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Governança de grandes empresas é uma questão tanto de âmbito público como privado 
 
Quando nos dizem o que deveríamos fazer, nosso impulso é perguntar: "que direito têm de ditar 
minhas regras?" Assim nos posicionamos diante de líderes políticos, espirituais e intelectuais; 
também questionamos guardas de trânsito e professores. A legitimidade das autoridades é uma 
questão social e política fundamental que define as estruturas da democracia moderna. 
 
Os grupos empresariais estão entre as mais poderosas instituições contemporâneas e os líderes 
empresariais estão entre as pessoas mais poderosas na sociedade moderna. Qual é a fonte de sua 
legitimidade? Marx acreditava em que a dificuldade em encontrar boas respostas a essas questões 
destruiria o próprio capitalismo. Até agora, a convicção marxista revelou-se errônea. Apesar 
disso, a saúde do capitalismo exige uma resposta. 
 
Quando manifestei essa posição em recente conferência, ouvi a reação cortante de um 
representante dos onipresentes institutos de pesquisa e planejamento de direita. Diga às pessoas 
que enunciam esses questionamentos que isso não é da conta delas, retrucou ele. Essa resposta 
provavelmente não será bem acolhida fora do mundo autocongratulatório dos "think-tanks" 
direitistas. Mas é uma expressão extremada de uma posição amplamente compartilhada: 
governança empresarial é uma questão de contrato privado. A composição de um conselho de 
administração, a remuneração de seus diretores, o rumo estratégico da companhia - tudo isso é 
assunto pertinente exclusivamente à companhia e seus acionistas. 
 
Em face de abusos bem conhecidos, essa doutrina está batendo em retirada. A lei americana 
Sarbanes-Oxley estipula com considerável detalhamento o que as grandes companhias devem 
fazer. A nova Operating and Financial Review, no Reino Unido, exige que as grandes empresas 
divulguem publicamente um quadro de sua condição corrente e anunciem seus planos futuros. Há, 
porém, um equívoco nessas cláusulas. Embora reflitam preocupações em relação ao impacto mais 
amplo da atividade empresarial na sociedade, elas assumem a forma de regulamentação das 
relações entre a companhia e seus acionistas. 
 
 
 A legitimidade das empresas modernas e das pessoas que as comandam é apenas obtida 
quando, literalmente, entregam a mercadoria   
 
 
 
Quando vou à banca de jornais da esquina, seria impertinente indagar do jornaleiro sobre sua 
governança empresarial. Não pergunto ao proprietário, nem deveria indagar, quantos diretores 
não-executivos independentes constituem seu conselho de administração. Se eu assim agir, o 
jornaleiro provavelmente sugerirá que eu vá comprar meu "Financial Times" em outro lugar. 
Inversamente, se governança empresarial inadequada significar que o jornaleiro não mantém sua 
banca aberta em horário conveniente, eu deixarei de ser seu freguês. O mercado governa 
adequadamente nossa relação mútua. 
 
Porém, meu relacionamento com a General Electric não é caracterizado por tal caráter voluntário. 
Para evitar a interação com essa companhia, eu teria de me negar a ser admitido a hospitais que 
empregam equipamentos da GE; garantir que nenhuma aeronave movida por uma turbina da GE 
sobrevoe minha casa; verificar que nenhuma de minhas apólices de seguros esteja vinculada à GE 
Insurance Solutions e que nenhuma parcela de minha aposentadoria esteja investida em ações ou 
bônus da GE. As atividades da companhia são de tal forma abrangentes que, necessariamente, 
damos de cara com elas todos os dia, freqüentemente sem nos darmos conta do fato. Os negócios 
da GE nos dizem respeito, mesmo que não o queiramos. 



 
Por essa razão, dizemos à Federal Aviation Administration (FAA) para manter um olho vigilante 
sobre a segurança aeronáutica, empregamos agências fiscalizadoras em todo o mundo para 
monitorar a solvência de empresas de seguros e pedimos à Comissão de Valores Mobiliários 
americana (SEC) e à Financial Accounting Standards Board (FASB) que verifiquem os 
demonstrativos financeiros da companhia. Mas isso não é suficiente. Temos uma expectativa 
razoável de que a GE se certifique de que suas turbinas sejam seguras, e não apenas que 
cumpram as normas da FAA; de que se surgir um problema com seus equipamentos médicos, a 
companhia tentará saná-los e não ocultará as deficiências; que os demonstrativos financeiros da 
GE sejam verazes e fiéis, e não apenas compatíveis com os padrões contábeis. 
 
É por isso que a governança de grandes companhias é uma questão tanto de âmbito público como 
privado. Quando uma companhia diz: "buscamos gerar valor para o acionista", é correto indagar: 
"quem lhe dá o direito de agir assim?" O embasamento do capitalismo não é uma fundamentação 
moral derivada de noções abstratas de liberdade para firmar contratos, mas um argumento 
pragmático enraizado no êxito do sistema em promover eficiência e inovação. As empresas 
modernas e as pessoas que as comandam conquistam autoridade mediante, e apenas mediante, 
seu êxito. A legitimidade de sua autoridade é conseguida - literalmente - "quando entregam a 
mercadoria". 
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