
Um novo conceito para a governança corporativa  
 
A governança corporativa vem sendo alvo de ataques por todos os flancos. 
Também pudera, a imensa maioria imaginava que regras de governança 
claras, transparência na divulgação de informações, conselhos com 
participação externa e, sobretudo, a participação em alguns dos níveis de 
governança da bolsa forneceriam alguma forma de blindagem para as ações. A 
crise mostrou que isto não é verdade.  
 
Por um lado, um conjunto grande de empresas, até então consideradas de boa 
governança, apresentou imensos prejuízos causados por contratos assinados 
sobre os quais nem seus diretores nem o conselho tinham condições de fazer 
uma análise ampla por simples falta de conhecimento técnico. Por outro, a 
análise fria dos números mostra que não houve diferença no desempenho das 
ações listadas ou não em um dos níveis de governança da Bovespa durante a 
recente crise. Pior, como reportagem do Valor mostrou, ações pertencentes ao 
Nível 2 tiveram perdas superiores a todos os outros grupos de ações da bolsa.   
 
É a morte da governança? Certamente não. É um momento para discutirmos 
seus diversos aspectos e repensarmos sua forma. Voltando às origens, as 
práticas de boa governança devem mitigar os conflitos entre os acionistas 
minoritários e os controladores da empresa. Isto é importante dado que os 
controladores tendem a espoliar recursos dos minoritários das mais diferentes 
formas. A mais banal é o uso de ativos da empresa de forma indiscriminada. 
Um exemplo simples é a utilização de veículos ou aeronaves para transporte 
de familiares que nada tem a ver com a gestão da empresa. Outros são mais 
sofisticados, como o pagamento de royalties pelo uso do nome da empresa 
que, coincidentemente, é o nome da família controladora da empresa. Mas há 
muito mais possibilidades de espoliação.   
 
Além da espoliação, é de se esperar que empresas com boas práticas de 
governança tenham uma gestão mais atenta aos problemas da empresa, até 
porque devem contar com decisões colegiadas e transparentes. Principalmente 
quanto aos riscos a que ela está exposta. Mas não é isto que temos observado 
nas empresas ditas de boa governança. E vem daí um conjunto inicial de 
sugestões para novas regras de governança.   
 
 
A primeira delas diz respeito ao uso dos ativos da empresa. É fundamental que 
em empresas de boa governança não haja confusão entre o patrimônio da 
empresa e o dos controladores. Deve existir entre eles uma "muralha da 
China", como se preconiza existir entre as áreas de tesouraria e de gestão de 
recursos de terceiros nos bancos. A justificativa de cessão do uso de ativos 
para terceiros ou fora dos horários de trabalho como pagamento de benefícios 
por conta de redução de carga tributária não pode ser aplicada sob pena de 
cairmos no já existente ambiente de descontrole. Assim, o uso de ativos da 
empresa só se justifica quando em linha com os objetivos de todos os seus 
acionistas, mais ainda, de todos os seus stakeholders.   
 
 



A segunda sugestão diz respeito à competência de diretores e conselheiros 
para implementar as ações das empresas. Devemos discutir a competência 
para assumir compromissos em nome da empresa e, conseqüentemente, em 
nome de seus acionistas. Aqui, é interessante fazer um paralelo entre os 
departamentos jurídicos e financeiros das empresas.   
 
 
Nos departamentos jurídicos, vamos encontrar advogados cuja única função é 
a de dissecar contratos buscando qualquer mínimo deslize que possa, no 
futuro, trazer qualquer problema para a empresa. Já no departamento 
financeiro, temos um conjunto de pessoas com um bom conhecimento de 
operações financeiras básicas. Uma prova desta tese pode ser encontrada na 
assinatura dos já famosos contratos de derivativos cambiais que tanto prejuízo 
trouxeram às empresas nos últimos meses. O que ocorreu?   
 
Simples, os departamentos financeiros não tinham condições de analisar em 
profundidade as consequências desses contratos que envolviam estruturas 
relativamente complexas mas que foram vendidos como uma proteção cambial 
simples. Qualquer aluno de mestrado de uma boa escola saberia que esses 
contratos continham uma quantidade de pólvora suficiente para implodir uma 
grande empresa. Mas não os departamentos financeiros.   
 
 
A sugestão é que a área financeira copie os departamentos jurídicos. 
Examinem cada novo compromisso com microscópio, vislumbrando todas as 
possibilidades, buscando qualquer indício de problema futuro. Claro que isso 
só será possível com um corpo técnico adequado. Mas os custos de 
manutenção deste corpo técnico pode ser reduzido, dando-lhes outras funções 
como buscar no mercado soluções muitas vezes simples, mas que escapam 
aos não iniciados no complexo mundo das estruturas financeiras.   
 
 
Duas sugestões iniciais para começarmos a discutir a nova governança 
corporativa. Claro que há muito mais, principalmente em relação ao conselho. 
Quais devem ser suas responsabilidades e funções? A quem ele deve 
responder prioritariamente? São questões fundamentais e que tomarão um 
bom tempo de discussões e análises. Será um longo caminho aberto pela 
recente crise.   
 
 
William Eid Junior- Coordenador do Centro de Estudos em Finanças da 
FGV/EAESP. Artigo publicado no jornal Valor Econômico em 29/01/09. 
 
 
 


