidade pode ser definida de diversas formas, HENDRIKSEN e BREDA 

(2010, p. 29) a descrevem como a ciência que cuida do registro, classificação e 

sintetização de maneira significativa e em termos monetários, de transações e eventos 

que são em parte de natureza financeira e de interpretação de seus resultados. SÁ 



(2010, p. 46) identifica a contabilidade como a ciência que estuda os fenômenos 

patrimoniais, preocupando-se com realidades, evidências e comportamentos dos 

mesmos, em relação à eficácia funcional das células sociais. Diante disso, é 

possível definir contabilidade como uma ciência social aplicada utilizada como 

instrumento de estudo que contribui para controlar e revelar o estado verdadeiro do 

patrimônio de uma entidade. 

5.2. Ética 
 

As primeiras definições de ética são da época pré-socrática, onde os filósofos a 

tratavam de forma materialista e incidental: 

“Ética contém a justiça aritmética, pela qual as atitudes devem ser punidas 
ou recompensadas na mesma medida dos atos praticados” (PITÁGORAS, 
século VI a.C.) 

Para Sócrates, a ética se insere no mundo porque os indivíduos sentem a 

necessidade de teorizar sobre o tema e julgam o suficiente para dispensar estudos 

maiores. Aristóteles já tinha uma visão mais sistemática, gerando diversas 

interpretações de sua obra. Afirmava que ética não podia ser algo apenas teórico, 

pois todo esse estudo era para tornar seres humanos melhores. 

Encontra-se a ética em todos os meios possíveis de relações existenciais, como 

nas empresas, vida familiar, convivência em sociedade, mídia e na vida política. 

“Em seu sentido de maior amplitude, a ética tem sido entendida como a 
ciência da conduta humana perante o ser e seus semelhantes. Envolve os 
estudos de aprovação ou desaprovação da ação dos homens e a 
consideração de valor como equivalente de uma medição do que é real e 
voluntarioso no campo das ações virtuosas". (SÁ, 2013, p.3) 

5.2.1. Ética Empresarial 
 

Um dos ramos da ética que está totalmente ligado com o meio corporativo é a 

ética empresarial. Este ramo diz respeito à conduta das empresas perante seus 

colaboradores e a sociedade. 

“A ética empresarial compreende princípios de padrões que orientam o 
comportamento no mundo dos negócios. Se um comportamento específico 
exigido é certo ou errado, ético ou antiético, é assunto frequente determinado 
pelos stakeholders, tais como investidores, clientes, grupos de interesse, 
empregados, sistema jurídico vigente e a comunidade”. (FERRELL, O.C.; 
FRAEDRICH, John P.; FERRELL, Linda, 2001.p.7.) 

5.2.2. Ética Profissional 
 

Para BARSANO (2012, p. 49), a ética profissional é uma das áreas desse 

conhecimento mais importantes para o ambiente organizacional, pois estuda os 

comportamentos morais praticados tanto pelo empregador quanto pelo empregado 

nas relações trabalhistas. 

5.2.3. Ética Contábil 
 

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu no código de ética do 

profissional contador, o comportamento que o profissional dessa área deve seguir em 

seu cotidiano, elaborando alguns princípios tais como competência, confiabilidade, 



integridade e objetividade. 

“Dentre todas as profissões a do contabilista seja a que mais exija a ética do 
profissional, pois é a atividade contábil aquela que através de seus relatórios, 
registros, demonstrativos e principalmente pela assinatura da 
responsabilidade técnica pelo serviço prestado, que expõe aos dependentes 
e usuários da contabilidade tais informações.” (SÁ, 2000, p. 100) 

5.3. Governança Corporativa no Brasil 
 

Em 1997, a Fundação Dom Cabral (FDC) abordou o tema “Governança 

Corporativa” em solo brasileiro, convidou o presidente do Comitê de Governança 

Corporativa do Reino Unido e autor do primeiro código de boas práticas de 

Governança Corporativa, Adrian Cadbury, que apresentou e estimulou a adoção 

dessas práticas no Brasil. Com o decorrer dos anos diversos estudos sobre 

Governança Corporativa foram realizados, um dos conceitos surgidos no Brasil foi 

apresentado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 

“Conjunto de práticas que tem como finalidade aperfeiçoar o desempenho de 
uma companhia ao proteger o interesse de todas as partes, tais como 
empregados, credores e investidores, facilitando, assim, o acesso ao capital” 
(CVM, 2002, p.1). 

Para  a  BM&F  Bovespa  (2016,  p.  1),  a  Governança  Corporativa  utiliza  os 
 

seguintes mecanismos de governança: 
 

• Conselho de Administração ativo e que atue com independência; 
• Sistema de remuneração dos administradores e colaboradores alinhados com 

os interesses da Companhia e de seus acionistas; 
• Controles internos que assegurem procedimentos e práticas de acordo com os 

regulamentos da Companhia e exigências legais; e 
• Práticas transparentes e sistemáticas de reporte dos resultados para os 

acionistas e demais partes interessadas. 

Mediante aos vários conceitos, nota-se que o ponto principal da Governança 

Corporativa é o alinhamento de interesses entre os stakeholders, melhorando o 

desempenho da empresa e maximizando a transparência, que colabora para atrair 

novos recursos financeiros, classificação em índices setoriais da bolsa de valores, 

tendo reconhecimento no mercado e se destacando entre os concorrentes. 

5.3.1. Cenário Atual 
 

Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) (2007, p. 5), a 

BM&F Bovespa publicou em 2000 os níveis de Governança Corporativa, estes são: 

Tradicional, Nível I, Nível II, Novo Mercado. Estes níveis têm objetivo de estabelecer 

condutas específicas para as empresas que os aderirem, adotando voluntariamente 

tais níveis com intuito de demonstrar comprometimento com os interesses dos 

acionistas, conselho de administração, conselho fiscal, assembleia geral, auditoria e 

outros entes da entidade. Foi um passo muito importante para o mercado de capitais 

no Brasil, pois despertou maior interesse e confiança nos investidores. 

5.4. Instituições Financeiras 
 



Partindo do conceito que o sistema financeiro nacional é responsável pelo 

desenvolvimento do país, torna-se fundamental a criação de leis para regulamentar 

as instituições que trabalham para área financeira. A Lei do Colarinho Branco, número 

7.492/86 traz a definição de “Instituições Financeiras” e veta crimes contra o sistema 

financeiro: 

“Art. 1º Considera-se instituição financeira, para efeito desta lei, a pessoa 
jurídica de direito público ou privado, que tenha como atividade principal ou 
acessória, cumulativamente ou não, a captação, intermediação ou aplicação 
de recursos financeiros de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, ou a 
custódia, emissão, distribuição, negociação, intermediação ou administração 
de valores mobiliários. 

Parágrafo único. Equipara-se à instituição financeira: 
I - a pessoa jurídica que capte ou administre seguros, câmbio, consórcio, 

capitalização ou qualquer tipo de poupança, ou recursos de terceiros; [...]” 
(BRASIL. Lei nº 7.492, 16 de junho de 1986) 

Dentre os próximos artigos da Lei 7.492/86, são mencionados, os tipos de crimes 

econômicos financeiros, tais como divulgar informação falsa ou incompleta sobre a 

instituição, movimentar recurso ou valor paralelamente à contabilidade exigida pela 

legislação, inserir elemento falso ou omitir elemento exigido pela legislação em 

demonstrativos contábeis de instituição financeira entre outros. 

 

6. RESULTADOS 
Para atingir o objetivo da pesquisa, foram analisadas três empresas do mesmo 

segmento classificadas em diferentes níveis de Governança Corporativa. Somente o 

Banco do Brasil faz parte do Novo Mercado, sendo este um banco público. Três 

outros bancos pertencem ao Nível 2, onde o Banco ABC Brasil foi escolhido em 

decorrência dos escândalos no qual está inserido. Por fim, cinco bancos compõem o 

Nível 1, sendo o Banco Bradesco o escolhido, também por denúncias envolvendo 

irregularidades. De acordo com a Tabela 1, é possível comparar os pré-requisitos de 

cada nível de Governança Corporativa e os respectivos bancos em que estes são 

inseridos. 



6.1.1. Banco do Brasil 
 

O Banco do Brasil (BB) (2010, p.1) é um banco presente no mundo inteiro, com 

mais de quatro mil agências, fundado em 1808 quando o Brasil ainda era governado 

pela coroa Portuguesa. Já em 1960, sua sede foi transferida para a Brasília e em 

1969 começou a sua atuação no exterior, com a sua primeira sede em New York. 

No meio de fusões e negociações, em 1971 o BB passou a ter suas ações 

negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo. Hoje o banco conta com 26 milhões 

de clientes e mais de cinco mil agências, tendo presença significativa no esporte, na 

cultura, na sustentabilidade e na educação. 

6.1.2. Análise de Governança Corporativa no Banco do Brasil 
 

Além de cumprir todos os pré-requisitos do Novo Mercado, o BB conta com a 

presença de três comitês, sendo eles: Comitê de Auditoria, Comitê de Remuneração 

e o Comitê de Ética, além do Conselho Fiscal. 

Ao analisar a Diretoria Executiva do BB, percebe-se um equívoco no Conselho 

de Administração, onde o presidente, Sr. Paulo Rogério Caffarelli Vago, também faz 

parte do Conselho de Administração, sendo indicado pelo próprio Ministério Federal. 

6.1.3. Banco do Brasil na Operação Lava Jato 
 

O BB está sendo alvo de investigações na Operação Lava Jato. Operação que 

é desenvolvida desde 2014 e se trata da maior investigação de lavagem de dinheiro 

e de corrupção que envolve agentes políticos, operadores financeiros, diversos 

funcionários e empreiteiras. 

Segundo o Estadão (Agosto de 2016), a Polícia Federal está investigando uma 

suposta propina que foi paga para uma empresa de fachada através de contratos do 

Banco do Brasil com empresas prestadoras de serviço de informática que foram 

fechados entre 2008 e 2010 . Os donos das empresas contratadas pelo banco também 

estão envolvidos em esquemas de corrupção em contratos com a Petrobrás. 

6.2 Banco ABC Brasil 
 

O Banco ABC Brasil (2013, p. 1), controlado pelo Arab Banking Corporation, foi 

fundado em 1989 com o objetivo de atuar no segmento de crédito corporativo, trade 

finance e tesouraria. Em 2005, aumentou seu ramo de atuação, passando também 

para o segmento de Middle Market. Já em 2007, o banco fez o Initial Public Offering 

(IPO) e começou a negociar suas ações na Bolsa de Valores de São Paulo. Tem uma 

atuação a nível internacional, abrangendo os cinco continentes. 

6.2.1. Análise de Governança Corporativa no Banco ABC Brasil 
 

Além de cumprir os pré-requisitos do Nível 2 de Governança Corporativa, o 



Banco ABC Brasil conta com dois comitês: Comitê de Auditoria e Comitê de Riscos. 

A criação de poucos comitês dificulta a fiscalização do que é feito, o que segundo o 

IBGC (2014, p. 15) é uma das formas para que não aconteça um conflito de interesses, 

prejudicando então, a entidade. Não há indícios de conselho fiscal, um dos mais 

importantes que uma entidade pode ter em sua estrutura organizacional. Por outro 

lado, a diretoria do banco não faz parte dos comitês já existentes, fazendo com que 

não exista conflito de interesses. 

6.2.2. Banco ABC na Operação Lava Jato 
 

O Banco ABC Brasil tem sido alvo de diversas investigações ligadas a Operação 

Lava Jato. Sendo indiciado por liberar financiamento e por desvio de contrato que 

envolve a Petrobras, o Grupo Schahin e entre outros grupos menores. O inquérito foi 

aberto contra o banco, porém ainda não foi resolvido. 

6.3 Banco Bradesco 
 

O Banco Bradesco (2017, p.1), foi fundado em Marília, São Paulo, no ano de 

1943. No início da sua história, pretendia oferecer serviços bancários em todo o 

território brasileiro com tecnologia e inovação. O Grupo Bradesco é formado por 41 

empresas, incluindo desde bancos estrangeiros até serviços de saúde. 

Em 2016, o Banco Bradesco adquiriu 100% das operações do Banco HSBC 

Brasil, aumentando assim o valor total de seus ativos em 15,9%. 

6.3.1. Análise de Governança Corporativa no Banco Bradesco 
 

Além de cumprir a obrigatoriedade do Nível 1 de Governança Corporativa, as 

demonstrações financeiras seguem as normas Internacionais de Contabilidade 

(IFRS), o Bradesco segue a Lei Sarbanes-Oxley, uma das mais significativas para o 

mercado de capitais, criada em 2002 por conta de fraudes contábeis com as empresas 

norte-americanas. Toda empresa que tem ações negociadas na Bolsa de Valores de 

New York tem como obrigação a aderir às normas dessa lei. 

“A lei Sarbanes-Oxley tem por objetivo estabelecer sanções que coíbam 
procedimentos não éticos e em desacordo com as boas práticas de 
governança corporativa por parte das empresas atuantes do mercado norte- 
americano. O objetivo final é o de restabelecer o nível de confiança nas 
informações geradas pelas empresas e, assim, consolidar, a teoria dos 
mercados eficientes, que norteia o funcionamento do mercado de títulos e 
valores mobiliários.” (BORGERTH, 2007, p.21) 

O Bradesco também conta com mais de 57 comitês, sendo os principais o 

Comitê de Remuneração, Comitê de Controles Internos e Compliance, Comitê de 

Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital e Comitê de Sustentabilidade. Sua 

diretoria executiva é formada por 23 membros. O banco também conta com o 

Conselho Fiscal. 

O Diretor Executivo do Banco faz parte do Conselho de Administração e os 



demais membros do Conselho de Administração são divididos de forma que 

participem de outros comitês do banco, fazendo com que haja conflito de interesses. 

A empresa poderia aumentar o número de membros independentes do Conselho de 

Administração, desta forma atribuindo melhores práticas de Governança Corporativa. 

6.3.2. Banco Bradesco na Operação Zelotes 
 

Segundo a máteria da Folha de São Paulo (Julho de 2016), os motivos 

pelos quais o presidente do Banco Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, tornou-se réu 

junto com mais nove pessoas, incluindo membros da diretoria executiva e do 

conselho de administração do banco, em uma ação penal na Justiça Federal no 

âmbito da Operação Zelotes. Trabuco e os outros réus estão sendo acusados de 

corrupção ativa e passiva, por conta do pagamento de propina a agentes 

públicos do CARF para beneficiar por meio de lobistas com o fim de beneficiar o 

Banco Bradesco nos processos junto ao órgão da Receita Federal. 

6.4 Comparação entre os Bancos do Brasil, ABC Brasil e Bradesco 
 
Tabela 2: Comparação Financeira entre os bancos de diferentes níveis de Governança 

Corporativa nos anos de 2015 e 2016. 

Bancos Banco do Brasil Banco ABC Brasil Banco Bradesco 

Data 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 

Total do Ativo 1.387.215.686 25.484.680 1.192.029.656 

Total do Passivo 1.297.138.993 22.491.559 1.086.550.449 

Patrimônio Líquido 90.076.693 2.994.121 105.479.207 

Lucro Líquido 8.659.577 391.716 17.992.726 

Dividendos e JCP Distribuídos 3.620.935 188.505 7.026.096 

Valor da Ação ON/PN R$ 28,09 R$ 13,93 R$ 29,00 

Dividendos e JCP por ação R$ 1,30 R$ 1,02 R$ 1,27 

Ações em circulação 2.784.750.523 185.606.277 5.531.885.099 
Fonte: obtida pelo Relatório das Demonstrações Financeiras de cada Banco, 4º trimestre de 2016. 

Além da comparação dos níveis de Governança Corporativa, demonstrado 

na Tabela 1, foi avaliado também aspetos financeiros, como demonstrados na 

Tabela 2. A comparação foi baseada nos Relatórios Financeiros Consolidado de 

2016. 

 

Tabela 3: Comparação entre os índices de análise de investimentos do Banco do Brasil, Banco 

ABC Brasil e Banco Bradesco. 

Bancos Banco do Brasil Banco ABC Brasil Banco Bradesco 

Data 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 

Índice de Liquidez Geral (ILG) 1,07 1,13 1,10 

Retorno do Ativo (ROI) 0,62% 1,54% 1,51% 

Retorno Sobre o Patrimônio (ROE) 9,61% 13,08% 17,06% 

Payout 41,81% 48,12% 39,05% 

Yield 4,63% 7,29% 4,38% 
 

Fonte: elaborado pelos autores com base nas Demonstrações Financeiras de cada Banco, 4º trimestre de 2016. 



Na tabela 3, foi feita uma análise para comparar os diferentes índices de 

avaliação empresarial. Através dessa comparação o Índice de Liquidez Geral (ILG) 

que é a razão do total do ativo sobre o total do passivo, demonstra que todos os 

bancos  tem  como  pagar  suas  dívidas,  sendo  o  Banco  ABC  Brasil  um  melhor 

percentual. O Retorno do Ativo (ROI), que é a razão do lucro líquido sobre o ativo, 

demonstra o quão rentável os investimentos das empresas, tendo o Banco ABC Brasil 

a maior rentabilidade. O Retorno sobre o Patrimônio (ROE), que é a razão do lucro 

líquido sobre o patrimônio líquido, que demonstra o retorno do investimento dos 

acionistas na empresa, tendo o Banco Bradesco um maior retorno. 
 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao realizar a presente análise, verificou-se o quão importante é o estudo dos 

fundamentos da ética e o objetivo da Governança Corporativa na área da 

contabilidade. Credibilidade, responsabilidade e princípios éticos são alguns dos 

atributos que as empresas conquistam ao adotar boas práticas de Governança 

Corporativa, tendo como essência a transparência, a equidade e a responsabilidade 

social. A problemática estabelecida criou-se através do entendimento que relaciona 

a adoção de boas práticas de Governança Corporativa, com a reputação da 

entidade, bem como seu desempenho financeiro. Identificando, dessa forma, que 

os maiores níveis de Governança elencados pela Bolsa de Valores de São Paulo 

minimizariam escândalos e maximizariam os retornos. 

Ao analisar a relação dos bancos escolhidos, sendo eles o Banco do Brasil, 

Banco ABC Brasil e Banco Bradesco, percebe-se que o Banco ABC Brasil, 

classificado no Nível 2, apresentou um melhor desempenho nos índices financeiros, 

o único índice em que não teve o mesmo resultado foi o Retorno sobre o Patrimônio, 

onde o Banco Bradesco, classificado no Nível 1, se destacou. Mesmo a adoção das 

boas práticas de Governança Corporativa sendo uma forma de demonstrar ética, há 

uma certa incoerência, visto que todas estão envolvidas em investigações da Polícia 

Federal.  

É possível concluir que a adoção de boas práticas não deixa de ser importante 

para o mundo corporativo, pois a adesão dos níveis na Bolsa de Valores de São Paulo 

atribui às empresas credibilidade no mercado de capitais, promovendo também uma 

cultura ética que passa confiança aos stakeholders, cabendo à sociedade instituir a 

exigência de cumprimento dos princípios éticos profissionais e empresariais de cada 

entidade. Os resultados alcançados com essa análise quebraram a ideia de que 

quanto mais alto o nível de Governança Corporativa adotada pela empresa melhor 

será o seu retorno. Portanto, as práticas de Governança Corporativa estão 



relacionadas mais fortemente ao desempenho da organização do que ao 

desempenho financeiro. 
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