
O novo mundo da governança 
 
A leitura dos jornais nacionais e estrangeiros num mesmo dia, recentemente, 
não deixa margem a dúvidas quanto à avalanche de notícias sobre governança 
corporativa: o Financial Times comentou o insider dealing na Airbus; o Wall 
Street Journal citava a discussão na Marks & Spencer se o CEO deve ser 
também o Chairman do Conselho; o Le Monde tratava do desvio de fundos no 
sindicato patronal dos metalúrgicos, além de mencionar as ações judiciais de 
16 mil acionistas da Deutsche Telekom representados por 800 escritórios de 
advocacia, por suposta supervalorização na privatização; o Corriere della Sera 
aborda a vitória da Ferrero em causa de concorrência desleal julgada na China; 
no Brasil, a Gazeta Mercantil destaca que empresas de comércio exterior se 
viram às voltas com greves totalizando um ano e dois meses nos últimos três 
anos. Mera coincidência no tempo, ou realidade que veio para ficar?  
 
Evidentemente, governança não é uma expressão nova. Há tempos se ouve 
falar em governança corporativa, governança de tecnologia da informação, boa 
governança etc. A novidade, porém, e que afeta a todos os mercados, 
empresas e indivíduos, é a forma como a governança está sendo transformada 
num esperanto virtualmente compulsório, bastante abrangente e ditado por 
regras técnicas e legais. Isto não existia no cenário anterior, em que a 
governança era vista principalmente como campeonato moral, de participação 
facultativa, gerida por "ilhas", pontualmente.  
 
Os exemplos são pródigos: normas ISO (17799, 27001 etc.) estabelecem uma 
ponte - há muito tempo reclamada - entre governança corporativa e 
governança de TI, exigindo adoção de contratos eficientes, por exemplo. 
Basiléia II regula as diretrizes para o sistema financeiro mundial, idem 
Solvência II em relação ao mercado internacional de seguros. A Lei Sarbanes-
Oxley faz eco em regulamentações locais da Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM) e do Banco Central (como a Resolução 3.380). Os casos de conflitos de 
interesses, insider information, insider trading, fraudes, falta de transparência, 
inequidades etc. deixam de ser esporádicos e se convertem em assunto do 
cotidiano.  
 
Como conviver neste novo mundo em que atender normas de governança é 
condição essencial para os negócios? Como se estruturar para filtrar o que é 
obrigatório e o que é premial? Como evitar redundâncias e superposições 
custosas e demoradas? Como prevenir responsabilizações de pessoas físicas 
e de pessoas jurídicas? Como lidar com a teia de implicações que se formou?  
 
Estas e outras questões desafiam mentes acostumadas com o simplismo de 
relegar o assunto a um ombudsman, ou a advogados, ou a uma diretoria de 
organização. A complexidade cresceu na medida em que a obrigação de 
governança se espalhou. Gestão de riscos se transformou em disciplina 
multidisciplinar, cross, atravessando na diagonal os clássicos organogramas 
matriciais.  
 
A propósito, quem não se lembra de experiências frustrantes de quando o 
código de ética era praticamente a única diretriz formal corporativa a disciplinar 



e reprimir comportamentos indesejáveis? Foi a época das discussões sobre 
conceitos subjetivos (boa fé, bom senso), cuja aplicação carecia de parâmetros 
cristalizados no mercado. Foi também a época da responsabilidade difusa, em 
que o jogo de empurra era viável, e em que basicamente só as pessoas físicas 
(preferencialmente, de escalões intermediários) eram punidas. Esses tempos 
ficaram para trás.  
 
Hoje, a expedição contínua de políticas e normas caracteriza um movimento 
simétrico ao do ambiente de laissez faire gerencial. Impõe-se a sigla do 
momento, GRC (originalmente, Governance, Risk and Compliance), que vem a 
ser o somatório da governança com a matéria de gestão de riscos, e com a de 
controles. Significa que a possibilidade de captar fundos, obter limites 
operacionais mais flexíveis, neutralizar responsabilidades, conseguir melhor 
valoração da empresa, e outras importantes vantagens adicionais dependerão 
diretamente da boa gestão do que esta sigla representa.  
 
Como conjugar o Índice de Sustentabilidade Econômica, do Novo Mercado da 
BM&F Bovespa, com outros indicadores de responsabilidade social ou 
ambiental? Como articular a ponderação dos riscos operacionais de uma 
instituição financeira com as regras de Coso ou de Cobit? Como adotar 
mecanismos mais inteligentes de compliance, fazendo uso de ferramentas de 
gestão do conhecimento, e ligando com métricas de Balance Scorecard e de 
outras metodologias? Como documentar retorno sobre o investimento em 
relação a desembolsos para atendimento de normas regulatórias de 
governança ou de compliance?  
 
Estamos já em meio a este processo irreversível de escalada rumo a padrões 
mais elevados e gerais de governança. É seguramente um mundo admirável 
para os que o acompanhem e o incorporem como diferencial corporativo e 
pessoal em suas atividades.  
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