




1 Billion gigabytes = 1 exabyte

2004 = 48B

2006 = 192B

2003+2004=72B

2005 = 96B







Fonte: http://www.economist.com/specialreports/PrinterFriendly.cfm?story_id=15557443. 27th february, 2010.

http://www.economist.com/specialreports/PrinterFriendly.cfm?story_id=15557443
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“The Industrial Revolution: Past and Future”. 2003 Annual Report Essay. Robert E. Lucas, Jr. -
Visiting Scholar. May 2004. http://www.minneapolisfed.org/publications_papers/pub_display.cfm?id=3333

http://www.minneapolisfed.org/publications_papers/pub_display.cfm?id=3333




Fonte: http://www.makingthemodernworld.org.uk/
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• A divisão do trabalho, ou 
especialização 
econômica, é a 
especialização do trabalho 
cooperativo em tarefas e 
papéis específicos e 
circunscritos, de modo a 
aumentar a produtividade 
do trabalho. 

Adam Smith (1723-1790).  
Author of the Wealth of Nations
(1776). Picture courtesy of the 
Warren J. Samuels Portrait 
Collection at Duke University.
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• Descreve a natureza auto-
reguladora do mercado. É
uma metáfora criada em 
conjunto com as forças do 
auto-interesse, da 
competicão, e da oferta 
e da demanda, como 
sendo o incentivo capaz 
de alocar os recursos na 
sociedade. 

Adam Smith (1723-1790).  
Author of the Wealth of Nations
(1776). Picture courtesy of the 
Warren J. Samuels Portrait 
Collection at Duke University.
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• “Não é pela 
benevolência do 
açougueiro, do 
cervejeiro ou do padeiro 
que nós devemos 
esperar nosso jantar, 
mas sim a partir dos 
interesses próprios 
deles.”

Adam Smith (1723-1790).  
Author of the Wealth of Nations
(1776). Picture courtesy of the 
Warren J. Samuels Portrait 
Collection at Duke University.



18

• A divisão do trabalho por si só não diz nada 
sobre os limites da empresa.

• Cada um dos estágios da produção é uma
empresa separada, ou alguns deles estão
dentro de uma única empresa?

A1 C3 D4 E5B2
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Ronald H. Coase

(1910 - )

• O Mercado
– A troca de produtos e serviços.
– A troca é coordenada

espontâneamente.

• A Empresa
– Substitui a coordenação espontânea

com alguma categoria de 
planejamento central ou direção, e 
institui a hierarquia e a autoridade.
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Ronald H. 
Coase (1910-)



Especialmente custos de garimpar, 
coletar, processar, recuperar, armazenar, 
integrar, reusar, distribuir e agregar 
INFORMAÇÃO!
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• Adam Smith (1776):
Crescentemente positiva divisão
do trabalho.

Alfred Chandler (1977):

Coordenação através dos 
mercados.

Mão visível da 
Administração substituiu os
mercados.







1 Billion gigabytes = 1 exabyte

2004 = 48B

2006 = 192B

2003+2004=72B

2005 = 96B





“Nowadays, most economic transactions 
involve a computer” (Varian, 2010)

Professor in the School of Information, 
the Haas School of Business, and the
Department of Economics at the
University of California at Berkeley, and
also Chief Economist Officer of Google.

(JCC, 2010)



“I classify impact of computer mediated 
transactions into four main categories 
(Varian, 2010):

- Facilitate new forms of contract;
- Facilitate data extraction and analysis;
- Facilitate controlled experimentation;
- Facilitate personalization and customization”.

Professor in the School of Information, 
the Haas School of Business, and the
Department of Economics at the
University of California at Berkeley, and
also Chief Economist Officer of Google.





• O enfoque de “administração científica” de 
Taylor (começo do século 20) iniciou a 
separação das tarefas dos gestores em relação 
ao núcleo operativo da empresa.  Em 
combinação com mercados estáveis, 
comportamento previsível dos consumidores, e 
longos ciclos de vida dos produtos, as 
companhias se apoiaram na especialização
funcional para aumentar a eficiência do 
cumprimento da tarefa.  Como consequência, a 
organização funcional (multi-divisional) foi a 
estrutura prevalente da maioria das 
organizações do século 20.



http://ceciiil.wordpress.com



• “When the economy was relatively static, 
strategy could afford to be static. In a world 
characterized by durable products, stable
customer needs, well defined national and
regional markets, and clearly identified
competitors, competition was a “war of
position” in which companies occupied
competitive space like squares on a chessboard, 
building and defending market share in clearly
defined product or market segments. [...]



• “[Today], in this more dynamic business 
environment, strategy has to become
correspondingly more dynamic. Competition is 
now a “war of movement” in which success
depends on anticipation of market trends and quick
response to changing customer needs.  Successful
competitors move quickly in and out of products, 
markets, and sometimes even entire business. [...] 
In such an environment, the essence of strategy is 
not the structure of a company´s products and
markets but the dynamics of its behavior”.

Stalk, Evans, Schulman (1992) 





Fonte: Swenson and Shapiro (2008).



- Workflow “in the Brain”

- Workflow Assist in Sequencing Steps

- Work Distribution

- Business Process Management (BPM)

- Service Oriented Architecture (SOA)

- Enterprise Resource Planning (ERP)

- Custom Relationship Management (CRM)

- Business Intelligence (BI)

- Enterprise Architecture (EA)





http://ceciiil.wordpress.com





Teoria da 
Produção

Teoria das 
Instituições

Custos de 
Produção/Trans
formação

Custos de 
Transação

Oportunidades, 
Escolhas, 
Desempenho

Fonte: http://www.creativante.com.br/lettericia/blog/ano1ed10.htm





Teoria da 
Produção

Teoria das 
Instituições

Custos de 
Produção/Trans
formação

Custos de 
Transação

Oportunidades, 
Escolhas, 
Desempenho

Fonte: JCC (2010).
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Fonte: http://www.creativante.com.br/lettericia/blog/ano1ed12.htm

The 10 Laws
of Behavioral
Cloudonomics

Joe Weinman



Prof. Robert Gibbons (2009)

Transações Mediadas por Computador









Estrutura Conduta Desempenho

Paradigma Estrutura-Conduta-Desempenho



ARQUITETURA GOVERNANÇA CRESCIMENTO

Metodologia Arquitetura-Governança-Crescimento

Corporativa

TICs

Corporativa

TICs













Fonte: Fernandes e Abreu 
(2008).



Fonte: Andrade e Rosseti (2007)





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.











Fonte: Thomas Davenport (2009)

Informação Decisão

Mais Decisões

Frouxamente Emparelhada

Informação Decisão

Estruturada pelo Homem

Informação Decisão

Automatizada

Requer fortes 
processos/siste
mas de 
integração

Requer elo para 
processos e 
comportamentos 
de decisão

Requer 
infraestrutura

de informação

Três Enfoques para Relacionar Informação e Decisão









Fonte: Thomas Davenport (2009)

Estágio 1

Instalando Sistemas de Transação

Estágio 2

Informação de Decisão

Estágio 3

Processo de Decisão

Organização com 
formato e enfoque 
de gestão decisão

Conscientemente 
endereçando 
processos orientados 
à decisão

Foco na 
Oferta

Um Modelo de Estágios de Gestão da Decisão

Estágio 4

Orientação à Decisão

Estágio 5

Gestão de Decisão

Foco na 
Demanda Executivos começam a 

focar me melhorias de 
decisões

Focando na criação 
de melhoria da 
informação

Ainda 
construindo o 
alicerce



a) Estágio 1 (Analytically Impaired): a organização não tem um ou vários dos 
pré-requisitos para conduzir trabalho analítico sério, tais como dados, 
habilidades analíticas, ou interesse da gestão sênior;
b) Estágio 2 (Localized Analytics): há pequenos pacotes de atividade analítica 
na organização, mas eles não são coordenados ou focalizados em alvos 
estratégicos;
c) Estágio 3 (Analytical Aspirations): a organização visa um futuro mais 
analítico, tem capacidades analíticas estabelecidas, e tem umas poucas 
iniciativas significativas em curso, mas o progresso é lento- frequentemente
porque algum fator DELTA crítico tem sido difícil de implementar;
d) Estágio 4 (Analytical Companies): a organização tem os recursos humanos 
e tecnológicos necessários, aplica analítica regularmente, e conquista alguns 
benefícios ao longo da empresa.  Mas o foco estratégico não está assentado 
em analítica, e não transformou a analítica numa vantagem competitiva;
e) Estágio 5 (Analytical Competitor): a organização rotineiramente usa analítica 
como uma capacidade distintiva nos negócios.  Ela usa um enfoque em toda a 
empresa, compromissou e envolveu lideranças, e tem atingido resultados em 
larga escala.  Ela se mostra tanto interna quanto externamente como um 
competidor analítico.

Estágios de Maturidade de Capacidade Analítica



D accessible, high-quality Data”

E Enterprise orientation
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Fonte: Weinhardt, Blau, Stober (2009)

De acordo com o NIST- National Institute of 
Standards and Technology dos EUA, Cloud 

Computing- computação nuvem é um 
modelo para possibilitar acesso conveniente

de rede sob demanda a uma cesta
compartilhada de recursos computacionais

configuráveis (ex., redes, servidores, 
armazenamento, aplicações e serviços) que

podem ser rapidamente oferecidos e 
liberados com mínimo esforço de gestão ou

de interação com o provedor do 
serviço. Este modelo de cloud promove

disponibilidade e é composto de 
características essenciais, modelos de 

utilização, e vários modelos de serviços.



Fonte: Weinhardt, Blau, Stober (2009)











Fonte: Weinhardt, Blau, Stober (2009)











Fonte: Weinhardt, Blau, Stober (2009)











Fonte: Weinhardt, Blau, Stober (2009)

Public, Private
or Hybrid

Cloud



Fonte: Weinhardt, Blau, Stober (2009)

The 10 Laws of
Cloudonomics

Joe Weinman



As 10 Leis da Cloudonomia (Joe Weinman)

Serviços de utilidade pública da cloud diferem dos ambientes tradicionais de data center – e clouds de empresas privadas-
de três maneiras fundamentais.  Primeiro, eles oferecem verdadeiros serviços sob demanda, ao multiplexar a demanda de 
inúmeras empresas em uma cesta comum de recursos alocados dinamicamente.  Em segundo lugar, grandes provedores 
de cloud operam em uma escala muito maior do que mesmo as maiores empresas privadas.  Em terceiro lugar, enquanto 
data centers empresariais são naturalmente mobilizados para reduzir custo via consolidação e concentração, as clouds -
sejam de conteúdo, aplicação ou infraestrutura- se beneficiam da dispersão.  Estas três diferenças chave, por seu turno, 

capacitam a sustentação de vantagem competitiva sustentável das clouds através do que nós chamamos de as 10 Leis da 
Cloudonomia. 

Lei da Cloudonomia Nº 1 #: Serviços de utilidade pública custam menos mesmo que eles custem mais.  Um provedor 
de serviço sob demanda tipicamente cobra um prêmio de utilidade pública – um mais alto custo por unidade de tempo para 

um recurso do que se ele fosse possuído, financiado ou alugado.  No entanto, apesar dos custos de utilidades públicas 
custarem mais quando eles são usados, eles não custam nada quando eles não são usados.  Consequentemente, os 

consumidores poupam dinheiro ao trocar a infraestrutura fixa por clouds quando as cargas de trabalho são espinhosas, 
especificamente quando a taxa de pico para a média é maior do que o prêmio de utilidade pública;

Lei da Cloudonomia Nº 2 #: Sob demanda triunfa sobre projeções. A habilidade de provisionar capacidade rapidamente 
significa que qualquer demanda inesperada pode ser servida, e a receita associada com ela pode ser capturada.  A 

habilidade de desprover capacidade rapidamente significa que empresas não necessitam pagar bom dinheiro por ativos não 
produtivos.  Fazer estimativas é um ato frequentemente falho, especialmente para “cisnes negros” (grifos nossos), de modo 

que a habilidade de reagir instantaneamente significa maiores receitas, e menores custos;  
Lei da Cloudonomia Nº 3 #: O pico da soma nunca é maior do que a soma dos picos. Empresas disponibilizam 

capacidade para lidar com seus picos de demanda – uma empresa taxa a mais com as preocupações de 15 de Abril, um 
comerciante sobre a Sexta Negra, e um anunciante online de sports sobre o Super Domingo. Sob esta estratégia, a 

capacidade total empregada é a soma destes picos individuais.  No entanto, desde que as clouds podem realocar recursos 
ao longo de muitas empresas com diferentes períodos de pico, a cloud necessita empregar menos capacidade;

Lei da Cloudonomia Nº 4 #: A demanda agregada é mais suave que a individual. Agregar a demanda de múltiplos 
consumidores tende a suavizar a variação.  Especificamente, o coeficiente de variação da soma de variáveis aleatórias é

sempre menor que, ou igual, aquele de quaisquer variáveis individuais.  Portanto, as clouds proporcionam maior utilização, 
possibilitando melhor economia;

Lei da Cloudonomia Nº 5 #: Custos médios unitários são reduzidos ao distribuir custos fixos se mais unidades de 
produto. Enquanto grandes empresas se beneficiam de economias de escala, grandes provedores de serviços da cloud

podem se beneficiar de economias escala ainda maiores, tais como compra de volumes, banda larga, operações, e 
ferramentas de administração e manutenção; 



Lei da Cloudonomia Nº 6 #: Superioridade em números é o mais importante fator no resultado de um combate (Clausewitz).  O clássico 
estrategista militar Carl von Clausewitz argumentava que, acima de tudo, superioridade numérica era a chave para vencer batalhas.  No teatro da 
cloud, batalhas são travadas entre botnets (*) e DDoS (**) e suas defesas.  Um botnet de 100.000 servidores, cada um com  banda larga de uplink de 
um megabit por segundo, pode lançar 100 gigabits por segundo de ataque de banda larga.  Uma empresa de TI pode ser sobrecarregada com um 
ataque destes, enquanto que um grande provedor de serviço da cloud – especialmente um que também e um provedor de serviço de rede integrada –
tem a escala de repelir isto; 
Lei da Cloudonomia Nº 7 #: Espaço-Tempo é um continuum (Einstein/Minkowski).  Uma empresa em tempo real deriva vantagem competitiva a 
partir ao responder às mudanças nas condições de negócio e oportunidades mais rápido do que a competição.  Frequentemente, o processo de 
toamda de decisão depende de computação, i.e., business intelligence, análise de risco, otimização de portfólio, e assim por diante.  Assumindo que o 
trabalho de computação é possível em processamento paralelo, tais tarefas de computação podem frequentemente fazer um trade-off entre espaço e 
tempo, por exemplo um trabalho de batch pode rodar em um servidor por mil horas, ou mil servidores por 1 hora, e uma busca no Google é mais 
rápida porque seu processamento é dividido entre numerosas CPUs.  Desde que uma cloud ideal ofereça efetivamente escalabilidade sob demanda 
sem limite, pelo mesmo custo, um negócio pode acelerar sua tomada de decisão;
Lei da Cloudonomia Nº 8 #: Dispersão é o inverso do quadrado da latência.  Latência reduzida – o delay entre fazer uma requisição e ter uma 
resposta – é crescentemente crucial para fornecer um leque de serviços, entre eles aplicações ricas da Internet, games online, desktops remotamente 
virtualizadas, e colaboração interativa, tais como vídeo-conferência.  No entanto, para cortar latência pela metade não requer duas vezes mais nós, 
mas sim quatro vezes.  Por exemplo, crescer de um nó de serviço para dúzias pode cortar latência global (exemplo, de New York para Hong Kong) de 
150 milissegundos para abaixo de 20.  No entanto, “barbear” nos próximos 15 milissegundos requer mil nós a mais.  Há então um pote de mel natural 
para dispersão destinado a redução de latência, que umas poucas dúzias de nós – mais que uma empresa desejaria empregar, especialmente dada a 
mais baixa utilização descrita acima;
Lei da Cloudonomia Nº 9 #: Não coloque todos os ovos numa mesma cesta.  A confiabilidade de um sistema com n componentes redundantes, 
cada um com confiabilidade r, é 1-(1-r)n.  Assim, se a confiabilidade de um único data center é 99 por cento, dois data centers oferecem quatro noves 
(99,99%) e três data centers oferecem seis noves (99,9999%), Enquanto nenhuma quantidade finita de data centers irá prover 100% de 
confiabilidade, nós podemos chegar muito perto de uma arquitetura de alta confiabilidade com somente poucos data centers.  Se um provedor de 
cloud deseja prover serviços de alta confiabilidade globalmente para aplicações sensíveis à latência, deve haver uns poucos data centers em cada 
região;
Lei da Cloudonomia Nº 10 #: Um objeto em repouso tende a permanecer em repouso (Newton).  Um  data center é um objeto muito, muito 
grande.  Enquanto teoricamente qualquer empresa pode alojar data centers em localizações globalmente otimizadas que estejam localizadas em um 
backbone de rede central com acesso barato a energia, resfriamento e espaço, poucas podem.  Ao invés, elas permanecem em localizações por 
razões tais como onde a empresa, ou uma unidade adquirida foi fundada, ou onde elas fizeram um bom acordo em um espaço desgraçado mas em 
condições.  Um provedor de serviço da cloud pode localizar sites otimamente.

Botnets: Botnets são redes formadas por computadores infectados com bots. Estas redes podem ser compostas por centenas ou milhares de 
computadores. Um invasor que tenha controle sobre uma botnet pode utilizá-la para aumentar a potência de seus ataques, por exemplo, para enviar 

centenas de milhares de e-mails de phishing ou spam, desferir ataques de negação de serviço, etc. 
DDoS - Os ataques DoS (Denial of Service), ou de de DDoS (Distributed Denial of Service), também denominados Ataques de Negação de Serviços,  

consistem em tentativas de impedir usuários legítimos de utilizarem um determinado serviço de um computador. 

Joe Weinman is Strategic Solutions Sales VP for AT&T Global Business Services..



Top 10 Leis da Cloud Computing da Bessemer Venture Partners 

1- Menos é mais! Alavanque a cloud em qualquer lugar que você praticamente possa, tanto para
seus sistemas internos, quanto para suas ofertas de produtos, e “diga não” para os on-premises 

deployments (computação em instalações próprias)! 
2- Instrumentalize-se e confie nos 6 Cs da Cloud Finance (Finança da Nuvem). Ou seja, as 
métricas chave do negócio devem incluir os seguintes 6 Cs: 1) Committed Monthly Recurring 

Revenue – CMRR (Receita Recorrente Mensal Comprometida); 2) Cash Flow (Fluxo de Caixa); 3) 
CMRR Pipeline- CPipe (Fonte de informações de CMRR); 4) Churn (produza em grande

quantidade e em tempo reduzido); 5) Customer Acquisition Cost – CAC (custo de aquisição de 
consumidor); e 6) Customer Life Time Value – CLTV (valor do tempo de vida do consumidor); 

3- Estude a Curva de Aprendizado das Vendas e Somente Invista atrás de Sucesso; 
4- Esqueça tudo que você aprendeu sobre canais de software. A Internet é seu novo canal e 

Provedores de Serviços Capacitados por Tecnologia estão entre os poucos parceiros que
realmente se importam se você tiver sucesso; 

5- Construa Employees Software- Software de Empregados. Empregados são agora poderosos
consumidores, não somente seus gerentes; 

6- Por definição, suas prospecções de vendas estão on-line- marketing tecnológico on-line é uma
competência central de qualquer negócio de sucesso da cloud; 

7- A mais importante parte do Software como um Serviço não é Software, é Serviço; 
8- Alavanque e monetize os ativos de dados; 

9- “Mind the GAAP”. Numa paródia com a expressão “mind the gap” (cuidado com o degrau, ou o 
buraco), significa preste atenção aos General Accepted Accounting Principles (princípios contábeis
geralmente aceitos nos EUA). A contabilidade da cloud é tudo sobre casar receitas com despesas

para o consumo, além dos serviços profissionais; 
10- Cloudonomics (a economia da cloud) requer que você planeje suas paradas para recarregar de 

maneira muito cuidadosa. 



Fonte: http://www.bvp.com/saas/default.aspx

http://www.bvp.com/saas/default


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




Fonte: Weinhardt, Blau, Stober (2009)
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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
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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.



2000



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.



2000



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.



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.



A Governança Corporativa no Brasil



A Governança Corporativa no Brasil
(Que práticas devem tornar uma companhia mais bem 

governada?)
Código das Melhores Práticas de 
Governança Corporativa do IBGC

¦ Propriedade (Sócios)
¦ Conselho de Administração
¦ Gestão
¦ Auditoria Independente
¦ Conselho Fiscal
¦ Conduta e Conflito de Interesses



A Governança Corporativa no Brasil
(Que práticas devem tornar uma companhia mais bem 

governada?)
Código das Melhores Práticas de 
Governança Corporativa do IBGC

Os princípios básicos de Governança Corporativa que o IBGC 
defende são:

Transparência
Mais do que a obrigação de informar é o desejo de disponibilizar 
para as partes interessadas as informações que sejam de seu 
interesse e não apenas aquelas impostas por disposições de leis ou 
regulamentos. A adequada transparência resulta em um clima de 
confiança, tanto internamente quanto nas relações da empresa com 
terceiros. Não deve se restringir ao desempenho econômico-
financeiro, contemplando também os demais fatores (inclusive 
intangíveis) que norteiam a ação gerencial e que conduzem à
criação de valor;



A Governança Corporativa no Brasil
(Que práticas devem tornar uma companhia mais bem 

governada?)
Código das Melhores Práticas de Governança 

Corporativa do IBGC

Os princípios básicos de Governança Corporativa que o IBGC defende 
são:

Equidade
Caracteriza-se pelo tratamento justo de todos os sócios e demais partes 
interessadas (stakeholders). Atitudes ou políticas discriminatórias, sob qualquer 
pretexto, são totalmente inaceitáveis;

Prestação de Contas (accountability)
Os agentes de governança devem prestar contas de sua atuação, assumindo 
integralmente as consequências de seus atos e omissões;

Responsabilidade Corporativa
Os agentes de governança devem zelar pela sustentabilidade das 
organizações, visando à sua longevidade, incorporando considerações de 
ordem social e ambiental na definição dos negócios e operações.



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.



Governança Corporativa em Empresas 
Familiares



Governança Corporativa em Empresas 
Familiares



Governança Corporativa em Empresas 
Familiares



Governança Corporativa em Empresas Familiares



Governança Corporativa em Empresas Familiares



Governança Corporativa em Empresas Familiares



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.



Governança Corporativa Aplicada às Empresas de Controle Estatal - ECEs



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
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