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O tema governança corporativa e suas análises, de um modo geral,
têm abrangido as relações que se estabelecem entre os agentes de
determinada organização, sendo integrantes ou não, como objeto
de estudo. Em conseqüência, consideram aspectos como a relação
entre propriedade e gestão, tipo de financiamento predominante,
custos de agência, ou seja, aqueles decorrentes de conflitos de interesse entre propriedade e controle, além da aplicação dos mecanismos que permitam a eficácia da governança por meio do relacionamento da empresa com seus agentes de governança. O que se
busca neste estudo não é identificar os procedimentos de gestão
das empresas em nível nacional, observadas sob o enfoque individual ou coletivo. Em um critério mais abrangente, o objetivo proposto é analisar os conceitos que deram origem ao tema Governança Corporativa e em seguida, explicitar os modelos de Governança que vêm sendo praticados nas várias partes do mundo atualmente. Neste sentido, procura-se contextualizar a inserção do
tema, em um processo de comparações entre estes modelos, bem
como a inserção destes movimentos nos ambientes mundialmente
praticantes deste processo.
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The theme Corporate Governance and their analyses, in general,
have been including the relationships that settle down among the
agents of certain organization, being integral or no, as study object.
In consequence, they consider aspects as the relationship between
property and administration, type of predominant financing,
agency costs, in other words, those current of conflicts of interest
between property and control, besides the application of the
mechanisms that allow the effectiveness of the governance
through the relationship of the company with their governance
agents. What is looked for in this study is not to identify the procedures of administration of the companies in national level, observed under the focus individual or collective. In an including
criterion, the proposed objective is to analyze the concepts that
created the theme Corporate Governance and soon afterwards, to
explicit the models of Governance that have been practiced in the
several parts of the world now. In this sense, to put it in a context
to insert of the theme is sought, in a process of comparisons among
these models, as well as the insert of these movements in the atmospheres globally apprentices of this process.
Keywords: Governance, models, corporate governance.
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1.

INTRODUÇÃO
A existência de um conjunto de questões permeando as relações entre propriedade e
gestão podem ser abrangidos no campo conceitual de governança corporativa, cujo assunto tem sido muito discutido globalmente, principalmente nos países industrializados. O objeto dessa análise compõe a avaliação constante da eficácia institucional dos
modelos alternativos de governança corporativa, bem como seus impactos sobre a
competitividade das empresas e nações em todo o mundo.
Aufere-se a existência de um sistema de governança corporativa pela composição de um conjunto de convenções culturais, instituições e regulamentos, que regem
a relação entre as administrações das empresas e os acionistas ou, até mesmo, outros
grupos às quais as administrações, de acordo com o tipo de modelo, devem prestar
contas. O mesmo pode ser estendido para o conceito de governança global.
Todas as características e o desenvolvimento desses modelos, que podem ser
associados a grupos de países, refletem as peculiaridades de formas distintas de organização capitalista, bem como as prioridades políticas e sociais abrangidas nos mais
variados segmentos.
Sob uma perspectiva mundial, não existe um único modelo de governança ou
um determinado conjunto de estruturas que a compõem. A necessidade de atender às
exigências particulares das mais variadas áreas de ação, não afasta a governança praticada nas várias partes do mundo, de projetar-se no campo da observação integrada
das questões relativas ao ser humano, especialmente no que tange à formação de condições dignas de sobrevivência e prosperidade.
Nesse sentido, as decisões tomadas no âmbito global devem, primeiramente,
servir de suporte e ao mesmo tempo influenciar as resoluções de impasses em nível regional, nacional e local. Por meio da constituição de parcerias entre instituições, por
exemplo, os agentes da governança corporativa global conseguem agregar idéias, conhecimentos e informações para o desenvolvimento de práticas agrupadas para resolução de questões de interesse comum. Esse certamente é o caminho pelo qual a Governança Corporativa deve seguir.

2.

CONCEITO DE GOVERNANÇA E GOVERNANÇA GLOBAL
A questão conceitual de Governança Corporativa é bem diversificada pelos estudiosos.
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Originalmente, traduzido do inglês, a expressão “Governança Corporativa”
tem no ambiente acadêmico, diversas colaborações no sentido de defini-la com precisão. Segundo Vidigal (2000), a palavra “Governance” origina-se do verbo latino gubernare, que em português significa governar. Dentro deste contexto, governança seria o
meio pelo qual os acionistas administrariam uma empresa ou organização.
Nesta amplitude de conceitos, segundo Andrade e Rossetti (2006, p.138), deve
ser acrescido o desenvolvimento de caráter recente da governança corporativa. Os autores selecionaram os conceitos, presentes na literatura sobre o tema, como apresentados a seguir:
•

A governança é entendida, em alguns casos, como protetora dos direitos das partes envolvidas em um jogo. Nessa concepção, Monks e Minow (2004) entendem:
A governança corporativa trata do conjunto de leis e regulamentos que visam: a)
assegurar os direitos dos acionistas das empresas, controladores ou minoritários;
b) disponibilizar informações que permitam aos acionistas acompanhar decisões
empresariais impactantes, avaliando o quanto elas interferem em seus direitos; c)
possibilitar aos diferentes públicos alcançados pelos atos das empresas o emprego de instrumentos que assegurem a observância de seus direitos; d) promover a
interação dos acionistas, dos conselhos de administração e da direção executiva
das empresas1.

Para Blair (1999), o entendimento é de que “a governança corporativa trata
dos meios utilizados pelas corporações para estabelecer processos que ajustem os interesses em conflito entre os acionistas das empresas e seus dirigentes de alto nível.”
•

A governança também pode ser compreendida como um sistema de
relações pelo qual as sociedades são dirigidas e monitoradas. Shleifer e
Vishny (1997) entendem que “a governança corporativa é o campo da
administração que trata do conjunto de relações entre a direção da
empresas, seus conselhos de administração, seus acionistas e outras
partes interessadas. Ela estabelece os caminhos pelos quais os supridores de capital das corporações são assegurados do retorno de seus investimentos.”

No âmbito nacional, o entendimento do IBGC - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (2003), é de que:
Governança corporativa é o sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e monitoradas, envolvendo os relacionamentos entre acionistas/cotistas, conselho de
administração, diretoria, auditoria independente e conselho fiscal. As boas práticas de governança corporativa têm a finalidade de aumentar o valor da sociedade, facilitar seu acesso ao capital e contribuir para sua perenidade.

•

A governança como uma estrutura de poder, observável no ambiente
interno das organizações, é defendida por Cadbury (1992) como sendo
“[...] o sistema e a estrutura de poder que regem os mecanismos através dos quais as companhias são dirigidas e controladas.”

1 Os trechos de Monks e Minow; Blair; Shleifer e Vishny; IBGC; Cadbury; Babic; Mathiesen; Claessens e Fan foram retirados de Andrade e Rossetti (2006, p.138-140)
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O conceito trazido por Babic (2003) mostra que:
O campo em que gravita a governança corporativa é definido por uma dada estrutura de poder, que envolve questões relacionadas aos processos de tomada de
decisões estratégicas, ao exercício da liderança, aos métodos com que se atendem
aos interesses estabelecidos e aos pleitos emergentes - em síntese, ele está relacionado à sociologia das elites e por isso mesmo é fortemente influenciado pelos institutos legais e pelos marcos regulatórios de cada país.

•

A governança entendida como um sistema normativo, que rege as relações dos ambientes externos e internos das organizações, tem como
definição o que Mathiesen (2002) explicita orientando que:
Governança corporativa é um campo de investigação focado em como monitorar
as corporações, através de mecanismos normativos, definidos em estatutos legais,
termos contratuais e estruturas organizacionais que conduzem ao gerenciamento
eficaz das organizações, traduzidos por uma taxa competitiva de retorno.

Acrescenta também Claessens e Fan (1996) o entendimento de que “a governança corporativa diz respeito a padrões de comportamento que conduzem à eficiência, ao crescimento e ao tratamento dados aos acionistas e a outras partes interessadas,
tendo por base princípios definidos pela ética aplicada à gestão de negócios.”
Em um sentido mais amplo, o conceito de Governança trazida pelo Relatório
da Comissão sobre Governança Global (1996, p.2) refere-se a totalidade das várias maneiras pelas quais os indivíduos e as instituições, públicas ou privadas, conseguem
administrar os seus impasses comuns. Segundo o relatório, “é um processo contínuo
pelo qual é possível acomodar interesses conflitantes ou diferentes e realizar ações cooperativas.” Acrescenta que Governança refere-se não somente a instituições e regimes
formais autorizados a impor obediência, mas também diz respeito a acordos do tipo informais, que visem o atendimento dos interesses que as pessoas e as instituições buscam alcançar.
Sob a perspectiva global, o conceito de Governança Corporativa passou por
um processo de mudança. De acordo com o mesmo relatório, inicialmente a definição
de Governança Global estava associada a um conjunto de relações intergovernamentais. Atualmente, o seu entendimento deve ser mais amplo, envolvendo organizações
não governamentais (ONG´s), movimentos civis, empresas multinacionais e mercados
de capitais globais que, combinados com a interação dos meios de comunicação de
massa, conseguem ter um campo amplo de influência.
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3.

A EFICÁCIA E OS MECANISMOS BÁSICOS DA GOVERNANÇA
CORPORATIVA
A finalidade primordial da prática de uma boa governança é a possibilidade de gerar
crescimento das corporações por meio da obtenção externa de financiamento. Nesse
sentido, um país terá um sistema de governança corporativa que gere bons resultados,
se possuir instituições econômicas legais de proteção aos investidores.
Esse é um dos critérios que podem ser utilizados para valorar um sistema de
governança corporativa. Outro fator, e não menos importante, está associado à presença dos agentes controladores dos ativos. É necessário o controle produtivo dos ativos
estarem sob o comando dos indivíduos mais capacitados para que possam agregar valor a estes ativos.
As presenças de alguns mecanismos básicos, nas organizações, sustentam a
boa política do exercício da governança corporativa.
No seminário organizado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa
- IBGC (1998, p.16), Rabelo menciona que o primeiro mecanismo é a chamada proteção
legal. Trata-se do conjunto de leis e ordenamentos jurídicos que permitirão a proteção
necessária aos acionistas e aos credores da organização. Segundo Rabelo, esse aparato
jurídico define, por exemplo, a forma como um acionista minoritário pode contestar e
buscar a defesa dos seus direitos no momento em que, segundo sua percepção, se encontrar numa posição de abuso dos controladores.
O autor orienta também que a proteção legal, permitirá apontar quais as medidas se os credores podem tomar no momento em que o processo de pagamento
prometido não é cumprido pela corporação, conferindo assim a proteção legal aos investidores externos.
O segundo mecanismo é sinalizado pelo autor no que tange a atuação dos
conselhos de administração. Esses conselhos terão estruturas diferentes em cada país e
servirão de instrumento para garantir que todas as medidas dos controladores da empresa sejam realizadas para sustentar e aumentar o valor do acionista, protegendo seus
direitos dentro da corporação.
O terceiro mecanismo disciplinador da governança são as aquisições. Nesse
sentido, Rabelo salienta que a atuação dos Estados Unidos e a Inglaterra como países
acolhedores das práticas das aquisições. Nesses países, os executivos ineficientes são
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punidos pelo mercado na medida em que se te tem uma avaliação deformada de suas
ações.
Nesse caso, constata-se a abertura de espaço para propostas de aquisições hostis de investidores externos que, ao adquirirem bons índices de produtividade no movimento, acabam por substituindo o comando da empresa por outro, supostamente
mais produtivo. Na América Latina e no Japão, este mecanismo é praticamente inexistente.
O Relatório da Comissão sobre a Governança Global (1996, p.04) orienta que a
criação dos mecanismos de governança adequados trata-se de tarefa complexa, uma
vez que necessitam ser mais abrangentes e participativos que os praticados antigamente. O relatório entende que, também “devem ser suficientemente flexíveis para fazer
frente a novos problemas e a novas interpretações de problemas antigos.” Acrescenta
ainda que é importante “haver uma conjuntura global ajustada de modo que as ações e
as políticas sejam executadas em níveis apropriados.”
Sob esta abordagem, os mecanismos básicos da Governança Corporativa, são
premissas importantes para a condução de todos os processos de práticas da boa governança. Por meio deles, tem-se a sustentação necessária para o alcance da eficácia do
sistema corporativo na sua totalidade.

4.

OS CINCO MODELOS DE GOVERNANÇA
Um conjunto de instituições, convenções culturais e regulamentos, constituem o sistema de governança corporativa. Essa reunião contempla as relações entre as administrações das empresas e os acionistas ou até mesmo, outros grupos, às quais as administrações, de acordo com o tipo de modelo, devem prestar contas. Esses modelos com
suas características e seus desenvolvimentos, muitas vezes são associados a grupos de
países que mostram suas prioridades sociais e políticas, e suas individualidades de
formas bem distintas de organização capitalista.
Identificam-se cinco modelos clássicos de governança corporativa: o AngloSaxão, que prevalece nos Estados Unidos e no Reino Unido; o Alemão; o Japonês; o Latino-europeu (Itália, França, Espanha e Portugal), e o Latino Americano (Argentina,
Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru). A constante evolução que tem influenciado as
relações entre os países nos últimos anos, exclui desta classificação qualquer caráter de
imutabilidade.
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5.

MODELO ANGLO-SAXÃO
Trata-se de um modelo em que o mercado orienta os processos e controla as tomadas
de decisões.
Uma estrutura que tem grande influência no controle externo é a regulatória
de proteção dos acionistas. A fonte desta estrutura, segundo Andrade e Rossetti (2006,
p.337) é o Direito Comum. Segundo os autores, a lei Sarbanes-Oxley nos Estados Unidos, pode ser citada como o instituto regulatório mais recente agregado a esta estrutura.
No modelo em pauta, a estrutura patrimonial é distribuída de forma pulverizada. Os Estados Unidos, por exemplo, de acordo com o jornal Economist, os cinco
maiores investidores tem o controle de uma média calculada em menos de 10% do capital de uma empresa.
Essa pulverização, de acordo com Andrade e Rossetti (2006, p.338) é “decorrência do tipo de financiamento corporativo e também de processos sucessórios.”
Nesse sentido, a pulverização do controle exige, em contrapartida, como forma de proteção aos acionistas, adoção de padrões contábeis certificados com o intuito
de penalizar os casos de fraudes.
Os autores entendem que as forças externas de controle não são precursoras
de uma nova fase no processo de controle e de governança das companhias, mas traduzem, na verdade, a continuidade de um dos traços culturais da construção do capitalismo nesses países.
As novas realidades financeiras, monetárias, comerciais e até mesmo tecnológicas, presentes nas organizações anglo-saxônicas, de acordo com Magnoli (2004,
p.185) tendem a integrar os mercados e simultaneamente restringir o poder de comando do governo.
Nesse sentido, Arrighi (1996) observa uma contradição fundamental entre a
expansão transnacional do capital das corporações americanas, quando deparadas aos
fundamentos nacionais do poder mundial dos Estados Unidos. Para o autor, as empresas transnacionais americanas funcionam como indicadoras de globalização, submetendo aos seus comandos, todos os membros do sistema interestadual, inclusive do
próprio Estados Unidos.
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O controle corporativo almejado por meio de batalhas, remontam nos Estados
Unidos, à transição do século XIX para o XX, segundo constatam Andrade e Rossetti
(2006, p.337). Nesta época, segundo os autores, o ataque às empresas recebeu o nome
de company raiding, onde as ações eram geralmente tidas como formas literalmente hostis de tomada da propriedade, e quando eram conceituadas como irregulares, seus patrocinadores não eram bem vistos.
A partir da década do ano de 1950, as tomadas de controle ficaram sob o foco
da atenção pública. O grande diferencial nesse caso, é que os atacantes hostis eram
bem vistos, combatendo as administrações de empresas tidas como “inchadas”.
Entendem os autores que as guerras de controle, antes das modernas ofertas
públicas, eram eminentemente políticas, e que o fato em si evidencia como as forças externas, quando agregadas à cultura norte-americana, exerceram uma importância histórica no processo de governança das corporações.
Por outro lado, a partir da década do ano de 1980, os fundos de pensão foi outra força externa que surgiu com a ação dos investidores institucionais, sendo que uma
parte expressiva do patrimônio destes fundos de pensão está em ações.
Nesta época, como ensina Andrade e Rossetti (2006, p.337):
O papel pioneiro do ‘capital institucional’ foi exercido pelo Calpers, um dos maiores fundos de pensão do mundo, presente em 1.800 empresas, com US$ 183 bilhões investidos em ações em 2005, e 1,4 milhão de participantes. Sua movimentação originou-se de uma oferta pública para compra da Texaco em 1984, que não
se efetivou por manobras dos gestores. A oferta de controle era do interesse dos
acionistas e, quando finalmente se frustou, esse fundo definiu novas diretrizes
para sua atuação no mercado e tornou-se forte ativista por mudanças nos processos de governança.

No Reino Unido, também aconteceram movimentos institucionais com propósitos semelhantes. Neste caso, os autores explicitam que houve a adição de um diferencial: a definição de regras para um melhor desempenho das demonstrações patrimoniais, bem como das demonstrações de resultados.
Quando comparado aos Estados Unidos, o “capital institucional” no Reino
Unido tem mais força. De acordo com os autores, as participações do Reino Unido nas
companhias são maiores que nos Estados Unidos, e a regulação, permite-lhe uma intervenção mais focada nas empresas, existindo até o encerramento das defesas armadas contra as aquisições de controle, no caso em que elas interferem os interesses dos
acionistas.
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Nesse modelo, a fonte principal de recursos para as corporações é o mercado
de capitais, sendo que a propriedade e a gestão são dissociadas.
Em um aspecto geral, Andrade e Rossetti entendem a governança corporativa
no modelo anglo-saxão como um código de boas práticas emitidas por instituições do
mercado de capitais e por investidores institucionais. Neste mercado de capitais, as
corporações são cotadas também pelo critério da governança corporativa, o que justifica o imenso cuidado para que as práticas da governabilidade sejam realizadas com
cuidado e gerem resultados de grande valia.

6.

MODELO ALEMÃO
Neste modelo, parte do capital das corporações é controlado pelos grande acionistas e
pelos bancos. Aliás, para estes, não há um limite legal para a participação acionária nas
empresas, embora dividam com outros acionistas não financeiros a posse de grandes
blocos de ações.
De acordo com Andrade e Rossetti (2006, p.349), existem casos de controles
que foram assumidos pelos bancos em conseqüência da inadimplência das companhias que tomaram financiamentos de longo prazo. Os autores ressaltaram também que
os casos mais comuns de efetivo exercício do controle corporativo ocorrem pela soma
dos votos de suas próprias participações acionárias, ou até mesmo, confiados por procuração.
Neste modelo, o crédito bancário de longo prazo é uma das principais fontes
de capitalização. Na verdade, os bancos assumem uma posição intermediária nos interesses dos credores e dos acionistas.
No que tange ao critério da liquidez da participação acionária, há uma pequena parcela das ações em circulação, prevalecendo a concentração e um modelo de propriedade mais fechado.
Outra particularidade do sistema alemão de governança foi alcançado por
meio dos acontecimentos históricos ocorridos como: as guerras mundiais, a hiperinflação dos anos 20 e a divisão da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial.
Diante destes fatos históricos, identificam-se os altos custos sociais trazidos à
Alemanha e em toda a Europa Ocidental no século XX. O pensamento de Andrade e
Rossetti (2006, p.349) é que “um dos impactos dessas experiências foi a rejeição a estru-
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turas autocráticas de poder, com o conseqüente desenvolvimento de alternativas fundamentas na pluralidade e no consenso.”
Nesse sentido, Andrade e Rossetti (2006, p.349) entendem que este traço peculiar da sociedade alemã moderna criou uma estrutura organizacional representativa de
interesses plurais e administrada por decisões obtidas por meio consensual, e completam:
Por exigências regulatórias, as empresas com mais de 2.000 empregados têm conselhos compostos em duas camadas: são bicamerais. Os acionistas, os sindicatos e
os empregados indicam os membros de um Conselho Supervisor (Ausfsichtsrat),
que indica os membros do Conselho de Administração (Vorstand). É este colegiado que monitora a gestão, homologando os planos estratégicos e exercendo o
controle dos resultados das operações. O presidente do Vorstand é o responsável
pelas operações da empresa, acumulando assim funções executivas, mas ele difere do Chief Executive Officer, o CEO das companhias americanas, por dividir
com o Conselho de Administração a formulação da estratégia e as mais importantes decisões de gestão.

Uma importante observação trazida pelos autores, é que esta estrutura funcional surge como conseqüência da própria estrutura de propriedade que é concentrada nas mãos de grandes acionistas e bancos. Segundo os autores, são raros os casos em
que acionistas individuais têm participação expressiva no capital das grandes corporações, uma vez que os acionistas que mais têm importância são as instituições financeiras
O modelo alemão, praticado nos dias atuais, tem evoluído para uma maior
capitalização por meio do mercado. Podem ser citados muitos agrupamentos que têm
imposto mudanças significativas em todo o mundo, e no modelo alemão não é diferente.
Dentre os vários fatores que tem definido este modelo de governança corporativa atualmente, podem ser citadas a presença da integração européia e as constantes
alterações nas fronteiras dos mercados.

7.

MODELO JAPONÊS
A observação de fatores semelhantes ao modelo alemão, faz da governança corporativa japonesa um observatório da presença de existência maciça dos bancos na administração do capital, bem como o uso do consenso na gestão entre as empresas com a aceitação dos múltiplos interesses internos em função das solicitações externas.
Assim define Andrade e Rossetti (2006, p.354) que os bancos são os principais
financiadores neste modelo, existindo uma relação duradoura dos conglomerados com
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estes. O que tem-se observado é que após a década do ano de 1990, existiu uma redução do domínio dos bancos nas corporações japonesas.
Segundo os autores, os bancos provêem orientação financeira, informações e
diretrizes estratégicas de negócios. São responsáveis, na verdade, pela definição da estrutura de capital, monitoramento e controle das corporações japonesas.
Os processos de gestão neste modelo são baseados nos múltiplos interesses,
ou seja, partem da existência de compromissos corporativos com muitas partes interessadas no desenvolvimento empresarial, bem como nos resultados obtidos por meio das
relações internas e externas de suas ações.
Neste caso, podem ser citadas como exemplo, empresas cotadas em bolsa que
possuem ligações patrimoniais diretas com bancos, seguradoras, fornecedores e clientes. No mais, constata-se também a proteção legal aos minoritários como sustentação
das relações de longo prazo. As participações minoritárias atuam mutuamente para
protegerem-se, uma vez que os acionistas não são os principais agentes, e sim, a existência de uma gestão associada à decisões obtidas por meio de interesses múltiplos.
Quanto às diferenças do modelo corporativo japonês quando comparado ao
alemão, temos a ausência dos vários conselhos administrativos em substituição a existência de um único e numeroso conselho, onde há o consenso norteador das ações.
Há uma particularidade no que se refere à concentração da propriedade: a existência dos keiretsus, ou seja, os grandes conglomerados de negócios, assim definido
por Andrade e Rossetti (2006, p.356):
Mas há um fator adicional de concentração, peculiar no Japão, que não se observa
nos modelos ocidentais: as ligações horizontais dos keiretsus – os conglomerados
de negócios. As empresas conglomeradas possuem ligações horizontais entre si,
pelas posses cruzadas de ações. Cada uma tem uma pequena parcela das demais,
que só em poucos casos chega a 5%, mas somando-se todas as participações cruzadas, no mínimo 20% do capital são controlados pelas empresas-membros do
keiretsu, taxa que pode chegar a 90%, considerando-se também as participações
cruzadas dos bancos, nas formas de exigíveis de longo prazo e ações.

Nesse sentido, completam os autores, que prevalecem as forças internas de
controle, onde a propriedade e a gestão resultam de forma sobrepostas. Diferentemente do modelo anglo-saxão, nas corporações japonesas não incide os conflitos típicos de
agência.
Os autores caracterizam os keiretsus como conselhos formados por mais de 20
(vinte) membros, particularizando que a presidência executiva não coincide necessari-
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amente com a do conselho, uma vez que quem preside o executivo é o homem forte da
companhia.
Estes conglomerados são, na verdade, um grupo de empresas associadas e interadas entre si pela posse cruzada de ações. Cada uma delas tem uma pequena parcela das demais, sendo que o conjunto das participações das empresas-membros pode
chegar a 90% do capital, de acordo com os autores.

8.

MODELO LATINO-EUROPEU
Este modelo, dentre outras, tem como característica a união de empresas de grandes
grupos familiares e de empresas estatais.
Quando comparado ao modelo anglo-saxão, o modelo latino-europeu tem
como conflito de agência a expropriação, ao invés dos conflitos que envolvem diretamente acionistas e gestores anglo-saxônicos.
Nos quatro países do grupo latino-europeu, Espanha, França, Itália e Portugal,
de acordo com Andrade e Rossetti (2006, p.363) “a predominância de famílias controladoras já em terceira ou quarta geração, com bem arquitetados e rígidos acordos de
acionistas, reflete-se na sobreposição da propriedade e da gestão.”
O controle acionário, neste modelo, é concentrado. Segundo os autores, na Itália, por exemplo, 95% das 500 maiores empresas, o principal acionista no final dos anos
1990 tinha sob o comando, mais de 50% do capital. Realçam também, que no ano de
2000, na Bolsa de Valores de Milão, a participação do maior controlador alcançava, em
média, 48%. Já na França caracterizada com as privatizações, fusões e aquisições, o que
passou a ter importância foram os consórcios.
A concentração acionária reflete na sobreposição da propriedade e da gestão,
bom como define de eu forma é composto os conselhos de administração e as regras de
seus funcionamentos. A justaposição propriedade-controle reduz a níveis mais baixos
os conflitos, amplos direitos sobre o fluxo de caixa, estes levam à expropriação dos minoritários.
No que tange à forma de constituição dos conselhos, Andrade e Rossetti (2006,
p.364;366) orientam que:
Na França, por exemplo, ainda predomina a acumulação dos cargos de presidente do Conselho de Administração e de Presidente Executivo pelo Président Directeur Générale (PDG). Os Relatórios Viénot, tão importantes na França quanto os Relatórios dos Anos 90 no Reino Unido, sugeriram a separação dos funções, a admis-
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são de conselheiros independentes e a constituição de comitês, entre os quais os
de remuneração da Diretoria Executiva.

E acrescentam ainda que, na Itália, particularmente, “a prática mais freqüente
ainda é a de conselhos constituídos para harmonizar interesses acionários estabelecidos na forma de pirâmides de participações, enquanto na Espanha e em Portugal eles
são órgãos de reforço do poder de controle dos majoritários.”
Os autores complementam à idéia de que estes traços institucionais não estipulam o desenvolvimento do mercado de capitais. Sob outra análise, Magnoli (2004,
p.55) entende que no capitalismo financeiro, a dinâmica não é impulsionada pela produção ou pela circulação de mercadorias, e sim pelos próprios mercados de capitais.
No que se refere às forças de controle mais atuantes, temos a presença de forças predominantemente internas, pela existência da concentração de propriedade.

9.

MODELO LATINO-AMERICANO
Os traços que definem hoje o atual modelo latino-americano foram trazidos principalmente, no final dos anos 1980 com o início das privatizações.
No que tange à propriedade e ao controle acionário, o modelo tem a primeira
forma concentrada. De acordo com Andrade e Rossetti (2006, p.372), em 2002, por exemplo, “em uma amostra de 1010 empresas, o maior acionista detinha 53% do capital;
os dois maiores, 73%; os três maiores, 79%. Considerando-se os três maiores, o grau
mais baixo de concentração é no Brasil, com 67%; o mais alto, na Argentina, com 90%.”
Os autores entendem também que, os mercados de capitais latino-americanos
têm diminuído o número de companhias abertas.
A gestão das corporações é realizada por acionistas majoritários, identificados
na maioria dos casos, por meio de grupos familiares ou consórcios que mantêm o controle privado nacional. Há predominância assim, de estruturas piramidais, participações cruzadas e a emissão de ações sem direito a voto.
Sob a análise dos conflitos de agência, ou seja, das questões que envolvem a
pulverização do capital das corporações, bem como n conseqüente separação entre a
propriedade e gestão, os autores entendem que o conflito existente é entre acionistas
majoritários e minoritários.
Assim o é, tendo em vista que as ações que não tem direito a voto perfazem a
representação de 37% das emissões de capital. Já no Chile, observa-se que esta relação
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é mais baixa, apenas 7%, e na Colômbia 9%. Quanto ao Brasil, essas ações estão no patamar acima de 29% quando comparadas com as ações com direito a voto.
A composição dos conselhos de administração é influenciada pela relação
propriedade-gestão, uma vez que a maioria dos membros destes conselhos está associada aos controladores por vínculos familiares, e por acesso a interesses fora das corporações e por relações obtidas por meio dos negócios.
Quanto à liquidez da participação acionária, existe no modelo uma baixa liquidez nos mercados especulativos, predominando a autoridade dos blocos de ações.
De acordo com os autores, os valores totais negociados no mercado são quatro vezes
inferiores, na média da região, ao total das emissões. Apenas no Brasil esta relação é
mais alta: em relação ao PNB, as emissões alcançam 0,19%, e o total negociado, 0,12%.
As taxas são inexpressivas, mas mais próximas entre si.
No geral, podem ser apontadas, segundo os autores, muitas características das
economias da região. Nesse sentido, este trabalho preocupou-se em citar estas:
a) Privatização: a prática atual é a de que o setor privado deve fornecer a
maior parte dos bens e serviços exigidos pela sociedade, exceto os de
interesses públicos e difusos que não são viáveis por meio das práticas
do mercado. Embora exista um crescimento do número de privatizações neste modelo, elas ainda não resultaram em um desenvolvimento
expressivo do mercado de capitais. Grande partes destas privatizações
foram viabilizadas por meio da tomada de recursos exigíveis a longo
prazo;
b) Grandes grupos: estes grandes grupos financeiros e financeirosindustriais detêm o controle comum de operação das grandes empresas, os resultados dos negócios mais lucrativos financiam os mais novos empreendimentos carentes de capital. De acordo com o autor, nos
últimos anos, alguns grupos econômicos separaram suas operações segregando as atividades, finanças e a governança das sociedades participantes;
c) Internacionalização: o crescimento das multinacionais, nos países latino-americanos, caracterizam a saída de empresas do mercado de capitais doméstico e a adoção, por parte das subsidiárias destas multinacionais, de práticas locais igualmente adotadas nos países das matrizes;
d) Limitação dos mercados de capitais: com a crescente internacionalização das finanças e da indústria na América Latina, reduziu-se o número de sociedades de capital aberto identificadas nos mercados locais de
capital;
e) Fundos de Pensão: são os mais importantes investidores institucionais
da região. A tendência é de que estes Fundos de Pensão determinem
os avanços dos obstáculos que os gestores poderão vir a enfrentar, bem
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como o crescimento da estrutura reguladora dos mercados e também
da própria eficiência da governança destes fundos.
No aspecto mais abrangente, no modelo latino-americano, segundo os autores
Andrade e Rossetti (2006, p.372), a governança corporativa é embrionária, embora esteja evoluindo gradativamente. Os critérios de transparência, integridade dos mercados
e a qualidade das informações têm sido amplamente empregadas, promovendo assim,
a criação de institutos voltados para o desenvolvimento da governança corporativa
nestes países.

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por todo o exposto, observou-se que o conceito teórico de Governança Corporativa é
relativamente recente nos estudos de Administração. Com origem em várias partes do
mundo, o tema em pauta teria nascido da necessidade observada pelos acionistas das
grandes empresas em estabelecer princípios de atuação dos executivos, com o intuito
de contribuir para um maior controle de atuação das empresas.
Os diversos conceitos de Governança Corporativa, dentre outras posições,
perfazem o entendimento de que é necessário um conjunto de leis para assegurar os
direitos dos acionistas, bem como, trata-se de uma forma para conduzir e monitorar as
sociedade, aumenta-lhes seu valor, e facilitando-lhes o acesso ao capital.
A eficácia dos modelos de Governança Corporativa, estão focados primeiramente, na necessidade de criação de um sistema legal de proteção dos investidores, e
na atuação dos conselhos de administração para desenvolver os mecanismos de sustentação e valoração da atuação dos acionistas. Sob outro aspecto, a eficácia deve estar
voltada para permitir a criação de atividades que assegurem a aquisição de investidores externos.
Diante dos diversos modelos de governança atualmente praticados mundialmente, não é possível o entendimento da existência de apenas uma forma ou um conjunto de estruturas uniformes de atuação.
A observação dos modelos de Governança Corporativa nas mais diversas partes do mundo requer, necessariamente, uma análise ampla e dinâmica baseada no
complexo mecanismo interativo de tomada de decisões, que não está estático, mas em
constante evolução e adaptação à novas circunstâncias.
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Estes modelos mundiais contribuem para o entendimento de que não se pode
deixar de atender às exigências específicas de atuação das áreas específicas de cada país, mas também, o reconhecimento do teor sistêmico que estas relações trazem em suas
estruturas, com o intuito de se resolver seus impasses.
Nesse sentido, além de demonstrar que as mudanças na situação mundial
tornaram indispensável a existência de melhores mecanismos para a governabilidade
dos assuntos internacionais, é necessário também, a identificação de conceitos e valores que devem orientar a sedimentação de uma nova ordem no ambiente corporativo
das empresas e nações.
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