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Mini- Curso: “Governança 
Corporativa no Brasil e no Mundo”

A Governança Corporativa é considerada o 
principal foco das discussões sobre alta gestão no 
mundo atualmente.  O tema lida com o processo 

decisório na cúpula das organizações empresariais 
e com os relacionamentos entre seus principais 

personagens, notadamente executivos, 
conselheiros e acionistas.  Este mini-curso visa 

apresentar ao Grupo Gestor da PROCENGE uma 
breve visão geral dos principais temas relacionados 

com a Governança Corporativa no Brasil e no 
Mundo.



Mini- Curso: “Governança Corporativa no 
Brasil e no Mundo”

Temas:

Aula 1:
Tema 1: Governança Corporativa: porque entendê-la e panorama no 
Brasil e no Mundo
Tema 2: Os fundamentos econômicos da Governança Corporativa
Tema 3: Impactos da Governança Corporativa
Tema 4: A Governança Corporativa no Mundo

Aula 2:
Tema 5: A Governança Corporativa no Brasil
Tema 6: O Conselho de Administração como mecanismo central de 
Governança Corporativa
Tema 7: Governança Corporativa em empresas familiares e em 
empresas de controle estatal
Tema 8: Casos de Governança Corporativa



O QUÊ É GOVERNANÇA CORPORATIVA?

Governança Corporativa lida com o processo 
decisório na alta gestão e com os relacionamentos 
entre os principais personagens das organizações 
empresariais, notadamente executivos, conselheiros 
e acionistas (Silveira, 2010);

Conjunto de mecanismos que visam a fazer com 
que as decisões corporativas sejam sempre 
tomadas com a finalidade de maximizar a 
perspectiva de geração de valor de longo prazo 
para o negócio (Silveira, 2010);



O QUÊ É GOVERNANÇA CORPORATIVA?

Consiste dos mecanismos para assegurar que os 
ofertantes de finanças às corporações irão obter 
um retorno no seu investimento (Shleifer and
Vishny, 1997).
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Figura 1- Governança Corporativa em um 
Modelo de Empresa tipo “Balancete”

Fonte: Gillan, Stuart (2006).
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Figura 2- Governança Corporativa: além do 
Modelo de Empresa tipo “Balancete”

Fonte: Gillan, Stuart (2006).



POR QUÊ É IMPORTANTE ENTENDER A 
GOVERNANÇA CORPORATIVA?

Os mecanismos de governança devem estar 
presentes em qualquer companhia em função 
da existência de três potenciais problemas na 
cúpula das empresas (Silveira, 2010):

a - Conflito de interesses;

b - Limitações técnicas individuais; e

c - Viéses cognitivos.

d- Imperativo das TMCs- Transações 
Mediadas por Computador (Cavalcanti, 2010).



POR QUÊ É IMPORTANTE ENTENDER A 
GOVERNANÇA CORPORATIVA?

a - Conflito de interesses – é possível que as 
pessoas com poder decisório optem por cursos de 
ação que maximizem seu bem-estar pessoal ou o bem-
estar do acionista que o elegeu, em detrimento do 
melhor resultado da companhia. Isso pode acontecer 
em empresas com alta dispersão acionária, quando os 
executivos muitas vezes tomam decisões com o 
objetivo de maximizar resultados de suas carreiras em 
detrimento do valor da companhia.  Pode ocorrer 
também em empresas com alta concentração 
acionária, quando um acionista ou grupo de controle 
toma decisões com a finalidade de maximizar seu 
resultado individual, em detrimento dos demais 
acionistas;



POR QUÊ É IMPORTANTE ENTENDER A 
GOVERNANÇA CORPORATIVA?

b – Limitação técnica – quando as decisões são 
concentradas em uma única pessoa, é muito provável 
que esta não possua todos os conhecimentos técnicos 
necessários para as decisões-chave de uma 
companhia, tais como as de investimento, 
financiamento, marketing, posicionamento estratégico, 
etc.  Logo, mecanismos de governança como um 
conselho de administração qualificado, reunindo 
pessoas com diferentes formações e experiências, 
poderiam levar os empreendedores e executivos a 
tomarem melhores decisões;



POR QUÊ É IMPORTANTE ENTENDER A 
GOVERNANÇA CORPORATIVA?
c – Viéses cognitivos – mesmo que a) e b) sejam dominados, a 
governança corporativa possui um outro valor potencial: ela 
assegura um processo decisório com “pesos e contrapesos”
independentes, diminuindo a chance de serem tomadas decisões 
equivocadas em função de viéses cognitivos das pessoas ou 
grupos específicos.  Por exemplo, um empreendedor atuando 
como executivo principal poderia ser excessivamente otimista em 
relação às perspectivas do negócio (provavelmente em função de 
seu apego emocional com a companhia ou de suas experiências 
individuais passadas).  Caso esse executivo tenha poder absoluto
para tomar decisões, é possível (e mesmo provável) que ele, por 
exemplo, aprove planos de expansão demasiadamente arriscados 
para a companhia, além do que seria natural para um tomador de 
decisão “racional”;



POR QUÊ É IMPORTANTE ENTENDER A 
GOVERNANÇA CORPORATIVA?
d – Imperativo das TMCs- Transações Mediadas por 
Computador – nos dias de hoje a grande maioria das transações 
econômicas é mediada por computador (Varian, 2010).  O impacto 
destas transações mediadas por computador pode ser 
classificado em quatro categorias:

i- elas facilitam novas formas de contratos;

ii- elas facilitam extração e análise de dados;

iii- elas facilitam experimentação controlada;

iv- elas facilitam personalização e customização.

Neste sentido, a presença de um sistema de governança 
corporativa (e nela a governança das TICs) procura alinhar o 
impacto das TMCs aos objetivos do negócio (Cavalcanti, 2010).



POR QUÊ A GOVERNANÇA CORPORATIVA 
SE TORNOU IMPORTANTE NAS ÚLTIMAS 

DÉCADAS?
Fenômenos globais:

a) Crescimento e maior ativismo dos investidores 
institucionais;

b) Onda de aquisições hostis nos EUA nos anos 1980;

c) Onda de privatizações nos países europeus e em 
desenvolvimento;

d) Desregulamentação e integração global dos mercados de 
capitais;

e) Crises nos mercados emergentes no final do século XX;

f) Série de escândalos corporativos nos EUA e Europa;

g) Crise financeira global de 2007/08.



BENEFÍCIOS E CUSTOS DA GOVERNANÇA 
CORPORATIVA

Benefícios Externos – associados à maior facilidade de captação de recursos 
e à redução do custo do capital;

Benefícios Internos – vinculados ao aprimoramento do processo decisório 
na alta gestão.



BENEFÍCIOS E CUSTOS DA GOVERNANÇA 
CORPORATIVA

CUSTOS:

a) A adoção de uma política de maior transparência pela 
organização pode gerar gastos adicionais na produção de 
relatórios financeiros mais sofisticados, além da 
montagem de uma área dedicada ao relacionamento com 
investidores- RI

b) Boa governança também preconiza que o conselho de 
administração tenha uma estrutura composta por maioria 
de membros independentes, com remuneração compatível 
às elevadas responsabilidades, o que impõe gastos 
adicionais;

c) Uma maior transparência organizacional poderia 
prejudicar a posição competitiva da empresa, ao facilitar a 
observação de suas estratégias pelos concorrentes.



GOVERNANÇA CORPORATIVA  E 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



PANORAMA DA GOVERNANÇA CORPORATIVA  
NO BRASIL E NO MUNDO



Fonte: “A Realidade da Concentração do Capital no Brasil: Um Estudo 
Comparativo com Outras Economias Emergentes”. Alexandre Assaf Neto, 
Fabiano Guasti Lima, e Adriana Maria Procópio de Araújo.  2007 (?) 
http://www.institutoassaf.com.br.

(*) De acordo com a WFE os dados para o Brasil são de 62,7% de concentração em 2009 (com 19 
empresas) e 60,6% em 2008 (com 19 empresas). 

(**) Volume de Transações – compra e venda de uma ação – das 5% maiores empresas dividido 
pelo volume total negociado.

http://www.institutoassaf.com.br
















(*) American Depositary Receipt (abbreviated ADR) represents ownership in the shares of a 
non-U.S. company that trades in U.S. financial markets. 















OS FUNDAMENTOS ECONÔMICOS DA 
GOVERNANÇA CORPORATIVA

O Problema do Agente-Principal como Cerne das Questões 
de Governança Corporativa (Silveira, 2010)

Relações de Agência, ou de Agente-Principal, são contratos em 
que uma ou mais pessoas (o Principal) engajam outra pessoa 
(Agente) para desempenhar algum serviço em seu benefício, o 
que envolve a delegação de alguma autoridade de tomada de 
decisão para o agente.





Para demonstrar como é praticamente impossível maximizar mais de uma 
função objetivo empresarial, o Prof. Michael Jensen apresenta um 

exemplo no gráfico da Figura 1 à frente.  Ele considera uma empresa que 
deseja aumentar tanto os seus lucros (profits) do corrente ano quanto 
sua fatia de mercado (market share). É assumido, como na figura 

abaixo, que ao longo de um leque de valores de fatias de mercado os lucros 
aumentem.  Mas, em algum ponto, aumentos nas fatias de mercado 

acontecem somente às custas da redução dos lucros correntes- digamos, 
por conta de aumentos em gastos com P&D e propaganda, ou reduções de 

preços para aumentar fatias de mercado, reduzem os lucros deste ano.
Portanto, não é logicamente possível falar em maximizar ambos objetivos 

de fatias de mercado e lucros.
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Consultar também Cavalcanti, José Carlos.  “Arquitetura 
Empresarial: Um Conceito de Interface entre a 
Economia e a Administração da Firma”. Artigo publicado 
na Revista JISTEM- Journal of Information System and
Technology Management- Dezembro de 2009: 
http://www.jistem.fea.usp.br/index.php/jistem/article/view/10.
4301%252FS1807-17752009000300008

http://www.jistem.fea.usp.br/index




Fonte: http://www.creativante.com.br/lettericia/blog/ano1ed12.htm

The 10 Laws
of Behavioral
Cloudonomics

Joe Weinman



Fonte: Weinhardt, Blau, Stober (2009)
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Fonte: Weinhardt, Blau, Stober (2009)

The 10 Laws
of Behavioral
Cloudonomics
Joe Weinman



As 10 Leis da Cloudonomia Comportamental

1- Aversão ao Risco e Perda - Há assimetrias emocionais e perceptivas entre perdas e ganhos.  Uma perda é mais 
dolorosa do que um proporcional ganho é prazeroso: perder uma nota de US$ 10.00 pode ser mais irritante do que o fato de 
achá-la pode ser gratificante.  Certamente os CIOs devem exercitar a devida diligência com respeito às iniciativas propostas 
de cloud, mas eles devem também estar conscientes de que estas assimetrias podem causar preocupações que devem ser 

contrapostas aos benefícios, tais como a redução do custo total e o incremento da agilidade;
2- Viés Flat-Rate (Taxa Fixa para o Serviço) – Um efeito da aversão à perda é que os consumidores freqüentemente 

preferem planos flat-rate mesmo quando o modo pay-per-use (pagar pelo uso) custasse menos.  Com flat-rates ou up-front
capital expenditures (gastos de capital antecipados), as cobranças nunca são questionadas.  A precificação pay-per-use

(pagamento pelo uso) da cloud por recursos sob demanda reduz tipicamente os custos totais aumentando a escalabilidade, 
mas o prazer de um dólar poupado pode não superar o medo de que a perda de auto-escalar dê errado.  Pequenas soluções 

de flat-rate, monitoração e relatoria, e gestão de auto-escalonagem com limites de capacidade máxima podem ajudar;
3- Necessidade de Controle e Autonomia- O autor David Rock relata que as pessoas têm uma necessidade profunda de 
controle sobre os seus ambientes, ou elas podem exibir “desamparo” e “encurtamento de tempo de vida”.  Possuindo um 

data center pode oferecer a percepção de grande controle sobre ativos, tornando painéis de controle, portais, políticas 
transparentes e gestão “fina-flor” essencial para provedores de cloud.  Autonomia- “Posso fazer eu mesmo!”- é um 

importante acelerador para cloud computing.  Desenvolvedores podem autonomamente contratar recursos de infraestrutura, 
e serviços de plataformas podem possibilitar a democratização da TI;

4- Medo da Mudança- David Rock também observa que as pessoas são freqüentemente desconfortáveis com incerteza e, 
portanto, temem mudanças.  A cloud oferece não somente novas tecnologias, mas novos modelos de negócios e de 

organização.  Conseqüentemente, superar a inércia do modelo tradicional de ativo possuído pode requerer tentativas livres, 
políticas de privacidade inalteradas e explícitas, e/ou garantias de preço plurianuais;

5- O Efeito Dotação- As pessoas valoram bens que elas já possuem mais do que elas deveriam pagar para adquiri-los. Dan 
Ariely mostrou que para o mesmo bilhete (difícil de adquirir) de jogo de basquete do Duke, estudantes estavam desejosos de 

pagar cerca de US$ 170.00, mas não estavam desejando vendê-los por menos de US$ 2,400.00.  Adicionando o choice-
supportive bias (viés de escolha incentivada)(*), que racionaliza opções selecionadas e desconta as não-selecionadas, e 

uma resistente apreciação pelos ativos de TI e de organização existentes pode ser entendida;

(*) Em Ciência Cognitiva o choice-supportive bias é uma tendência das pessoas em imputar retroativamente atributos 
positivos para uma opção que ela selecionou.



As 10 Leis da Cloudonomia Comportamental

6- O Viés do Status Quo e o Escalonamento do Compromisso- Mais do que tudo, nós tendemos a preferir 
coisas do modo que elas sempre foram, e a investir quantidades adicionais em estratégias passadas que nos já

perseguimos.  Novamente, isto pode levar à inércia retardando a adoção de novos enfoques;
7- Descontos Hiperbólicos e Gratificação Instantânea- As pessoas tendem a descontar riscos e benefícios 

futuros hiperbolicamente (**), isto é, mais agudamente do que os textos de contabilidade ensinam; um biscoito de 
chocolate é muito mais valioso agora do que em uma hora. Isto é bom para a cloud, que promete gratificação 
instantânea via serviços sob demanda.  Além do mais, a “dor” do pagamento é postergada, então descontada;

8- O Efeito Preço-Zero- Dan Ariely argumenta que zero é especial. As pessoas prefeririam receber um certificado 
de presente de US$ 10.00 grátis (um ganho de US$ 10.00) do que pagar US$ 7.00 por um certificado de US$ 20.00 
(um ganho de US$ 13.00).  Isto também beneficia a cloud, uma vez que up-front costs (custos de adiantamento) são 

tipicamente eliminados;
9- Necessidade de Status- David Rock aponta que os humanos e outros primatas sociais têm detectores refinados 

e esquisitos.  Para a adoção de cloud, o status associado com gerenciamento de uma grande organização de TI 
com uma base de ativos substancial necessita ser trocado pelo status derivado de ser percebido como um inovador 

através do suo de serviços da cloud;
10- Paradoxo da Escolha (***) - o comércio na web possibilitou uma mudança de poucos grandes hits para um 

long-tail (cauda longa) de escolhas sem fronteiras. No entanto, muitas escolhas podem causar paralise pela análise, 
reduzindo vendas. Poucos pacotes, mais que ilimitada configurabilidade, pode ser melhor para aumentar as receitas 

do provedor de serviços.

(**) Dadas duas recompensas, os humanos mostram preferência por uma que chegue mais cedo do que mais tarde.
(***) A Creativante tratou desta questão em uma de suas newsletters em 2007: 
http://www.creativante.com.br/lettericia/blog/ano1ed30.html.

http://www.creativante.com.br/lettericia/blog/ano1ed30.html


Prof. Robert Gibbons (2009)

Transações Mediadas por Computador



IMPACTOS DA GOVERNANÇA 
CORPORATIVA

(A Complexa Relação entre Governança Corporativa e 
Desempenho)

A questão de se uma melhor governança leva a uma 
melhoria de desempenho pode ser dividida em duas 

partes:

a) Primeiro, há uma associação (há uma correlação) 
entre governança e desempenho?

b) Se sim, então a segunda questão lida com a natureza 
da causalidade desta associação: através dela, será

que uma melhor governança leva a um melhor 
desempenho, ou, de modo alternativo, será que um 

melhor desempenho leva a uma melhor governança?



IMPACTOS DA GOVERNANÇA 
CORPORATIVA



IMPACTOS DA GOVERNANÇA CORPORATIVA



IMPACTOS DA GOVERNANÇA 
CORPORATIVA

NOVAS PESQUISAS SOBRE PRODUTIVIDADE: O 
IMPACTO DE “MELHORES PRÁTICAS DE

GESTÃO” NO DESEMPENHO DAS EMPRESAS EM 
VÁRIAS DIMENSÕES

Os economistas têm demonstrado que grandes e persistentes 
diferenças em níveis de produtividade nos negócios são ubíquas.  
A questão emergente de pesquisa é a de por quê os negócios 
diferem em seus níveis medidos de produtividade.

Um grupo de economistas da Universidades de Stanford – EUA 
e da London School of Economics - Inglaterra tem demonstrado 
evidências de uma possível explicação  para as persistentes 
diferenças em produtividade ao nível da firma e ao nível 
nacional, notadamente que tais diferenças largamente 
refletem variações em práticas de gestão.  



IMPACTOS DA GOVERNANÇA 
CORPORATIVA

First, firms with “better” management practices tend to have better
performance on a wide range of dimensions: they are larger, more 
productive, grow faster, and have higher survival rates;

Second, management practices vary tremendously across firms and
countries. Most of the difference in the average management score of a 
country is due to the size of the “long tail” of very badly managed firms. 
For example, relatively few U.S. firms are very badly managed, while
Brazil and India have many firms in that category;

Third, countries and firms specialize in different styles of management. 
For example, American firms score much higher than Swedish fifi rms in 
incentives but are worse than Swedish firms in monitoring;

Fourth, strong product market competition appears to boost average
management practices through a combination of eliminating the tail of
badly managed firms and pushing incumbents to improve their practices;

Fifth, multinationals are generally well managed in every country. They
also transplant their management styles abroad. For example, U.S.
multinationals located in the United Kingdom are better at incentives and
worse at monitoring than Swedish multinationals in the United Kingdom;



IMPACTOS DA GOVERNANÇA 
CORPORATIVA

Sixth, firms that export (but do not produce) overseas are better-
managed than domestic non-exporters, but are worse-managed than
multinationals;

Seventh, inherited family-owned firms who appoint a family member
(especially the eldest son) as chief executive officer are very badly
managed on average;

Eighth, government-owned firms are typically managed extremely
badly. Firms with publicly quoted share prices or owned by private-equity
firms are typically well managed;

Ninth, firms that more intensively use human capital, as measured by
more educated workers, tend to have much better management 
practices;

Tenth, at the country level, a relatively light touch in labor market
regulation is associated with better use of incentives by management.



IMPACTOS DA GOVERNANÇA CORPORATIVA



IMPACTOS DA GOVERNANÇA 
CORPORATIVA



IMPACTOS DA GOVERNANÇA 
CORPORATIVA

O QUÊ CAUSA DIFERENÇAS EM PRÁTICAS 
DE GESTÃO?

Competição no mercado de produtos
Regulação no mercado de trabalho
Propriedade e Seleção Meritocrática do CEO
Multinacionais e Exportadores
Capital Humano
Informação



A GOVERNANÇA CORPORATIVA NO 
MUNDO
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