
Os novos tempos, imperativamente, abrem espaço para a Governança
Corporativa como uma tábua de salvação em meio ao naufrágio da economia
mundial

Por Guido Heleno

H á menos de duas décadas teve início, nos
Estados Unidos, um movimento no senti-
do de dar aos acionistas das empresas uma

segurança maior em relação a seus investimentos,
a partir de algum tipo de controle das decisões
por parte da diretoria dos Conselhos de Admi-
nistração. Esse movimento ganhou força a partir
de 2001 quando se deparou com os colapsos de
significativas corporações norte-americanas como
a Enron Corporation e Worldcom, tidas como só-
lidas até então. Certamente preocupado com o
fato, já em 2002, o governo federal norte-ameri-

cano aprovou a "A lei Sar-
banes-Oxley" objetivando
garantir, pela criação de
mecanismos de auditoria e"As boas práticas

de governança
corporativa têm
a finalidade
de aumentar
o valor da
sociedade e
contribuir para a
sua perenidade

segurança, um maior con-
trole da vida financeira das
empresas. Mesmo com esse
instrumento legal, desde o
segundo semestre de 2008,
se tem deparado com es-
cândalos financeiros, de
quebra de instituições re-
nomadas no mundo de se-
guros, investimentos e, de
quebra, criando um abismo
que tragou empresas ícones
mundialmente.

Pela definição do Insti-
tuto Brasileiro de Gover-

nança Corporativa (IBGC), cujo objetivo maior
é semear a transparência na gestão das empresas,
a equidade entre os sócios, a prestação de contas
e a responsabilidade corporativa, "Governança
corporativa é o sistema pelo qual as sociedades
são dirigidas e monitoradas, envolvendo os
relacionamentos entre acionistas/cotis-
tas, conselho de administração, dire-
toria, auditoria independente e con-
selho fiscal".

As boas práticas de governança
corporativa têm a finalidade de au-
mentar o valor da sociedade, facilitar
seu acesso ao capital e contribuir para a
sua perenidade. Este maior controle das
empresas com a Governança Corporativa
tem mais de 15 anos no Brasil. Em 2002, ob-
jetivando melhores índices de governança em
relação às empresas no país, foi concebido e
posto em prática o Novo Mercado, no âmbito
da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa),
com um olhar mais atento em relação à go-
vernança corporativa. Com isso, àquela épo-
ca, empresas que tinham ações negociadas se
comprometiam, de modo voluntário, a adota-
rem práticas de governança corporativa com-
plementares, como que redobrando os cuidados
na melhor gestão do negócio/fesultando em maior
transparência. Obviamente que os investidores
precisam de segurança, de informações confiáveis
para aplicar seus recursos, querem saber de





rização e liquidez. Destaca-se que empresas que
investem em governança corporativa têm as suas
ações melhor valorizadas pelo mercado. Para Luiz
Martha, pesquisador do Centro de Conhecimento
do IBGC, a preocupação da governança corpora-
tiva é criar um conjunto eficiente de mecanismos,
tanto de incentivos quanto de monitoramento, a
fim de assegurar que o comportamento dos admi-
nistradores esteja sempre alinhado com o que é
melhor para a organização como um todo, e não
com interesses específicos de um ou outro grupo.

Perguntado se as práticas de governança visam
apenas os lucros, assim se expressou Luiz Martha:
"Não, necessariamente. O conceito de governança
está mais ligado à criação de valor no longo prazo
do que simplesmente à busca de lucros no curto
prazo. Além disso, os benefícios da boa governança
corporativa vão muito além dos financeiros. A ado-
ção destas práticas, com visão no longo prazo, con-
tribui para a perpetuação da organização, além de
fortalecer sua reputação e seus valores. O próprio
IBGC, uma entidade cultural de âmbito nacional
sem fins lucrativos, aplica os conceitos de gover-
nança corporativa em sua administração".

Eduardo Oliva, Doutor em Administração pela
FEA-USP com pesquisa sobre Sistema de
Remuneração de Administradores e a Governança
Corporativa

Governança em tempos de crise
E inegável que a mais recente crise mundial

em relação à confiabilidade nas empresas vem
provocando estragos na economia da maioria dos
países. Mas tem sido um remédio perverso em re-
lação à saúde das instituições postas no mercado.
Quando se depara com megaempresas sendo des-
moronadas pelos vendavais dos desmandos finan-
ceiros, quando vêm à tona as mais diversificadas
formas de fraude, de mascaramento de lucros e,
acima de tudo, quando os investidores trocam a
confiança pelo medo, algo precisa ser feito. O que
se espera é que as boas práticas de governança
corporativa consigam restituir essa confiança e, o
que é mais desejável, livre os acionistas e os pró-
prios empreendedores de riscos tão inesperados
e devastadores. Até que ponto esta última crise
pode ser vista como um divisor de águas na gestão
de empresas, acompanhamento mais rigoroso dos
gastos e investimentos e na transparência efetiva
dos empreendimentos?

Sobre esta possível influência da recente crise
financeira mundial e de seus decorrentes reflexos
em relação à governança corporativa, assim se
manifestou o professor Eduardo Oliva: "Vejo a
governança corporativa como um processo em
aperfeiçoamento e consolidação. As empresas
de capital aberto - e inseridas nos níveis dife-
renciados de governança corporativa da Boves-
pa — já vêm praticando, espontaneamente, re-
gras mais rígidas que as previstas pela legislação.
Nas empresas familiares já se observa a criação
de conselhos de família e nas empresas públicas,
há que se prestar contas ao pagador de impos-
tos. Portanto os gestores estão se esmerando em
suas práticas para alinhar as empresas com a
transparência, a responsabilidade social e a pres-
tação de contas." Para Eduardo Oliva, Doutor
em Administração pela FEA-USP, com pesquisa
desenvolvida em seu Pós-doutoramento, na mes-
ma instituição, sobre Sistema de Remuneração de
Administradores e a Governança Corporativa -
de fato houve uma falha regulatória do governo
americano e de outros governos que creditavam
o equilíbrio do mercado financeiro puramen-
te às regras de mercado. Ele acha que as falhas
nas empresas tiveram inicio na equivocada de-
cisão quanto aos objetivos e às estratégias e se
estenderam para as decisões de financiamento
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do negócio, colocando em risco os acionistas,
funcionários, fornecedores etc. "A governança
praticada, entre outros aspectos, foi questiona-
da com os escândalos de bonificações altíssimas
pagas a executivos de empresas - Chief Execu-
tive Officers (CEOs) - demissionários, principal-
mente no caso dos Estados Unidos que possuem
comitês especializados ligados ao conselho de
administração para cuidar deste assunto", afirma
Eduardo Oliva.

O professor Luiz Miguel Renda dos Santos,
com doutorando em Financiación e Investigaci-
ón Comercial pela Universidade Autônoma de
Madri e professor nas disciplinas de Administra-
ção Financeira e Mercado Financeiro e de Capi-
tais, no curso de Administração da Universidade
para o Desenvolvimento do Estado e da Região
do Pantanal (Uniderp), acredita que, na medida
em que o Novo Mercado de Capitais se desen-
volva e os princípios de governança corporativa
passem a ser realmente aplicados pelas grandes
empresas de capital aberto, estes se tornarão não
somente uma necessidade, mas também uma
exigência para todas as outras empresas, já que
o isomorfismo entre organizações as torna cada
vez mais semelhantes. Ainda afirma Luiz Miguel:
"Outro fator que fortalecerá tal padronização é
a busca pela legitimidade através da aceitação,
entendida como a percepção de que as ações das
organizações devem pertencer ao conjunto de
normas, valores e crenças aceitos socialmente".
Ainda afirma o professor Luiz Miguel: "Portanto,
sinalizo para a incorporação dos padrões de go-
vernança corporativa a legitimidade organizacio-
nal, tendência já observada na mídia, no que se
refere ao Novo Mercado e às ações relacionadas
com a responsabilidade social corporativa."

No caso do Brasil, ainda segundo o professor
Eduardo Oliva, a sociedade dispõe da Comissão
de Valores Mobiliários, principal responsável pelo
controle do mercado acionário. As bolsas de valo-
res, na verdade, é que emitem regras mais rígidas
que a legislação. "Instituições como o IBGC, que
edita o código de boas práticas - e promove cur-
so de formação de conselheiros de administração,
para o investidor - os sites das empresas na área
existente de relações com investidores trazem in-
formações sobre os relatórios e fatos relevantes;
nas empresas de capital aberto é comum se encon-

trar o profissional de relações com investidores,
que atende tanto os investidores como os analis-
tas de mercado, o conselho de administração e a
diretoria executiva", ressalta Oliva.

Luiz Miguel: "Sinalizo para a incorporação dos
padrões de governança corporativa a legitimidade
organizacional"

Esta, quase que obrigatória mudança no
controle e na transparência das gestões das em-
presas, é uma tendência mundial. Para Edu-
ardo Oliva, a autonomia e a responsabilida-
de derivam das regras presentes na estrutura
organizacional e varia de empresa para em-
presa. "Hoje, um acionista que viu as ações da
empresa despencar, pode acionar na justiça os
administradores por má gestão. Algumas empre-
sas, por sua vez (em função do alto risco, levan-
do-se em conta o custo/benefício), concedem aos
executivos um seguro que os protege em relação
ao patrimônio pessoal denominado director and
officers (d&o)", complementa Oliva.

Adriane de Almeida, coordenadora do Centro
de Conhecimento do IBGC, diz que as empresas
brasileiras estavam vindo em um processo de dis-
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cussão do tema governança corpora-
tiva e de implantação das boas práti-

cas. "Se delimitarmos a observação sob
a ótica das empresas de capital aberto,

cerca de 560, verificamos que elas es-
tavam liderando o processo, ao passo

que as debutantes no Novo
Mercado (NM) vinham

com melhores práticas
de proteção aos acionis-

tas minoritários", destaca
a coordenadora. Para ela,
mesmo que essa realidade
ainda represente uma pe-
quena parcela das empresas

brasileiras, o fato de se dispor de práticas
de proteção aos minoritários não representa
todas as relações necessárias para a boa gover-
nança. E complementa Adriane: "Vale lembrar
que mesmo antes da crise as empresas brasileiras
ainda estavam muito longe do patamar ideal de
governança, além de muitas delas, apesar de pos-
suir estruturas ideais, não as exerciam de fato."
Ainda, de acordo com ela, os problemas com de-
rivativos ressaltaram a necessidade de o conselho
monitorar a gestão e cobrar controles eficientes.
Com a atuação do conselho, tornando-se alvo
de intensa discussão, acredito que irá contribuir
para torná-lo mais efetivo.

Uma vez aceito que as
boas práticas de governan-
ça perenizam a companhia,
a cobrança dos acionistas
sobre o conselho o leva a
funcionar de uma forma efi-
ciente. E um conselho que
cumpre seu dever de valo-
rizar a companhia dá os in-
centivos corretos à gestão.

"Eu diria que a go-
vernança se torna frágil
quando está apenas no pa-
pel, sem ser efetivamente
praticada. Além disso, a
governança deve ser en-
tendida como um processo
contínuo", explica Adriane
e conclui: "Há muita ação
em termos de legislação e

A governança
se torna frágil
quando está
apenas no
papel, sem ser
efetivamente
praticada e deve
ser entendida
como um processo
contínuo

autorregulação por vir. A Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) vem trabalhando na melho-
ra da transparência. A Associação Nacional dos
Bancos de Investimento (Anbid) passou a cobrar
dos fundos de investimentos participação em as-
sembléias, o que deverá ter efeito neste ano. A
Bovespa está revendo as regras do Novo Merca-
do. E o próprio IBGC está trabalhando na revisão
do Código das Melhores Práticas de Governança
Corporativa."

Paulo Vanca, Diretor de Comunicações e Relações
Externas do Audibra

Para o IBGC a boa governança corporativa
fundamenta-se na adoção de quatro princípios
básicos: transparência, equidade, prestação de
contas (ou accountability) e responsabilidade cor-
porativa.

• Transparência: mais que a obrigação de infor-
mar, é o desejo de disponibilizar, para as partes
interessadas, as informações que sejam de seu
interesse e não apenas aquelas impostas por
disposições de leis ou regulamentos;

• Equidade: respeito pelos direitos de todas as
partes interessadas;

• Prestação de Contas (accountability): responsa-
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bilidade integral dos administradores pelos atos
praticados no exercício de seus mandatos;

• Responsabilidade corporativa: zelar pela pere-
nidade das organizações, incorporando consi-
derações de ordem social e ambiental, a longo
prazo, na definição dos negócios e operações
(sustentabilidade empresarial).
Esses princípios contribuem para o desen-

volvimento de uma cultura de respeito, respon-
sabilidade e de valorização da diversidade e da
interdependência, melhorando a qualidade dos
relacionamentos entre as partes interessadas e das
informações prestadas aos stakeholders, aumen-
tando o nível de confiança entre os envolvido com
a organização e reduzindo os custos de transação,
com reflexos no valor da empresa.

Responsabilidade
corporativa:
zelar pela
perenidade das
organizações,
incorporando
considerações de
ordem social e
ambiental

O papel da Auditoria
Interna

Ao se falar em gover-
nança corporativa devem- se
considerar, sempre, as ações
investigativas da Auditoria
Interna. Mas, quais são as
suas principais razões e atri-
buições de uma auditoria
interna? Fomos buscar res-
postas junto a Paulo Vanca,
Diretor de Comunicações e
Relações Externas do Insti-
tuto dos Auditores Internos
do Brasil (Audibra), para
quem a auditoria interna,
por sua caracterização e
competências, pode e deve
naturalmente exercer esse
importante papel de avaliação e monitoramento
dentro da Governança corporativa. "Já no ano de
2000, o The Institute of Internai Auditors divulgou,
em fórum global realizado em Berlim, Alemanha,
uma nova definição da função de Auditoria Inter-
na, incorporando a Governança Corporativa no
seu campo de atuação, conforme a seguir destaca-
do", esclarece o diretor da Audibra.

Segundo Vanca, a Auditoria Interna é uma
atividade independente e objetiva de auditoria e
consultoria, que visa adicionar valor e aprimorar
as operações da Organização, além de auxiliá-la a
alcançar seus objetivos com uma aborda-
gem sistemática e disciplinada de avalia-
ção e melhoria da eficácia dos processos
de gerenciamento de riscos, de contro-
les e da Governança. Neste novo con-
texto da função de Auditoria Interna,
a grande novidade é a expressão
"Avaliar e melhorar os processos de
Governança", quando se amplia a atu-
ação focada em transações e processos
para uma atuação que inclui,
de forma relevante, a gestão
interna e as relações com
terceiros. Ainda afirma
Paulo Vanca: "Apoiada em
técnicas de gerenciamento
de riscos e controle, a Au-
ditoria Interna pode mos-



trar caminhos, prevenir problemas e realmente
ajudar a empresa." Segundo ele, para o Auditor
Interno, a Governança Corporativa pode ser en-
tendida como um processo de adequada gestão da
ética, das relações internas e externas, da eficácia
e da eficiência da Organização e da habilidade em
gerenciar riscos que a ameacem ou possam, poten-
cialmente, ameaçá-la e suas partes relacionadas.

Luiz Martha incentiva a governança corpo-
rativa, pois para ele, ao adotar as boas práticas
deste modelo de gestão, a empresa tende a inibir
os abusos de poder, erros estratégicos e eventuais
fraudes. E afirma: "O motivo está na melhora dos
relacionamentos e da monitorização dos atores
da governança da empresa e também nas funções
exercidas pelo Conselho de Administração, um
dos atores da boa governança" Ainda para Luiz
Martha, os erros estratégicos são evitados no
momento em que o conselho verifica e conduz a
estratégia da empresa, havendo uma maior diver-
sidade de pessoas definindo o planejamento estra-
tégico da companhia. E expõe mais argumentos
favoráveis à adoção da governança corporativa
em escala permanente: "Práticas de governança
corporativa propõem ainda que a empresa tenha
auditoria independente, auditoria interna, comitê
de auditoria (comitê ligado ao Conselho, o Có-

digo do IBGC sugere que seja formado por Con-
selheiros independentes). A adoção desses atores
não vai eliminar as fraudes, mas a tendência é
que elas aconteçam em menor número", arremata
Luiz Martha.

Não se deve correlacionar o salvamento de
uma empresa à implementação de boas práticas
de governança corporativa, no entanto, segundo
o IBGC, quando se olha para os grandes desas-
tres corporativos, como os ocorridos nos EUA,
fica fácil identificar diversas falhas de governança
que contribuíram fortemente para a derrocada de
grandes empresas, ou que ao menos práticas me-
lhores ou mais efetivas poderiam ter detectado ou
evitado o problema antes que fosse tarde demais.

No Brasil, em se tratando do assunto, o Ins-
tituto Brasileiro de Governança Corporativa tem
que ser consultado e respeitado. Afinal, com mais
de 1.300 associados, o IBGC mantém um quadro
de pesquisadores e especialistas sempre atento
às mudanças do universo empresarial. Por isso,
firmou-se também como referência internacional
em governança corporativa. O Instituto também
se destaca por ter elaborado o Código das Melho-
res Práticas de Governança Corporativa, lançado
em 1999 e que recebeu sua terceira atualização
em 2004 e que está sendo novamente revisto.
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