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Todo mundo sabe que a boa governança corporativa deve começar na liderança de uma 
organização. Mas, para muitas multinacionais, ela também termina aí. Deixam-se princípios 
fundamentais - como por que uma pessoa lidera uma situação específica e outra não ou por 
que um grupo de stakeholders (partes interessadas) tem voz- em questões corporativas e 
outros não - dominarem aos poucos a cultura da empresa de forma inconsistente e 
incompatível. Questões de transparência e comprometimento também podem se tornar mais 
vagas à medida que aumenta a distância do centro da organização.   
  
Nesse contexto, é vital lembrar que mesmo as multinacionais mais poderosas dependem de 
suas subsidiárias, entidades legalmente independentes que permitem disseminar cadeias de 
valor pelo mundo. A maior parte das grandes multinacionais controla centenas ou milhares de 
subsidiárias por meio da posse de ações.  
 
A Siemens, por exemplo, informou em seus balanços de 2005 deter a propriedade de mais de 
900 subsidiárias e possuir o controle acionário ou participar em joint-ventures de outras 400 
empresas. Total, ABB e Daimler-Chrysler informaram estar associadas a cerca de mil 
organizações cada uma. A General Electric, enquanto isso, detém participação em 8 mil 
organizações.  
 
Em cada um desses casos, as subsidiárias são legalmente independentes, com suas próprias 
equipes de administração e com atividades de negócio separadas. Porém, no total, elas 
representam a maior proporção dos ativos, da movimentação e das cadeias de valor do grupo. 
Conseqüentemente, a adoção dos conceitos de governança corporativa por essas subsidiárias é 
vital para a proteção não apenas dos acionistas (entre os quais a matriz provavelmente é o 
principal), mas também de suas próprias empresas matrizes. Mesmo assim, a questão da 
governança das subsidiárias vem recebendo pouca atenção até agora.  
 
Em 2003, a Global Corporate Governance Research Initiative, do instituto suíço IMD, lançou 
um projeto de pesquisa sobre governança de subsidiárias cujo foco foram as multinacionais 
européias. A base experimental desse projeto foi o feedback recebido de executivos da matriz 
e das subsidiárias dessas multinacionais. De modo geral, o projeto forneceu insights sobre os 
principais desafios em governança das subsidiárias enfrentados pelas multinacionais e como 
eles devem ser resolvidos.  
 
Três modelos de governança de grupo  
 
Três modelos de governança, baseados nas características das subsidiárias, surgiram do 
projeto do IMD No primeiro, há um conselho (supervisor) ativo na administração da 
subsidiária. Esse modelo é encontrado com freqüência em joint-ventures e subsidiárias com 
muitos acionistas e minoritários. Entre os exemplos estão os grandes investimentos externos 
na China e na Índia. O segundo modelo pode ser encontrado em todos os tipos de 
organizações: a subsidiária tem um conselho, mas o seu papel é apenas formal - a melhor 
descrição é um "conselho que se limita a endossar". Esses conselhos muitas vezes têm um 
mandato legal e apenas tratam das questões oficiais, como, por exemplo, os relatórios 
exigidos por lei.  
 
O terceiro modelo, em que a subsidiária pertence totalmente à sua matriz e não existe 
nenhum conselho com a função administrativa específica, é o encontrado no maior número de 
casos. É uma opção básica e despojada, para manter as organizações enxutas e o mais 
eficientes possível.  
 
Nesse modelo, a matriz do grupo evita administrar a subsidiária por meio de um conselho 
local, a não ser que seja obrigada por lei a fazê-lo. A administração da subsidiária interage 
diretamente com as outras camadas da administração do grupo, como se fosse um 
departamento e não uma empresa à parte. Pode ainda existir um certo contato relacionado à 
governança entre a subsidiária e a sede do grupo, mas ele se limita a questões administrativas 



e legais. Por exemplo, um secretário do grupo empresarial pode precisar reunir informações 
para fazer o registro comercial.  
 
As falácias por trás da governança inadequada de subsidiárias  
 
Na nossa pesquisa, independentemente de qual modelo acima estava sendo examinado, a 
governança corporativa em evidência na sede de um grupo parecia totalmente ausente em 
suas subsidiárias. Os únicos conselhos que se revelaram ativos na expansão e manutenção da 
governança corporativa do grupo eram os das subsidiárias que não pertenciam totalmente à 
matriz - ou seja, aquelas do primeiro e do segundo modelos descritos acima. Concentrando-
nos no terceiro modelo, que é predominante, deduzimos que a governança das subsidiárias 
não surgiu até agora devido às três seguintes falácias:  
 
- Se o preço da sua ação não pode cair, não há necessidade de governança corporativa. Esse 
grupo de visão estreita encara a governança puramente como um meio de gerar valor para o 
acionista e impulsionar o preço das ações e, portanto, concentra todos os seus esforços de 
governança na matriz. Considera as subsidiárias de capital fechado e com responsabilidades 
civis limitadas como totalmente incapazes de criar dificuldades. Em termos de governança das 
subsidiárias, seu raciocínio é mais ou menos este: "Você não pode realmente transferir o valor 
da boa governança para o preço das ações e, no fim das contas, parece que ninguém é 
beneficiado por ela. Nenhum grupo de defesa de acionistas, fundo de pensão ou autoridade do 
mercado de capitais vai bater na nossa porta e pedir que melhoremos nossa governança de 
subsidiárias"  
 
Essa atitude, porém, pode deixar os acionistas do grupo em desvantagem significativa. 
Subsidiárias normalmente são investimentos estratégicos de longo prazo. As suas ações são 
contabilizadas como valor patrimonial. O resultado é que o grupo não pode simplesmente 
vender a subsidiária e transferir seu capital para outra corporação de melhor desempenho.  
 
Uma multinacional farmacêutica escandinava que estudamos enfrentava esse dilema. Um 
produto de grande importância estratégica empacou na fase de desenvolvimento em uma 
joint-venture de P&D. O conselho local não soube lidar com a questão, mas o projeto era 
muito importante e os custos já incorridos eram altos demais para simplesmente considerar o 
caso encerrado e vender a subsidiária.  
 
- O que não é compulsório por lei também não é necessário para a governança corporativa. 
Quando a governança corporativa começou a proteger os interesses dos acionistas (em 
espírito, se não formalmente), passou a ter a ajuda da lei para se defender.  
 
Mas a lei se tornou uma falsa amiga, o que teve dois resultados fatídicos. Em primeiro lugar, 
os acionistas acreditam na idéia de que se algo não é proibido por lei então não pode estar 
fundamentalmente errado. Com toda a franqueza, pode sim. Mas talvez sejam necessárias 
algumas Enrons e WorldComs para que o mundo dos negócios perceba que conselhos com 
estruturas de um único nível (em que o CEO muitas vezes também detém a posição de 
presidente) podem criar líderes autocráticos.  
 
Em segundo lugar, agora que uma avalanche de regulamentações e códigos obrigatórios e 
voluntários exige equipes inteiras de especialistas para "governar bem", sobra pouco tempo 
para a realização de esforços além da lei. E para a governança das subsidiárias? A 
regulamentação é escassa e não há bolsas de valores ou analistas de olho na administração. 
Como resultado, o suporte legal da moderna governança corporativa na maioria dos países não 
se aplica às subsidiárias.  
 
Consideremos o recente fiasco da gigante holandesa de supermercados Ahold, cujas 
subsidiárias no exterior superestimaram seus lucros em US$ 500 milhões. Sem dúvida, essa 
irregularidade contábil era ilegal em todas as grandes economias do mundo, antes de a Lei 
Sarbanes-Oxley entrar em vigor nos Estados Unidos. A governança corporativa é diferente da 
governança legal, mas esta última não pode substituir a primeira.  
 



- A administração das subsidiárias cuida da governança das subsidiárias. Também nesse caso, 
essa é uma atitude inadequada. Entre os gerentes da matriz que entrevistamos no curso da 
nossa pesquisa, 93% disseram que administrar subsidiárias simplesmente significa confiar na 
administração local.  
 
Mas por que, de repente, a parte principal deve confiar no intermediário? Na matriz do grupo, 
verificou-se com o passar dos anos a adoção progressiva de um modelo de governança de 
equilíbrio de poderes - mas esse modelo não se estende às subsidiárias.  
 
Pressupor, portanto, que a governança das subsidiárias está sob os cuidados da legislação 
local ou da administração da subsidiária significa pôr confiança demais em quase nada. Ou, 
nas palavras de um gerente de uma matriz que entrevistamos, "o conselho da subsidiária não 
pode representar os interesses da matriz porque o CEO é o seu presidente".  
 
A importância do alinhamento do grupo  
 
O cerne desse dilema é claro: existe um problema de governança, mas nem os executivos da 
matriz nem os da subsidiária cuidam dele de fato. Se a governança corporativa protege os 
ativos e o retorno do capital investido pelos acionistas, não deveria também haver uma boa 
governança de subsidiárias?  
 
As subsidiárias de um grupo representam uma proporção muito grande do capital investido 
pela matriz em nome dos acionistas.  
 
Por exemplo, em seu balanço financeiro de 2005, a Berkshire Hathaway, holding do guru de 
investimentos Warren Buffett, informou ter cerca de US$ 200 bilhões em capital investido em 
empresas. No mesmo documento, Buffett perguntava: "Os nossos acionistas estariam numa 
melhor posição se possuíssem ações diretamente de cada um dos nossos 68 negócios?" Como 
a empresa teve um desempenho melhor que o S&P 500 em 11,2% ao ano, em média, desde a 
sua fundação, em 1965, a resposta é clara. O ingrediente secreto desse sucesso talvez seja a 
governança ativa das subsidiárias em nome dos seus acionistas.  
 
Então, qual é o principal benefício da governança das subsidiárias? É o compliance por parte 
das subsidiárias; ou seja, o compliance da administração das subsidiárias em relação aos 
interesses dos acionistas das subsidiárias.  
 
O acionista decisivo é, claro, a matriz do grupo, de forma que a boa governança, em sentido 
amplo, depende da relação entre a administração da subsidiária e a do grupo como um todo.  
 
A questão de como sustentar de maneira consistente uma governança corporativa eficaz por 
todo um grupo multinacional é um novo desafio que, paralelamente à globalização, está 
rapidamente se tornando crucial para conservar e construir vantagem competitiva.  
 
Já não é mais suficiente considerar a governança corporativa do grupo simplesmente como a 
forma pela qual o conselho na matriz funciona e como lida com o mundo externo. Se a 
governança das subsidiárias for mal gerenciada, pode haver um impacto desproporcional sobre 
o grupo como um todo.  
 
Escolhendo o sistema certo de governança de subsidiárias para a sua organização  
 
Como cada subsidiária difere das outras quanto às suas capacidades, suas necessidades e seus 
desafios locais, o sistema de governança também deve diferir. A nossa pesquisa mostra que, 
quanto maior se torna uma subsidiária, mais importante é a governança para seu 
funcionamento interno.  
 
Durante o crescimento, decisões que eram simples podem de repente tornar-se muito 
complexas, de forma que é vital ter um sistema claro de responsabilidades e competências. O 
ambiente legal de uma subsidiária, inclusive no que se refere a questões como direitos dos 
acionistas e regulamentação sobre responsabilidade civil da administração, também tem um 



enorme impacto sobre a governança corporativa. Além disso, uma cultura arraigada de boa 
governança corporativa - uma "atmosfera de governança" - em um país terá uma influência 
significativa sobre o tipo de governança interna usado pela subsidiária local de uma empresa 
estrangeira. Nos EUA, os consumidores são conhecidos por sua natureza litigiosa e têm um 
sistema legal projetado para ajudá-los a desafiar as corporações. Na Alemanha, por outro lado, 
as mudanças no controle corporativo são percebidas como hostis e anti-sociais.  
 
Por exemplo, alguns dos principais executivos da Mannesmann, que estiveram envolvidos com 
a aquisição da empresa pela rival britânica Vodafone em 2000, ainda respondem na Justiça 
pelos bônus que receberam depois da aquisição.  
 
Se, como a maioria das empresas, você já tentou anteriormente disseminar os princípios de 
governança entre uma série de equipes de administração, sem levar em consideração a 
estrutura legal do grupo como um todo, então você provavelmente vai descobrir que foram 
perdidos muitos dos mecanismos de governança projetados para a proteção do acionista (por 
exemplo, conselhos de subsidiárias).  
 
Essa situação, porém, prepara o caminho para novos sistemas que tenham um alcance mais 
amplo e sejam mais versáteis. Você poderia, por exemplo, escolher entre enviar gerentes da 
matriz para as equipes das subsidiárias a qualquer momento, de forma a garantir que 
questões de governança estejam sendo tratadas da forma correta - algo que os acionistas do 
seu grupo não poderiam fazer por si mesmos. Ou você poderia implantar um sistema de bônus 
para os administradores das subsidiárias - um "bônus de compliance para subsidiárias" - com o 
objetivo de promover a adesão aos princípios do grupo.  
 
Uma coisa que se revelou particularmente útil para as multinacionais pioneiras que estudamos 
foi colocar uma cultura corporativa que abrangesse todo o grupo como suporte da governança 
da subsidiária. Faz sentido ter uma cultura corporativa em que as metas de governança e 
desempenho tenham igual destaque. Todos os membros de todas as subsidiárias precisam 
saber o que significam para eles as diretrizes do grupo em relação à administração, à conduta 
individual e à responsabilidade social corporativa e o que eles podem fazer para contribuir com 
os esforços do grupo como um todo. Assim, por que não convidar os CEOs de suas principais 
subsidiárias para o seu próximo workshop sobre governança corporativa na matriz ou para a 
próxima reunião do comitê de governança do seu conselho? Alternativamente, você poderia 
iniciar reuniões especiais para tratar de governança das subsidiárias, em que os 
administradores de subsidiárias poderiam trocar experiências.  
 
Ao longo da nossa pesquisa, descobrimos que fundos de private equity atingiram as suas 
expectativas de governança colocando em prática padrões escritos abrangentes para as 
subsidiárias em seus investimentos. Portanto, por que não elaborar seu próprio "manual de 
governança de subsidiárias"?  
 
Para o sucesso geral, seja específico  
 
No papel, a melhor abordagem para a governança talvez não permita alcançar os melhores 
resultados se não estiver ajustada às características específicas da subsidiária e de seu 
ambiente local.  
 
A nossa pesquisa mostrou que, em ambientes complexos, competitivos e cheios de desafios, a 
melhor solução é dar mais independência à administração da subsidiária local. Isso ocorre 
particularmente em mercados nos quais os princípios de governança corporativa são apoiados 
por uma legislação rigorosa.  
 
Nesse caso, as subsidiárias precisarão estabelecer princípios de negócios e códigos de 
governança que atendam às exigências locais e, ao mesmo tempo, reflitam os princípios do 
grupo como um todo.  
 
É fundamental que a matriz do grupo encontre o nível certo de intervenção nas questões de 
governança locais. Pode ser difícil, por exemplo, manter a matriz informada adequadamente e 



no devido tempo caso os relatórios tenham de passar por uma série de empresas, entre 
holdings locais ou nacionais e a matriz. Da mesma forma, pode ser difícil promover a 
consciência local quanto à responsabilidade administrativa e à conduta ética se todos os 
esforços de governança do grupo estiverem concentrados e forem administrados de maneira 
centralizada na matriz.  
 
A delegação pode ser a melhor forma de garantir que as subsidiárias traduzam os princípios de 
governança do grupo de forma eficaz, mas é vital não lhes dar metas impossíveis de atingir. 
Um equilíbrio clássico deve ser atingido entre a padronização, quando isso for possível, e a 
adaptação local, quando for necessário.  
 
Tradicionalmente, a abordagem das multinacionais para a governança das subsidiárias tem 
sido para fins específicos e não estratégicos. Para encontrar uma estratégia de governança 
corporativa que seja ampla e abranja todo o grupo, é preciso fazer as perguntas certas.  
 
Por exemplo, faz sentido adotar instrumentos de governança em todo o grupo, como uma 
equipe de especialistas na matriz ou um sistema de informação sobre governança na intranet?  
 
O tamanho do grupo sem dúvida importa nesse caso. Descobrimos que as maiores 
organizações multinacionais exigem soluções para o grupo como um todo, tornando as outras 
menos eficientes. Para um grupo pequeno, por sua vez, a reengenharia organizacional e a 
subordinação direta das subsidiárias à matriz talvez já sejam suficientes.  
 
Nos casos em que os recursos já existirem, explore-os; a natureza eventual dessa questão não 
deve ser uma fraqueza. Por exemplo, se você é obrigado a manter um conselho supervisor 
local, por que não usá-lo logo? Os conselhos de joint-ventures podem demonstrar a 
contribuição estratégica que os conselhos ativos das subsidiária podem dar. Também podem 
aliviar parte da carga que recai sobre a matriz do grupo.  
 
Um grupo global de energia que estudamos está atualmente relançando os conselhos de 
subsidiárias - um para cada país onde opera. O conselho da subsidiária de maior expressão 
naquele país é "reativado" e fica responsável por todas as outras empresas do grupo no país, 
no que toca a questões legais, regulatórias e relacionadas aos stakeholders locais.  
 
Conclusão  
 
É provável que nenhuma regulamentação conseguisse evitar as recentes catástrofes de Enron, 
Ahold e Parmalat. Justamente por isso, você nunca saberá com certeza absoluta o que está 
acontecendo nas suas subsidiárias. É importante, porém, empenhar-se em obter informação 
completa e controle completo até onde for possível.  
 
Se é difícil obter informações importantes da subsidiária regularmente, é necessário agir, 
especialmente se for impossível exercer influência ou controle direto sobre a administração da 
subsidiária e se conselho local for dominado pelo CEO. Considere a possibilidade de transferir 
riscos específicos de governança para um nível local; elabore um código de governança e 
conduta corporativa para a subsidiária; adote princípios de negócios ou mesmo contratos 
estabelecendo as responsabilidades civis dos administradores e faça com que todas as pessoas 
mais importantes assinem oficialmente esses documentos e se comprometam com eles.  
 
Você também deve assegurar-se de que todos os stakeholders relevantes estejam cientes 
dessas medidas e, quando surgirem os problemas, comunique-se com eles de forma 
transparente sobre a sua investigação e a punição dos infratores. Afinal de contas, 
parafraseando Milton Friedman, "governança de subsidiárias é governança corporativa."  
 
Ulrich Steger ocupa a cadeira da Alcan de gestão ambiental no IMD e é diretor do programa 
Building High Performance Boards da mesma escola. É diretor da Global Corporate Governance 
Research Initiative e autor de "Corporate Governance - Concepts and Cases" (a ser lançado).  
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Crescimento baixo, alto retorno 
 
A maioria dos administradores enxerga no crescimento um imperativo estratégico. Rejeita 
abordagens que favorecem um compasso menos acelerado de crescimento e exige de suas 
equipes níveis crescentes de inovação e empenho, mesmo quando suas empresas atuam em 
mercados de crescimento baixo. São exemplos disso a estratégia "Path to Growth" (trajetória 
para o crescimento), da Unilever, e a ênfase dada à inovação pela Procter & Gamble e pela 
General Electric. É inevitável que essas ambições sejam derrubadas pela realidade do 
mercado: a empresa média não pode crescer mais que a economia. Entretanto, é exatamente 
isso que a maior parte das equipes tenta fazer. Estudo realizado pela consultoria Bain mostrou 
que 80% dos planejamentos empresariais incluem taxas de crescimento superiores a 8% ao 
ano. Portanto, vale a pena explorar a alternativa. 
 
TAXAS DE CRESCIMENTO BAIXAS SAO MESMO TÃO RUINS? 
 
Em 2003, o McDonald's reduziu suas ambições de crescimento para cifras na casa de um 
dígito. Desde 1993, o faturamento da IBM cresce mais lentamente que a economia. E a 
Microsoft aumentou as vendas em apenas 8% em 2005. Sintomaticamente, as três empresas 
estão saudáveis. 
 
O crescimento é um aspecto atraente porque afeta o valor de um negócio, calculado com base 
em superávits de caixa futuros. Esses superávits serão mais altos para empresas que estão em 
processo de crescimento, contanto que os esforços de expansão não reduzam a taxa de 
rentabilidade — como as relações lucro/faturamento e lucro/capital investido. 
 
Um grupo que registre, por exemplo, superávits de caixa de 100 libras e que esteja crescendo 
3% ao ano estaria avaliado em cerca de 1.000 libras (com custo de capital a 12%), enquanto 
uma companhia que gere superávits de 100 libras, com crescimento de 10%, valeria quase 
cinco vezes mais. Os administradores, ansiosos por elevar o valor de suas em presas, 
reconhecem que o crescimento constitui uma alavanca poderosa. 
 
O problema é que, muitas vezes, o crescimento não leva a aumentos no superávit de caixa. 
Cortes de preços como mecanismo para ganhar participação de mercado ou investimento em 
novas áreas como forma de descobrir novos mercados são estratégias que, historicamente, 
reduzem superávits de caixa futuros, em vez de elevá-los. Na prática, a maioria das 
estratégias voltadas para o crescimento implica colocar superávits de caixa futuros em risco. 
 
Com freqüência, os riscos não compensam. Considere-se o caso da Microsoft, um dos ícones 
do crescimento acelerado no século 20. Apesar de despejar bilhões de dólares em novos 
empreendimentos, a empresa não conseguiu desenvolver novas unidades de negócios que 
apresentassem lucros significativos. Além disso, anunciou recentemente planos de aumentar 
os investimentos na prestação de serviços via internet por meio de investimentos de US$ 2 
bilhões em server farms (conjuntos de servidores). O projeto foi idealizado para ajudar a 
empresa a competir com o Google e outros prestadores de serviço virtuais. Mas os investidores 
se assustaram: as ações caíram 11%, engolindo mais de US$ 32 bilhões do valor de mercado 
da empresa. 
 
Em oposição, estratégias dirigidas a um crescimento moderado são mais cautelosas. 
Superávits de caixa são usados para amortizar dívidas, elevar dividendos ou recomprar ações. 
A administração volta sua atenção para maximizar o desempenho dos ativos existentes, e não 
para a busca de inovações ou novos mercados. A vantagem dessas estratégias é que os 
superávits de caixa tendem a ser previsíveis e confiáveis. O investidor pode contar com bons 
dividendos. 
 
Infelizmente, estratégias de baixo crescimento não são populares. Os administradores temem 
ser acusados de não ter idéias e que a empresa leve a pecha de acanhada ou mesmo que 
pareça estar à beira do precipício. É verdade que algumas companhias apresentam 
crescimento modesto porque obtêm lucros baixos nas atividades e não dispõem de caixa para 



investir em iniciativas de expansão. Entretanto, para boas empresas, com lucros robustos, 
essas preocupações são mais emocionais do que racionais. 
 
A lógica sugere que estratégias de baixo crescimento seriam úteis para metade de todas as 
organizações. Se a média das empresas não pode crescer mais rapidamente que o PIB, então 
metade de todas elas precisa crescer mais vagarosamente. Algumas dessas companhias terão 
desempenho ruim, mas outras exibirão bom desempenho e recorrerão a taxas menores de 
crescimento por ser a melhor estratégia. Em vez de investir buscando crescimento acelerado - 
e fracassar - essas empresas tiram o máximo da realidade que vivenciam. O caso das 
concessionárias de água e eletricidade do Reino Unido é ilustrativo. Ao serem privatizadas, 
muitas traçaram estratégias de crescimento ambiciosas e afundaram: terminaram adquiridas 
por companhias francesas, alemãs e americanas. Os novos proprietários estimularam esses 
grupos a se concentrarem nos seus ativos principais, e não em novas iniciativas de 
crescimento, e se beneficiaram muito da decisão. 
 
Inevitavelmente, boas empresas de baixo crescimento valerão menos do que boas empresas 
com alto crescimento, mas valerão mais do que companhias que se propõem a registrar altas 
taxas de expansão e fracassam. Além disso, é perfeitamente possível, na condição de boa 
empresa com baixo ritmo de crescimento, gerar excelentes retornos financeiros para 
acionistas. 
 
O BAIXO CRESCIMENTO NA PRATICA 
 
Tome-se o exemplo de duas empresas que pagam dividendos anuais de 100 libras. Uma delas 
vale cinco mil libras porque sua taxa de crescimento é de 10% por ano. A outra vale 1.111 
libras porque cresce apenas 3% anualmente. Depois de um ano, os acionistas da primeira 
receberão ganhos de capital de 500 fibras mais os dividendos, enquanto os da segunda terão 
ganhos de capital de 33 libras mais os dividendos. As quantias serão diferentes, mas o retorno 
sobre o investimento será o mesmo: 12%. Em outras palavras, os acionistas deveriam achar 
igualmente sedutor investir em uma boa companhia que adote estratégias de baixo 
crescimento ou em uma empresa boa que recorra a estratégias de crescimento alto. 
 
Na IBM, nos anos 90, o CEO Lou Gerstner optou deliberadamente por não explorar a maioria 
das novas oportunidades de crescimento nas áreas de negócios na internet, telecomunicações 
ou mídia. Apesar das fortes críticas que recebeu por usar uma estratégia de crescimento baixo, 
o executivo provou que estava certo: entre 1993 e 2004, o valor das ações da IBM subiu de 
menos de US$ 50 para mais de US$ 350, embora as vendas tenham aumentado apenas 1,9% 
ao ano em termos reais. Durante esse período, a IBM teve ganhos de US$ 51 bilhões, já 
descontados os impostos, e gastou US$ 52 bilhões recomprando ações. Seus dividendos e 
investimentos foram financiados via depreciação e redução de capital de giro, uma clássica 
estratégia de crescimento baixo. 
 
Os administradores não devem presumir que uma estratégia de crescimento alto é a melhor 
para sua empresa. Manter uma estratégia de crescimento mais moderado, mesmo ante a 
possibilidade de ser tachado de acanhado, é financeiramente viável e tem a vantagem de 
apresentar menos riscos que a alternativa de crescimento acelerado. Naturalmente, se houver 
uma oportunidade de baixo risco para aumentar a taxa de crescimento, o executivo deve 
aproveitá-la. Mas não deve ceder à pressão financeira de "apostar a empresa" apenas porque 
há uma percepção externa de que se trata de uma companhia fadada a ter baixos níveis de 
crescimento. 
 
A opção pelo crescimento menos acelerado é mais fácil se as ações do grupo já forem 
avaliadas como sendo de baixo crescimento. Se os acionistas estiverem esperando 
crescimento rápido e avaliaram a empresa segundo essa expectativa, então os 
administradores enfrentarão uma decisão bem mais difícil. Se anunciarem uma estratégia de 
crescimento baixo, as ações provavelmente cairão acentuadamente.Já se divulgarem uma 
estratégia de crescimento acelerado e a seguir fracassarem, as ações podem manter o valor 
por um ano ou mais até que o fracasso se torne aparente. E depois cairão ainda mais. 



Refiro-me a isso como armadilha da supervalorização. Se uma companhia está su-
pervalorizada por causa de expectativas irrealistas sobre o crescimento futuro, os 
administradores podem cair na armadilha de perseguir uma estratégia de crescimento alto, 
mesmo quando as chances de êxito são poucas. Acreditam que devem pelo menos tentar 
manter a avaliação corrente, embora a decisão racional talvez fosse eleger uma estratégia de 
crescimento mais lento, arcar com o , prejuízo de uma avaliação inferior e construir algo a 
partir dessa posição realista. 
 
O contrário vale quando os administradores acham que suas ações estão subvalorizadas e, 
como resultado, perdem o apetite pelo risco. Como o mercado já está descontando o 
desempenho atual, a direção da empresa testemunha uma queda de credibilidade. Promessas 
de crescimento futuro ou anúncios de novas iniciativas provavelmente não surtirão efeito. A 
melhor saída dessa crise de confiança é gerar superávits de caixa fortes a partir das operações 
existentes. Assim, os administradores se sentem forçados a adotar estratégias de crescimento 
baixo mesmo se houver boas oportunidades de expansão para novas áreas. 
 
CONCLUSÃO 
 
Em resumo, para fazer as escolhas certas, os administradores precisam definir a estratégia de 
crescimento que se ajusta à sua situação, em vez de ceder a pressões gerais de mercado ou 
aos dados específicos da avaliação da empresa. 
 
A solução reside em mudar o modo como as empresas raciocinam sobre crescimento. 
Primeiramente, precisam acreditar que crescimento lento é uma alternativa a ser considerada. 
Em segundo lugar, em vez de ser visto como produto da atividade administrativa (mais 
empenho igual a mais crescimento), o crescimento deve ser encarado como conseqüência de 
dois fatores influenciados apenas parcialmente pela ação dos administradores no curto prazo: 
as taxas de crescimento dos mercados em que já operam; e a relevância de seus recursos e 
de sua capacidade em mercados adjacentes. Em outras palavras, as empresas devem adaptar 
suas ambições à sua capacidade, e não presumir que podem criar capacidades para igualar 
suas ambições. 
 
Os resultados disso seriam: mais companhias optariam por estratégias de crescimento baixo, 
menos riquezas seriam desperdiçadas na busca tola por iniciativas para acelerar o 
crescimento, os acionistas receberiam maiores retornos e os administradores enfrentariam 
desafios mais realistas. 
 
Leia mais 
 
Dores do crescimento global 
 
Vivemos num mundo financeiro sem barreiras. Os investidores podem aplicar seu dinheiro em 
ações de empresas estrangeiras e em outros países. Uma empresa pode comprar outra 
localizada em outro continente. As bolsas de valores listam empresas de muitas nacionalidades 
diferentes. Tudo isso pode nos levar a crer que as práticas de investimento estão se tornando 
globais. Creio que, ao contrário, está havendo um processo de desglobalização, tanto no nível 
dos investidores como das empresas. E por quê? Porque, com a globalização dos mercados 
financeiros, as vantagens da globalização acabaram desaparecendo. 
 
Com a integração dos mercados, diminuíram os benefícios de diversificar investimentos em 
outros países. Em conseqüência, aumentou o nível de atividade local dos investidores e das 
instituições. As empresas agora arcam com custos maiores para cumprir as exigências da nova 
regulamentação financeira, destinada a proteger os investidores; assim, elas deixam de buscar 
financiamento em melhores mercados no exterior. E, como a eliminação de barreiras levou a 
um maior número de fusões internacionais, ela também induziu governos nacionalistas a se 
tornarem cada vez mais ciosos das firmas que consideram seus "patrimônios nacionais", suas 
jóias da coroa. 
 
Onde esse processo deveria terminar? Não há dúvida de que as autoridades reguladoras têm  



de continuar a simplificar as transações financeiras internacionais, que continuam sujeitas a 
diferentes regimes legais, dependendo da nacionalidade da empresa, da nacionalidade do 
investidor, do local onde ocorre a transação e da localização dos ativos em questão. Nessa 
área, estamos vendo uma convergência para um único sistema financeiro legal ou, pelo 
menos, para vários sistemas usando critérios muito semelhantes. 
 
Analogamente, não há necessidade de centenas de bolsas de valores. Não surpreende, 
portanto, ver que algumas se consolidaram e outras declararam sua intenção de fazê-lo. O 
comércio eletrônico, a facilidade de acesso à informação e a redução dos custos de transação 
são alguns fatores que explicam essa tendência para um único mercado financeiro global. 
 
O QUE A GLOBALIZAÇÃO SIGNIFICA PARA OS INVESTIDORES 
 
Quanto aos investidores, a globalização é uma força positiva se facilitar o investimento e, 
assim, aumentar o potencial de diversificação. Para muitos, esse já é o caso. Por exemplo, de 
março de 2005 a março de 2006, a rentabilidade na Bolsa de Valores da Colômbia foi de 
138%, enquanto a da Bolsa de Atenas foi de 44%. Durante o mesmo período, a Bolsa de Nova 
York (NYSE) rendeu modestos 15%. 
 
Os investidores internacionais estão correndo para essas bolsas: a Federação Internacional de 
Bolsas de Valores relata que, na Colômbia, o valor total de ações comercializadas aumentou 
384% no primeiro trimestre de 2006, em comparação com o mesmo período de 2005. Em 
Atenas, o volume de negócios aumentou 80%. Em 25 de abril, o Financial Times no¬ticiou que 
investidores americanos atualmente investem mais que o dobro em fundos mútuos 
internacionais do que em fundos domésticos. 
 
Contudo, as vantagens da diversificação estão se tornando cada vez menos evidentes. Os 
economistas William Goet-zmann, Lingfeng Li e Geert Rouwe-nhorst, da Yale School of 
Management, demonstraram que a correlação entre os índices de rendimento das bolsas em 
diferentes países têm sido mais altos - e, portanto, em termos de diversificação internacional, 
mais baixos - nos períodos de livre fluxo de capitais. 
 
Esses estudiosos também acreditam que o potencial para uma maior diversificação 
internacional é muito baixo. A única razão pela qual a diversificação trouxe benefícios nos 
últimos anos é que o número total de oportunidades mundiais de investimento cresceu 
vertiginosamente, com a emergência de novos e significativos mercados de capitais. 
 
O problema é que, devido à globalização, o universo das oportunidades está encolhendo. Em 
janeiro de 2005 havia 150 empresas nacionais listadas na Bolsa Mexicana de Valores. Ao final 
de abril de 2006 sobraram apenas 130. Algumas abandonaram o mercado quando foram 
compradas por empresas estrangeiras. 
 
Por exemplo, a G Action, uma das maiores incorporadoras imobiliárias do México, foi comprada 
por um fundo americano de investimentos imobiliários chamado AMB Property Corp. Outras 
simplesmente deixaram de ser cotadas devido a resultados medíocres, causados pela 
concorrência estrangeira. A Unefon, operadora de telefonia celular mexicana, culpa a 
concorrência de empresas como a espanhola Movistar, assim como a fraca liquidez de suas 
ações. 
 
Além disso, os investidores preferem ações de empresas nacionais e de empresas 
geograficamente próximas deles. Ning Zhu, da Universidade da Califórnia, em Davis, 
demonstrou recentemente que as carteiras de investidores individuais incluem muitas 
empresas situadas nas vizinhanças - um número excessivo em relação ao que seria o ideal em 
termos de risco/retorno. Vale notar que as pessoas tendem a investir mais em ações de 
empresas distantes que gastam pesadamente em publicidade. 
 
Outro exemplo da aversão do investidor individual a ações de empresas estrangeiras é o 
problema do flow-back, ou repatriação do capital. Quando uma firma estrangeira compra uma 
empresa americana, os investidores americanos que recebem ações da empresa estrangeira 



em troca de suas ações da empresa doméstica tendem a vendê-las imediatamente após a 
transação. As ações estrangeiras usadas como moeda de compra voltam então ao país de 
origem. Não há uma estimativa confiável do tamanho desse problema porque os bancos de 
custódia americanos não divulgam informações sobre o retorno de ADRs com o argumento de 
que se trata de informações confidenciais. 
 
Em geral são fatores institucionais que levam as pessoas a investirem em mercados 
estrangeiros. Num estudo recente, John Ammer, do Federal Reserve Board, Sara Holland, da 
Universidade da Califórnia, em Berkeley, e David Smith e Francis E. Warnock, da Universidade 
de Virgínia, observaram que os investidores americanos aumentam sua participação em ações 
estrangeiras que começam a ser listadas nos EUA. Isso ocorre especialmente quando essas 
empresas têm um histórico de práticas contábeis fracas, pois os regulamentos americanos as 
forçam a ser mais transparentes. O professor Ammer e seus colegas concluem que a melhora 
na disponibilidade de informações torna as ações estrangeiras mais valiosas aos olhos do 
investidor americano. 
 
Como já mencionamos, o dinheiro está fluindo para a Bolsa da Colômbia. Uma razão 
importante é a transparência. Dos 20 países latino-americanos estudados, o Banco Mundial 
classificou a Colômbia como o segundo melhor (depois do Peru) em termos de proteção ao 
investidor. Se as empresas querem atrair investidores, terão de cumprir com os mais elevados 
padrões contábeis. Podem fazer isso mudando-se para algum mercado financeiro com 
reputação de transparência ou demandando de suas autoridades reguladoras reformas 
adequadas nas regras de governança corporativa. 
 
O DECLÍNIO DAS LISTAGENS DUPLAS 
 
Infelizmente, as empresas tendem a encarar a expansão global apenas como um meio de 
vender produtos ou serviços em novos mercados, e não como forma de aproveitar novas 
fontes de financiamento. O banco ABN-Amro deixou de negociar suas ações na Bolsa de 
Londres em março de 2006. A Nestlé atualmente está listada apenas em Zurique, depois de 
ter se retirado das bolsas de Londres e de Paris. E desde a aprovação da Lei Sarbanes-Oxley, 
nos EUA, praticamente nenhuma empresa européia tentou obter dupla listagem na NYSE. 
 
Em 2006, apenas uma das 11 empresas estrangeiras que iniciaram listagem cruzada na NYSE 
é de origem européia; quatro são canadenses e as demais, latino-americanas. Em 2005, a 
BMW gerou 23% do seu faturamento na América do Norte - mesmo assim, suas ações não são 
listadas em nenhuma praça americana. E essa tendência está em alta: 27 empresas não-
americanas saíram da NYSE em 2004 (6% das empresas estrangeiras listadas naquela bolsa) 
contra 22 em 2003. Numa pesquisa recente com 217 empresas listadas em bolsa, feita pela 
Financial Exe-cutives International, associação internacional de diretores financeiros e outros 
altos executivos da área de finanças, 93% responderam que os custos de satisfazer às 
exigências da Lei Sarbanes-Oxley superam suas vantagens. No caso de empresas 
internacionais, para as quais a obediência à lei é mais complicada, a situação é pior ainda. 
 
No processo de convergência para um sistema unificado de regulamentação financeira é 
fundamental a proteção ao investidor. Porém, já que a Sarbanes-Oxley foi promulgada para 
proteger os investidores, a falta de vontade das empresas para cumprir essa lei sugere que os 
investidores não querem ser protegidos. Ou, pelo menos, não querem pagar o preço da 
proteção. Considerando tudo isso, parece que estamos passando para uma situação em que as 
empresas operam globalmente, mas os investidores as avaliam localmente, tanto porque 
preferem fazê-lo dessa maneira, como porque as empresas hesitam em colocar suas ações em 
mercados estrangeiros. 
 
O PROBLEMA DOS "PATRIMÔNIOS NACIONAIS" 
 
Se acrescentarmos a tudo isso os governos, o processo de desglobalização estará completo. 
Alguns governos impõem barreiras ao livre fluxo do capital impedindo aquisições por empresas 
estrangeiras em seu território. Os políticos têm seus interesses pessoais e partidários, com 
freqüência opostos aos interesses dos proprietários e diretores das empresas. Nos últimos 



meses, por exemplo, testemunhamos a batalha entre governos europeus e potenciais 
compradores estrangeiros tentando adquirir o controle das firmas chamadas "patrimô¬nios 
nacionais". 
  
Em abril de 2005, o governo francês correu em defesa da Danone, ao ouvir boatos de que a 
PepsiCo estava preparando uma proposta de aquisição nesse setor estratégico e vital: os 
iogurtes. A Danone foi considerada pelo governo francês "um ícone da indústria francesa, não 
acessível à propriedade estrangeira". Numa reação semelhante, o governo francês 
recentemente favoreceu a aquisição do grupo Suez pela Gaz de France, para impedir que a 
Suez fosse comprada pela italiana Enel. 
 
O governo espanhol tem sido tão proativo que aprovou uma legislação adhoc para impedir a 
aquisição da Endesa pelo grupo alemão Eon. O governo polonês também interferiu na união 
dos bancos Unicredit e HBV. 
 
O fato de os governos protegerem as indústrias nacionais contra os "predadores estrangeiros" 
não é novidade. Durante décadas, a indústria da defesa americana foi considerada um 
patrimônio nacional, ao mesmo tempo em que seus interesses eram intensamente promovidos 
no exterior. Os governos da França e da Espanha também favoreceram a criação de sólidas 
empresas nacionais de energia; mas, ao mesmo tempo, empresas espanholas e francesas 
estão entre os maiores investidores estrangeiros na América Latina. Em fevereiro, 
a"Economist" noticiou que apenas 43%dos empregos gerados pelas empresas da lista CAC 40 
(as 40 maiores.empresas listadas na Bolsa de Paris) estão realmente na França.  
 
O que define o patriotismo econômico é que ele é unidirecional. É isso seduz o eleitorado: que 
as nossas empresas sejam internacionais ao máximo, mas que continuem sendo nossas. No 
entanto, o patriotismo econômico não faz sentido quando governos que se opõem à fusão de 
empresas domésticas com outras estrangeiras usam como argumento o interesse dos 
consumidores. Noções básicas de economia ditam que consolidações horizontais, que reduzem 
o número de participantes em um setor, resultam em redução da produção e alta de preços. 
 
Em contraste, uma consolidação transfronteiriça, que substitui um concorrente por outro, não 
afeta a concorrência. 
 
Além disso, meu trabalho com Christos Cabolis, do Laboratório de Administração de Empresas 
de Atenas, mostra que, quando uma consolidação transfronteiriça traz melhorias na proteção 
do investidor, todo o sistema financeiro do país receptor se beneficia. Mesmo assim, o 
presidente Jacques Chirac resumiu dessa forma sua oposição à tentativa de tomada de 
controle da Suez: "A França não quer se render a uma operação puramente financeira". 
 
Mais ainda: o próprio conceito da nacionalidade corporativa já ficou nebuloso, em 
conseqüência da liberalização dos mercados financeiros. A nacionalidade de uma empresa é 
definida legalmente como a do país em que ela tem sua sede social. No entanto, o país em que 
ela está registrada pode mudar facilmente, sem afetar suas operações. 
 
A Endesa, empresa espanhola com um conselho diretor 100% espanhol, gera apenas 42% de 
seus lucros na Espanha e em Portugal. Ainda pior para os argumentos do governo espanhol: 
apenas 29% dos acionistas da empresa são espanhóis. Em outras palavras, a maioria dos 
consumidores da Endesa não é de espanhóis, assim como a maioria de seus acionistas. 
 
Alguns podem até argumentar que a nacionalidade de uma empresa é um estereótipo. Será 
que o proprietário de um Volvo está realmente dirigindo um carro sueco? A Volvo é subsidiária 
da Ford e fabrica 53% dos seus veículos na Bélgica. Em alguns países, como Suíça e EUA, as 
autoridades fiscais atualmente consideram a nacionalidade de uma empresa como sendo 
aquela de seu acionista majoritário. 
 
CONCLUSÃO 
 



O que deveriam fazer as autoridades financeiras nacionais para atrair investidores na era da 
desglobalização dos investimentos? Melhorar a transparência de um mercado produz 
vantagens para as empresas já estabelecidas, mas não atrai outras quando há um custo 
embutido de obediência às regulamentações. Parece que as empresas desejam regras mais 
simples, não necessariamente melhores. Precisam também de governos passivos, que não 
interfiram no funcio¬namento dos mercados com argumentos patrióticos. 
 
Leia mais 
 
Diretores prejudicados 
 
Wendy Lee Gramm era casada com um influente senador do Texas. Ronald Reagan se referiu a 
ela como sua autoridade preferida em matéria de economia. Ela já ocupara um alto cargo 
como autoridade reguladora dos mercados financeiros nos EUA, como presidente da Comissão 
de Futuros e Commodities. Era, portanto, uma estrela quando, em 1993, tornou-se diretora 
não-executiva na Enron, onde viria a tra¬balhar no comitê de auditoria. 
 
Treze anos depois, a palavra Enron tornou-se sinônimo de fraude corporativa. A empresa 
pediu falência em 2001 e, no mês passado, dois de seus executivos foram condenados por 
fraude e conspiração num dos maiores escândalos corporativos da história. 
 
Um relatório do Congresso americano acusou o comitê de auditoria de deliberadamente 
permitir que os diretores se dedicassem a malabarismos contábeis. Há uma enxurrada de 
processos pedindo indenizações para os acionistas. A senhora Gramm deixou o conselho 
diretor em 2002 e, em conseqüência do escândalo, também deixou cargos de diretoria em 
várias outras empresas. 
 
Segundo um recente estudo que escrevi em co-autoria com Eliezer Fich, da Universidade de 
Drexel, a trajetória de Gramm é típica dos diretores não-executivos de empresas acusadas de 
fraude financeira. Depois que uma empresa é processada por violação das leis americanas de 
mercado de capitais, em geral seus diretores também deixam os conselhos diretores de outras 
empresas onde tinham cargos. 
 
Gramm nunca explicou publicamente por que deixou esses outros cargos em conselhos 
diretores. Talvez ela tenha sido solicitada a fazer isso. Ou talvez ela possa ter julgado que a 
remuneração não compensava o investimento de tempo e a responsabilidade legal. Nem ela 
nem as empresas envolvidas deram explicações; portanto, é impossível saber ao certo. 
  
Contudo, sua desistência desses cargos confirma uma de nossas conclusões: os diretores 
pagam custos reais, tanto em termos de reputação como de ganhos, ao servirem nos 
conselhos de empresas acusadas de violar a lei. Isto não quer dizer que Gramm tenha feito 
algo de errado ou que fosse capaz de evitar o colapso da Enron. Andrew Fastow, ex-diretor 
financeiro da Enron e autor intelectual das artimanhas contábeis da empresa, pode ter sido 
esperto o bastante para passar a perna até mesmo em alguém com doutorado em economia. 
 
Mas a vinculação dela com uma falência espetacular manchou sua reputação e pôs em dúvida 
também outras empresas de cujo conselho ela participava. Seja qual for o motivo que faça 
alguém deixar um conselho, outras empresas podem não querer estar associadas a quem leve 
consigo uma sombra sequer de escândalo. 
 
Na economia de hoje, o conselho diretor não é apenas um recurso para executivos e políticos 
aposentados reforçarem seus currículos e suas contas bancárias. Cada vez mais, servir a um 
conselho acarreta tarefas importantes e que consomem tempo. Se alguém acha que esses 
deveres são muito onerosos, deve abrir mão da função e deixar o lugar para outra pessoa. E 
parece não haver falta de candidatos. Afinal, uma posição de diretor significa não apenas 
salário e mordomias, mas também prestígio. E é este último atributo cuja perda, cremos, tem 
um impacto negativo desproporcional na carreira de um diretor. 
 



É mais comum os diretores perderem seus cargos em empresas com uma política forte de 
governança corporativa. E, depois que eles saem, as ações dessas empresas tendem a subir. 
Como escreveu James Surowiecki na revista New Yorker, às vezes "as massas" — neste caso, 
os investidores — têm mais bom senso do que pensamos. 
Estudamos uma amostra de mais de 200 empresas que, entre 1998 e 2002, estavam 
enfrentando processos coletivos por violar a regra 10(b)-5 da Lei da SEC (Comissão de 
Securities e Câmbio) de 1934, que proíbe a fraude financeira. 
 
Alguns podem contestar nossa metodologia, que usou a 5es coletivas como indicativo da 
existência de fraude. É bem verdade que uma acusação não é o mesmo que uma condenação. 
Diríamos, porém, que os processos judiciais dão uma indicação melhor do que as alternativas - 
como correções nos balanços ou avisos por parte da SEC de que está tomando providências 
legais. 
 
Uma correção de balanço muitas vezes acontece meses, ou mesmo anos, depois de a suposta 
fraude ter ocorrido. As medidas da SEC não atingem empresas que deixaram de ser cotadas 
em bolsa antes que a agência pudesse agir. Pelo contrário, mais da metade dos processos que 
estudamos alegavam contabilidade duvidosa, inclusive as declarações de renda. 
 
Os membros do conselho diretor das empresas processadas em geral perderam seus cargos 
em outros conselhos a partir do momento em que começou o processo. Em média, o número 
de conselhos a que o diretor servia caiu pela metade em conseqüência de um processo; 96% 
dos diretores perderam pelo menos uma de suas outras diretorias no espaço de três anos. 
 
O mais surpreendente: quase a metade dos diretores que participavam de três outros 
conselhos, ou mais, perderam todos eles nos três anos seguintes a um processo. Ou seja, as 
acusações de fraude resultaram em altos prejuízos para eles, quaisquer que fossem as razões 
da sua saída. 
 
Na média, o custo financeiro real - ou seja, a perda de rendimentos — causado pela perda de 
um posto de diretor não é tão alto assim, pouco menos de um milhão de dólares. Para um 
diretor típico de uma grande empresa, não é um grande golpe. Essa perda financeira não é 
nada se comparada a outras perdas difíceis de quantificar - a perda de visibilidade, de 
prestígio e de oportunidades de negócios e de contatos sociais. 
 
Um fato surpreendente é que não notamos uma rotatividade anormal de diretores nos 
conselhos das próprias empresas processadas. Verificamos que mais de 80% dos diretores 
mantiveram seus postos três anos depois de iniciado um processo. Talvez tenham cortado 
suas atividades externas para se concentrar nas suas responsabilidades em uma firma agora 
pressionada por advogados, autoridades reguladoras, imprensa e público. 
 
Os processos também repercutiram no mercado de forma inesperada. Outras empresas em 
que aqueles diretores trabalhavam também viram suas ações cair. Ou seja, os investidores 
sabiam de quais conselhos aqueles diretores participavam - ou descobriram isso rapidamente -
e levaram isso em conta, depreciando suas ações. As ações dessas empresas "interligadas" em 
geral caíram ainda mais quando esse diretor também era membro do comitê de auditoria. 
 
Isso faz sentido, já que ser membro de um comitê de auditoria implica um nível mais alto de 
conhecimentos e de responsabilidade pela exatidão dos relatórios financeiros. Depois que um 
diretor sob ação judicial deixava o conselho de uma empresa interligada, as ações da empresa 
voltavam a subir. Isso também é sinal de um mercado atento à identidade e às atividades de 
cada membro dos conselhos diretores. 
 
Porém uma pergunta permanece em aberto: os diretores de empresas sob investigação saíram 
espontaneamente dos outros conselhos diretores ou foram postos para fora? Em outras 
palavras, será que deram prova de autodisciplina ou foi o mercado que exerceu disciplina e os 
castigou e às firmas em que serviam como diretores? 
 



É impossível saber ao certo sem entrevistar pessoalmente cada um desses diretores. Porém já 
observamos que havia maior probabilidade de os diretores saírem de empresas que exercem 
uma governança corporativa mais severa. Isso sugere que esses membros provavelmente não 
saíram sozinhos; alguém deve ter lhes mostrado o caminho da rua. 
Uma empresa que se importa com sua reputação de boa governança provavelmente não 
deseja»"incluir um membro suspeito - mesmo que ele não esteja pessoalmente implicado em 
alguma fraude. Basta a aparência de conduta imprópria. 
 
A governança corporativa é um assunto controverso nos dias atuais. Alguns analistas _e 
investidores atribuem a ela grande importância. Outros a ignoram, observando que é algo sem 
efeito visível nos lucros da empresa. Mas, pela nossa experiência, ela tem importância, sem 
dúvida. Nada vai fazer naufragar mais depressa uma oferta de aumento de capital por ações 
ou uma negociação de fusão com outra empresa do que rumores sobre manobras financeiras 
suspeitas. 
  
O mais importante: observamos que a presença de um diretor "suspeito" no conselho de outra 
empresa aumenta a probabilidade de que ela também seja processada por fraude. Talvez 
esses diretores tenham prática em lidar com processos legais e por isso sejam procurados por 
empresas em risco de serem processadas. Ou, talvez, sejam fracos na maneira de exercer o 
controle, deixando passar comportamentos condenáveis. 
  
Seja como for, é provável que os advogados especialistas em ações coletivas já saibam quem 
são eles e onde trabalham. E poucas coisas consomem mais tempo dos executivos e recursos 
da empresa do que enfrentar um grande processo por fraude no mercado de capitais. 
 
Nossa pesquisa mostra a força da atual governança corporativa americana, não seus defeitos. 
Mas ela também nos leva a questionar a utilidade de algumas disposições da Lei Sarbanes-Ox-
ley, que o Congresso americano aprovou em conseqüência dos recentes escândalos 
corporativos. Em seu artigo 305, por exemplo, a lei dá ao SEC o poder de proibir diretores de 
servir a conselhos se eles tiverem violado as regras antifraude do capítulo 10(b) da lei de 
1934. 
 
Esse artigo de lei parece ser sobretudo simbólico, pois, ao que constatamos, o mercado impõe 
suas próprias penalidades, bastante severas, tanto monetárias como não-monetárias, sobre os 
diretores cujas empresas são acusadas de fraude. 
 
Na verdade, o mercado já impede esses diretores de servirem a outras firmas, em especial 
naquelas com forte governança, e pode fazê-lo antes mesmo que as autoridades reguladoras 
tenham tempo de agir. 
 
Leia mais 
 
A busca por medidas significativas do desempenho 
 
Executivos de todo o mundo, dos setores público e privado, enfrentam esse desafio. Muitas 
empresas consideram a gestão do desempenho um indicador-chave para estabelecer as 
obrigações de seus funcionários. 
 
Um estudo feito por um hospital norueguês ilustra como esse conceito está difundido no 
mundo. Nele, o desempenho de um padre é medido em termos do número de visitas 
domiciliares — durante e fora de seu expediente de trabalho — e de extrema-unções 
realizadas em um dado período. 
 
Não ê difícil perceber a natureza idiossincrática de muitos sistemas de medição. A London 
Underground, empresa que controla o metrô de Londres, por exemplo, resolveu adotar uma 
medida para o lixo deixado em trens e estações. A medida definida foi "qualquer pedaço de 
papel ou papelão com mais de 5 cm de comprimento". 
 



Em termos práticos, portanto, se o público quiser ajudar a empresa a melhorar seu 
desempenho, deve começar a rasgar os papéis ou papelões que descarta normalmente em 
pedaços menores. Só isso bastará para que a empresa supere sua meta de produção de lixo. 
 
O CONTÍNUO DESAFIO DA MEDIÇÃO 
 
Por que as pessoas que criam sistemas de medição complicam tanto? Por que usar uma 
enorme quantidade de medições mal formuladas para determinar se um comportamento é 
inadequado ou não? E por que, apesar de todos os problemas que a medição pode gerar, os 
executivos persistem em buscar sistemas ainda melhores? 
 
Os desafios da medição não são novos. A primeira edição da revista Administrative Science 
Quarterly saiu há mais de 50 anos. Nela, o autor de um artigo deplorava a tendência dos 
executivos "de introduzir o maior número possível de variáveis em seus sistemas". 
 
Para compreender as dificuldades de implantar a medição do desempenho, as empresas e seus 
executivos precisam conhecer três grandes desafios do processo de gestão do conhecimento: 
 
• O desejo de quantificar continua vivo. Em 2004, o governo inglês concluiu a última revisão 
de gastos do ano. Durante os trabalhos, o Ministério da Fazenda assinou 110 Acordos de 
Serviço Público (PSAs, na sigla em inglês) com 20 órgãos do governo central. Basicamente, os 
PSAs descrevem o que a Fazenda espera receber em troca de seus investimentos em vários 
órgãos do governo. 
 
Os PSAs são escritos em linguagem genérica e cada órgão adapta seus acordos às suas metas 
específicas. Nessas adaptações, o órgão mais problemático talvez seja o da segurança pública, 
em vista do desejo declarado pelo Ministério do Interior de construir uma sociedade segura, 
justa e tolerante. Em 2004, em troca das verbas, o Ministério do Interior negociou seis PSAs e 
uma meta de custo-benefício com o Ministério da Fazenda. 
 
Para permitir que o Ministério da Fazenda avalie o progresso do Ministério do Interior em 
relação a tais metas, ambos definiram 37 indicadores de desempenho. Dez deles têm relação 
direta com os órgãos de segurança pública e fazem parte de um documento chamado National 
PolicingPlan ("Plano de Vigilância Nacional"), vinculado à Estrutura de Avaliação do 
Desempenho da Polícia (PPAF, na sigla em inglês). 
 
O PPAF tem seis campos de ação e utiliza 18 indicadores para medir o desempenho de áreas 
como redução do crime, investigação de crimes, promoção da segurança pública, etc. Para que 
o PPAF tenha sucesso, o governo espera que as autoridades policiais locais desenvolvam 
planos estratégicos sobre como abordarão as prioridades identificadas no plano de vigilância 
nacional e outras preocupações locais. No Condado de Cambridge, por exemplo, o plano 
estratégico local propõe o uso de 78 indicadores para avaliar o desempenho da polícia. 
 
O problema é que outros órgãos influenciam as prioridades da polícia, pois também formulam 
planos próprios, com metas e sugestões de indicadores do desempenho, como o Plano de 
Vigilância Nacional, o Plano de Vigilância Local, a Estratégia Nacional de Redução do Crime e o 
Plano de Maior Custo-Benefício. O resultado é um número exagerado de medidas de 
desempenho para a força policial que torna impossível a transmissão de estratégias ou 
prioridades. 
 
Levantei esse ponto com o chefe de polícia e ele, educadamente, respondeu que eu não havia 
entendido nada do sistema. A grande vantagem do uso de tantas medidas e metas eram as 
boas histórias que ele sempre teria à mão para oferecer à mídia, porque, em qualquer 
momento e em qualquer área, alguma melhoria estaria ocorrendo. É verdade, mas longe do 
uso que fora definido para as medidas de desempenho. 
 
• Conseqüências inesperadas. Há pouco tempo, trabalhei em uma firma atacadista de 
componentes elétricos que se esforçava para melhorar a cooperação entre suas 140 filiais. 
Como as filiais concorriam entre si para fechar vendas, um cliente mais esperto podia pedir 



uma cotação para cem lâmpadas a uma filial e depois ligar para outra tentando conseguir um 
preço melhor. Se a segunda filial lhe oferecesse um preço menor, ele ligava para a primeira 
avisando que ela perderia o pedido se não "melhorasse" o preço. Na verdade, os gerentes das 
filiais estavam "negociando" as margens da empresa. Os gerentes agiam dessa forma porque 
cada filial recebia o crédito correspondente ao lucro realizado em cada venda, e eles eram 
avaliados e recompensados com base na rentabilidade das respectivas filiais. 
 
O problema dos grupos de medidas de desempenho, únicos ou mal-especificados, é que eles 
incentivam a otimização local. Quando são mal-especificadas, as medidas de desempenho 
estimulam as pessoas a tomar providências que melhoram o desempenho apenas de parte do 
sistema, às vezes, à custa do sistema todo. 
 
Algumas empresas parecem presumir que os clientes desejam ser fiéis 
 
• A busca do equilíbrio. O terceiro desafio indica como as empresas podem resolver o 
problema da otimização local. 
 
Mais uma vez, nada de novo. No livro Prática da Administração de Empresas, que escreveu há 
mais de 50 anos, o guru da administração Peter Drucker definiu o que era equilíbrio dos 
sistemas de medição. Drucker sugeria que os critérios de desempenho mais produtivos para as 
empresas eram "posição de mercado; inovação; produtividade; recursos físicos e financeiros; 
rentabilidade; desempenho e desenvolvimento de executivos; desempenho e comportamento 
dos funcionários e responsabilidade pública". Atualmente, os executivos utilizam metodologias 
como o "balanced scorecard" e prisma do desempenho para garantir o equilíbrio de seus 
sistemas de medição. O objetivo dessas ferramentas é incentivar os executivos a ampliar sua 
visão sobre os fatores de sucesso de suas empresas para que definam o que devem medir. 
 
A metodologia do "balanced scorecard" foi criada por Robert Kaplan e David Norton, 
professores da Harvard University, para ajudar os executivos a promover o equilíbrio entre as 
métricas financeiras e outros aspectos da empresa. Essa metodologia consiste em quatro 
processos: tradução da visão em metas operacionais; comunicação da visão e sua vinculação 
ao desempenho individual; planejamento empresarial; e adaptação da estratégia com base em 
feedback e aprendizado. 
 
O prisma do desempenho, por sua vez, faz cinco perguntas fundamentais: 
 
• Quem são as principais partes interessadas (stakeholders) da empresa e o que elas desejam 
e precisam? 
• Que estratégias a empresa está perseguindo para satisfazer esses desejos e necessidades? 
• Que processos a empresa precisa implantar para alcançar seus objetivos estratégicos? 
• Que recursos são necessários para colocar em prática esses processos com sucesso? 
• O que as empresas querem e precisam de suas partes interessadas? 
Ao enfatizar essas várias dimensões do desempenho organizacional, o prisma do desempenho 
busca incentivar os executivos a ampliar sua visão sobre os tipos de medida que precisam 
implementar. 
 
Acima de tudo, o prisma do desempenho faz uma diferenciação entre o que a empresa deseja 
de suas partes interessadas e o que elas desejam da empresa. Muitas vezes, essa 
diferenciação se perde nas discussões sobre medição. Algumas empresas parecem presumir 
que os clientes desejam ser fiéis e rentáveis. Na verdade, eles só desejam garantir um ótimo 
serviço e um excelente valor de troca para o seu dinheiro. É a empresa que deseja que seus 
clientes sejam fiéis e rentáveis. 
 
COMO ABORDAR OS DESAFIOS CONTÍNUOS: APRENDER, NÃO CONTROLAR 
 
Como esses três desafios devem ser abordados? Parte do problema se resume ao fato de que 
muitas pessoas consideram os sistemas de medição de desempenho como um simples método 
de controle. As metas são fixadas, o desempenho é monitorado e as ações corretivas são 
tomadas quando o desempenho está aquém das expectativas. 



 
Outra maneira de abordar os sistemas de medição de desempenho é considerá-los como 
sistemas de aprendizado e não como sistemas de controle. Os sistemas de medição fornecem 
informações que podem ser utilizadas para desafiar os pressupostos que os executivos 
assumem sobre o modo de funcionamento de suas empresas. 
 
A British Airways (BA), por exemplo, possui um dos mais sofisticados sistemas de medição da 
satisfação de clientes do mundo. Nas entrevistas anuais que faz com mais de 1 milhão de 
passageiros, a empresa coleta dados sobre todos os "momentos decisivos", ou seja, todas as 
interações que ocorrem entre a BA e seus clientes. A pesquisa mostra como os dados sobre 
satisfação de clientes podem ser usados para identificar os principais motores do desempenho 
da empresa. Os pesquisadores utilizam uma combinação de análises estatísticas para 
identificar correlações entre dimensões específicas do atendimento ao cliente e do 
desempenho financeiro geral. 
 
Os consumidores só desejam garantir um excelente valor de troca 
 
A descoberta mais surpreendente foi uma correlação negativa entre a pontualidade dos vôos e 
o serviço prestado pela tripulação. Quando o avião atrasa, os clientes tendem a afirmar que o 
serviço da tripulação é melhor, e quando fazem essa afirmação, tendem a demonstrar níveis 
mais altos de satisfação (ver a Figura 1). 
 
Não há qualquer lógica, obviamente. A mera sugestão de que a satisfação dos clientes estaria 
associada aos atrasos provocaria intermináveis discussões em qualquer companhia aérea. 
Vejamos como o fator serviço recupera a boa vontade dos clientes. Em geral, quando os aviões 
atrasam, o piloto culpa o controle de tráfego aéreo: "Senhoras e senhores, lamento informar 
que o controle de tráfego aéreo atrasou a nossa decolagem". 
 
Minutos mais tarde ele avisa: "Senhoras e senhores, é com grande satisfação que informo aos 
senhores que conversei com o pessoal do controle de tráfego aéreo e chegamos a um acordo 
para diminuir o tempo de atraso". Aos olhos dos passageiros, o piloto conseguiu controlar a 
situação de forma satisfatória e consegue criar um incentivo para que a tripulação se esforce 
mais para agradar aos passageiros em outros tipos de situação. Como não quer ser obrigada a 
enfrentar passageiros insatisfeitos durante toda a viagem, a tripulação geralmente oferece 
drinques, jornais e cobertores extras. A única finalidade desse "agrado" é diminuir os níveis de 
frustração. 
  
A transformação do conceito de medição como sistema de controle para sistema de 
aprendizado exige algumas mudanças organizacionais sutis. É muito comum vermos processos 
de revisão de desempenho como se fossem interrogatórios. Os altos executivos visitam 
algumas áreas da empresa para avaliar o desempenho. Os líderes de equipe reúnem seu 
pessoal para verificar se conseguirão ou não se manter dentro do orçamento. 
Esse tipo de revisão desencadeia o comportamento defensivo. Os funcionários vão para a 
reunião de revisão com desculpas prontas para justificar por que seu desempenho não está tão 
bom quanto deveria estar. Uma abordagem mais produtiva se concentra no futuro e em 
explorar questões do tipo "como chegar aonde queremos estar?". 
 
CRIAR UMA CULTURA ORGANIZACIONAL QUE SE CONCENTRE NO FUTURO 
 
Criar uma cultura organizacional que possibilite esse tipo de comportamento está longe de ser 
uma tarefa trivial. Toda a linguagem que cerca a medição de desempenho — revisões de 
desempenho, avaliações de desempenho, etc. — sugere um tipo de rotina organizacional 
defensiva. Mas, até mesmo mudanças sutis, como o uso da expressão "planejamento do 
desempenho" em vez de "revisão do desempenho", podem ser um primeiro passo valioso. 
 
É claro que a mera mudança de terminologia e de tom não é suficiente. Muitas empresas 
começaram a montar equipes de gestão do desempenho para ajudá-las a extrair novas idéias 
dos dados sobre o desempenho. O objetivo é levar essas equipes a ir além do mero apoio à 
medição de desempenho. Podemos constatar que, cada vez mais, elas são solicitadas a 



desenvolver um papel ativo no processo de análise de.desempenho. Extrair novas idéias que 
possam ser usadas para fundamentar as decisões futuras das empresas é o papel central das 
equipes de gestão do desempenho. 
 
A própria criação das equipes de gestão do desempenho é um desafio. A infra-estrutura 
tecnológica que muitas empresas desenvolveram fornece uma quantidade enorme de dados 
sobre desempenho. Entretanto, para obter novas idéias, esses dados precisam ser analisados 
e interpretados. 
 
Os analistas do desempenho precisam saber como avaliar os dados da empresa utilizando 
abordagens estatísticas válidas. Precisam, também, ter as habilidades intuitivas necessárias 
para explicar o significado de tais dados e as habilidades sociais para convencer os outros de 
que suas análises são válidas. 
 
A maioria das empresas não possui essa combinação de habilidades. Seu desenvolvimento, no 
entanto, é essencial para que uma empresa consiga extrair o valor integral da medição do 
desempenho. 
 
O tema adquire nova importância quando descobrimos quanto as empresas estão gastando 
para capturar e analisar dados. Dificilmente se consegue uma resposta exata à pergunta 
"Quanto a empresa está gastando com a medição do desempenho?" Em vez de um valor 
monetário, a resposta mais comum dos altos executivos é um enfurecido "demais". 
 
Os esforços para reduzir os custos dessa medição e, ao mesmo tempo, maximizar o valor que 
ela proporciona, precisam continuar. A medição não vai desaparecer, e muito menos os 
desafios contínuos para executá-la com eficiência. 
 
O fundamental é que os executivos reflitam sobre o tema e implementem medições que 
tragam benefícios e não problemas à empresa. 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22 jun. 2006, Especial Gestão Financeira, p. 2 a 
11. 
 


