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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



A Governança Corporativa no Brasil

Um direito de tag-
along é um 
conceito legal nas 
leis das 
corporações. Ele 
assegura que se o 
acionista 
majoritário decidir 
vender sua parte, 
os acionistas 
minoritários têm o 
direito de se juntar 
ao acordo e de 
vender suas 
participações nos 
mesmos termos e 
condições que se 
aplicariam ao 
acionista 
majoritário. Este 
direito protege os 
acionistas 
minoritários.
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A Governança Corporativa no Brasil

As companhias, que estão classificadas no Nível 1, devem apresentar melhorias na
prestação de informações ao mercado e promoverem dispersão do controle acionário. 
Além disso, outras obrigações adicionais à legislação devem ser atendidas, tais como:

• Melhoria nas informações prestadas, adicionando às Informações Trimestrais (ITRs)
– documento que é enviado pelas companhias listadas à CVM e à BOVESPA,
disponibilizado ao público e que contém demonstrações financeiras trimestrais – entre
outras: demonstrações financeiras consolidadas e a demonstração dos fluxos de caixa;

• Melhoria nas informações relativas a cada exercício social, adicionando às
Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFPs) – documento que é enviado pelas
companhias listadas à CVM e à BOVESPA, disponibilizado ao público e que contém
demonstrações financeiras anuais – entre outras, a demonstração dos fluxos de caixa;

• Melhoria nas informações prestadas, adicionando às Informações Anuais (IANs) –
documento que é enviado pelas companhias listadas à CVM e à BOVESPA,
disponibilizado ao público e que contém informações corporativas – entre outras: a
quantidade e características dos valores mobiliários de emissão da companhia detidos
pelos grupos de acionistas controladores, membros do Conselho de Administração,
diretores e membros do Conselho Fiscal, bem como a evolução dessas posições;



A Governança Corporativa no Brasil

• Realização de reuniões públicas com analistas e investidores, ao menos 
uma vez por ano;

• Apresentação de um calendário anual, do qual conste a programação dos 
eventos corporativos, tais como assembléias, divulgação de resultados etc.;

• Divulgação dos termos dos contratos firmados entre a companhia e partes 
Relacionadas;

• Divulgação, em bases mensais, das negociações de valores mobiliários e 
derivativos de emissão da companhia por parte dos acionistas controladores;

• Manutenção em circulação de uma parcela mínima de ações, 
representando 25% (vinte e cinco por cento) do capital social da companhia;

• Quando da realização de distribuições públicas de ações, adoção de 
mecanismos que favoreçam a dispersão do capital.
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A Governança Corporativa no Brasil

As companhias listadas no Nível 2 comprometem-se a cumprir as exigências 
estabelecidas para o Nível 1 e, adicionalmente, adotam um conjunto de regras 
mais amplo de práticas de governança, priorizando e ampliando os direitos dos 
acionistas minoritários. A seguir são apresentadas algumas obrigações 
adicionais para participação neste nível:

• Divulgação de demonstrações financeiras de acordo com padrões 
internacionais IFRS (International Financial Reporting Standards) ou US GAAP 
(United States Generally Accepted Accounting Principles).

• Conselho de Administração com mínimo de 5 (cinco) membros e mandato 
unificado de até 2 (dois) anos, permitida a reeleição. No mínimo, 20% (vinte por 
cento) dos membros deverão ser conselheiros independentes.

• Direito de voto às ações preferenciais em algumas matérias, tais como,
transformação, incorporação, fusão ou cisão da companhia e aprovação de 
contratos entre a companhia e empresas do mesmo grupo sempre que, por força 
de disposição legal ou estatutária, sejam deliberados em assembléia geral.



A Governança Corporativa no Brasil

• Extensão para todos os acionistas detentores de ações ordinárias 
das mesmas condições obtidas pelos controladores quando da 
venda do controle da companhia e de, no mínimo, 80% (oitenta por 
cento) deste valor para os detentores de ações preferenciais (tag
along);

• Realização de uma oferta pública de aquisição de todas as ações 
em circulação, no mínimo, pelo valor econômico, nas hipóteses de 
fechamento do capital ou cancelamento do registro de negociação 
neste Nível;

• Adesão à Câmara de Arbitragem do Mercado para resolução de 
conflitos societários.
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A Governança Corporativa no Brasil

Uma das principais regras para participar do Novo Mercado é que a firma 
deve possuir apenas ações ordinárias (são ações que possuem direito de 
voto). Mas, essa não é a única obrigação, sendo que algumas além de 
estarem presente no regulamento de listagem, deverão ser aprovadas em 
assembléias gerais e adicionadas no estatuto social da empresa. A Bovespa 
cita outras obrigações adicionais que as companhias possuem, são elas:

• Extensão para todos os acionistas das mesmas condições obtidas pelos
controladores quando da venda do controle da companhia (tag along);

• Realização de uma oferta pública de aquisição de todas as ações em 
circulação, no mínimo, pelo valor econômico, nas hipóteses de fechamento do 
capital ou cancelamento do registro de negociação no Novo Mercado;

• Conselho de Administração com mínimo de 5 (cinco) membros e mandato 
unificado de até 2 (dois) anos, permitida a reeleição. No mínimo, 20% (vinte 
por cento) dos membros deverão ser conselheiros independentes;



A Governança Corporativa no Brasil

• Melhoria nas informações prestadas, adicionando às Informações Trimestrais (ITRs) 
– documento que é enviado pelas companhias listadas à CVM e à BOVESPA, 
disponibilizado ao público e que contém demonstrações financeiras trimestrais – entre 
outras: demonstrações financeiras consolidadas e a demonstração dos fluxos de caixa;

• Melhoria nas informações relativas a cada exercício social, adicionando às 
Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFPs) – documento que é enviado pelas 
companhias listadas à CVM e à BOVESPA, disponibilizado ao público e que contém 
demonstrações financeiras anuais – entre outras, a demonstração dos fluxos de caixa;

• Divulgação de demonstrações financeiras de acordo com padrões internacionais 
IFRS ou US GAAP;

• Melhoria nas informações prestadas, adicionando às Informações Anuais (IANs) –
documento que é enviado pelas companhias listadas à CVM e à BOVESPA, 
disponibilizado ao público e que contém informações corporativas – entre outras: a 
quantidade e características dos valores mobiliários de emissão da companhia detidos 
pelos grupos de acionistas controladores, membros do Conselho de Administração, 
diretores e membros do Conselho Fiscal, bem como a evolução dessas posições;



A Governança Corporativa no Brasil

• Realização de reuniões públicas com analistas e investidores, ao menos uma vez 
por ano;

• Apresentação de um calendário anual, do qual conste a programação dos eventos 
corporativos, tais como assembléias, divulgação de resultados etc.;

• Divulgação dos termos dos contratos firmados entre a companhia e partes 
relacionadas;

• Divulgação, em bases mensais, das negociações de valores mobiliários e 
derivativos de emissão da companhia por parte dos acionistas controladores;

• Manutenção em circulação de uma parcela mínima de ações, representando 25% 
(vinte e cinco por cento) do capital social da companhia;

• Quando da realização de distribuições públicas de ações, adoção de mecanismos 
que favoreçam a dispersão do capital;

• Adesão à Câmara de Arbitragem do Mercado para resolução de conflitos
societários.
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A Governança Corporativa no Brasil



A Governança Corporativa no Brasil
(A Onda de IPOs entre 2004-2007)

Episódios marcantes:

a) Poison pills brasileiras: adoção indiscriminada de mecanismos 
para evitar a formação de blocos acionários relevantes pelas 
companhias que vieram ao mercado;

b) Insider trading: suspeita de ocorrência de negociação de ações por 
pessoas de posse de informações privilegiadas em diversas 
operações de aquisição de controle;

c) Equity kickings: aceleração do processo de abertura do capital de 
companhias por meio de alavancagem financeira oriunda de 
recursos de seus bancos coordenadores;

d) BDRs (Brazilian Depositary Receipts): emissão de recibos de 
depósito de ações para serem negociados no Brasil por empresas 
intrinsicamente brasileiras como se fossem estrangeiras, em alguns 
casos resultando em problemas financeiros e de governança;



A Governança Corporativa no Brasil
(A Onda de IPOs entre 2004-2007)

Episódios marcantes:

e) Gestão de riscos: falta de atenção de conselhos de administração 
no monitoramento dos riscos aos quais suas companhias estavam 
expostas;

f) Aquisições originárias: estruturação de operações de venda de 
controle sem aprovação ou possibilidade de saída por parte de 
minoritários por companhias do Novo Mercado;

g) Mecanismos de aumento de controle (CEMs – Control Enhancing
Mechanisms): utilização de mecanismos para aumentar o poder de 
controle por parte de acionistas majoritários, inclusive por empresas 
do Novo Mercado.
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A Governança Corporativa no Brasil
(Que práticas devem tornar uma companhia mais bem 

governada?)



O Conselho de Administração como 
Mecanismo Fundamental de Governança

Tarefas fundamentais:

Fixar as diretrizes estratégicas do negócio;
Decidir sobre as matérias envolvendo as principais decisões 

de investimento, financiamento e destinação dos resultados;
Decidir sobre matérias envolvendo fusões e aquisições;
Definir o pacote de remuneração dos altos executivos;
Eleger, monitorar e substituir o diretor-presidente e demais 

diretores;
Planejar a sucessão do presidente e dos outros executivos-

chave;
Promover um processo estruturado para nomeação de novos 

conselheiros;



O Conselho de Administração como 
Mecanismo Fundamental de Governança

Definir a tolerância ao risco da organização, incluindo sua 
política de gerenciamento de riscos e sistema de controles 
internos;

Escolher a auditoria independente, aprovar seu plano de 
trabalho, negociar seus honorários e avaliar seu desempenho;

Investigar possíveis fraudes financeiras e de informação para 
o público;

Definir política de dividendos da empresa;
Revisitar periodicamente as práticas de governança adotadas 

pela companhia;
Decidir sobre as operações com partes relacionadas;
Assegurar a presença e disseminação de um código de 

conduta pela organização.



O Conselho de Administração como 
Mecanismo Fundamental de Governança



O Conselho de Administração como 
Mecanismo Fundamental de Governança



Governança Corporativa em Empresas 
Familiares

Principais Riscos:

i) Problemas sucessórios e de transição de gerações;

ii) Nepotismo, informalidade na avaliação de desempenho de executivos 
familiares e ausência de meritocracia;

iii) Geração de facções entre ramos familiares;

i) Separação das questões familiares das questões empresariais;

ii) Manutenção do profissionalismo em certas situações;

iii) Ausência de fóruns para solução de divergências de âmbito familiar.



Governança Corporativa em Empresas 
Familiares

Vantagens Potenciais:

i) Maior convergência de interesses na alta gestão entre acionistas e 
administradores;

ii) Maior comprometimento e dedicação dos executivos familiares com a 
empresa, vis-à-vis os executivos de mercado;

iii) Possibilidade de um maior horizonte temporal nas decisões 
corporativas;

iv) Maior agilidade no processo decisório; e

v) Maior interesse dos controladores em construir um negócio para 
gerações futuras.
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Governança Corporativa em Empresas Familiares



Governança Corporativa Aplicada às Empresas de 
Controle Estatal - ECEs

Principais Perigos:

A possibilidade de as ECEs sofrerem interferência indevida ou excessiva do 
Estado no papel de controlador;

A possibilidade de as ECEs sofrerem pouca pressão por resultados e eficiência 
operacional, já que estão livres dos riscos de falência e aquisição hostil (dois 
dos principais mecanismos externos de governança);

A possibilidade de haver diluição da responsabilização pelas decisões tomadas, 
tendo em vista que as ECEs possuem uma estrutura mais complexa de tomada 
de decisões. Envolvendo diversos agentes em cadeia (tais como gestores, 
conselheiros, secretários de estado, ministros, governo);

A dificuldade da manutenção da continuidade administrativa, tendo em vista que 
as ECES normalmente passam por uma “mudança” do controlador a cada 
quatro ou oito anos (o que pode ocasionar uma maior incerteza ex ante).



Governança Corporativa Aplicada às Empresas de 
Controle Estatal - ECEs

Diferentes Desafios:

Definir de forma clara a função-objetivo da empresa em suas decisões, lidando 
adequadamente com a dualidade entre a maximização do valor de longo prazo da 
companhia e a promoção do bem-estar social e das políticas públicas;

Definir regras para transações com partes relacionadas, principalmente com o governo e 
órgãos públicos;

Definir uma política de preços com regras claras e implementação independente de 
questões políticas momentâneas;

Estabelecer procedimentos para nomeação dos administradores que assegurem um 
ambiente meritocrático e de alto nível técnico;

Propiciar ao conselho de administração poder de fato para seleção e substituição dos 
executivos principais;

Criar mecanismos que permitam maior proteção do modelo de gestão da companhia contra 
mudanças bruscas no cenário político, assegurando a manutenção de seus compromissos 
prévios com investidores e demais stakeholders.
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Casos de Governança Corporativa

Caso Enron

Caso Parmalat

Caso Banco Nacional 

Caso Agrenco

Caso Embraer

Escândalos de Governança Pós- 2008



http://jccavalcanti.wordpress.com

http://www.creativante.com.br

http://twitter.com/jccavalcanti

cavalcanti.jc@gmail.com

Perguntas
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