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O crescimento dos Códigos de Governança

• Durante a última década, todo ano uma série de 
novos códigos e revisões são introduzidos em 
vários países.

• O fenômeno acontece em países de diferentes 
origens legais (common law, civil law), contextos 
políticos (democracias e comunismo chinês), 
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políticos (democracias e comunismo chinês), 
predominância ou não de empresas familiares e 
concentração de controle.



O crescimento dos Códigos de Governança

• A motivação deste movimento está no desejo de:
– maior transparência e “accountability”

– Aumentar a confiança do investidor e do mercado como um todo

• Esta tendência nasce dos escândalos financeiros e 
corporativos.

• Quem desenvolve os códigos?
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• Quem desenvolve os códigos?
– Comitês indicados pelos governos com participação de figuras 
proeminentes da indústria e negócios

– Representantes da comunidade de investimentos

– Representantes de profissionais (ex: conselheiros)

– Acadêmicos

– Bolsas de valores



“Comply or Explain”

• A maioria dos códigos não obriga à adesão das 
práticas listadas nos códigos;

• As empresas têm que adotar as práticas e 
declarar que assim o fez...

• ... ou explicar porque não o fez.
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• ... ou explicar porque não o fez.



As principais influências

• O desenvolvimento da GC no Reino Unido, 
começando com o Cadbury Report (1992)

• Os princípios de governança da OECD –
Organisation for Economic Co-operation and 

Development

Profa. Patricia Maria Bortolon



Códigos de GC no Reino Unido

• Cadbury Report (1992)
– após alguns escândalos é formado em maio/1991 um 
comitê com participação do Financial Reporting 
Council, Bolsa de Londres, profissionais da 
contabilidade

– O comitê era presidido por Sir Adrian Cadbury
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– O comitê era presidido por Sir Adrian Cadbury

– “comply or explain”

– O código de boas práticas apesar de direcionado às 
companhias listadas, exortava outras empresas a 
aderir aos princípios.



Cadbury Report (1992) - As principais 

recomendações eram:

• Conselho de Administração
– Deveria se reunir periodicamente, ter controle sobre a 
companhia e monitorar a gestão;

– Divisão de responsabilidades deve ser clara, deve 
haver equilíbrio na distribuição de poder e autoridade. 
Se o CEO e o presidente do conselho forem a mesma 
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Se o CEO e o presidente do conselho forem a mesma 
pessoa deve haver membros independentes seniores 
no conselho.

– o conselho pode pedir aconselhamento a profissionais 
independentes se necessário, às custa da companhia.



Cadbury Report (1992) - As principais 

recomendações eram:

• Conselheiros não-executivos:
– Devem ter postura independente ao julgar questões 
estratégicas, de performance, recursos, padrões de 
conduta.

– A maioria do conselho deve ser independente.

– Renovações de mandato não devem ser automáticas.
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– Renovações de mandato não devem ser automáticas.

– A seleção deve ser através de processo formal, e o 
processo e indicação são atribuições do conselho 
como um todo.



Cadbury Report (1992) - As principais 

recomendações eram:

• Diretores-executivos:
– Os contratos não devem exceder 3 anos sem 
aprovação dos acionistas.

– Deve haver total transparência sobre a remuneração 
dos executivos (salário, stock options, bônus, etc)

– A remuneração deve ser objeto de recomendação de 
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– A remuneração deve ser objeto de recomendação de 
um comitê de remuneração composto total ou 
principalmente de conselheiros independentes.



Cadbury Report (1992) - As principais 

recomendações eram:

• Relatórios e controles:
– É responsabilidade do conselho apresentar uma avaliação 
equilibrada e compreensível da situação da companhia.

– O conselho deve assegurar uma relação objetiva e profissional 
com os auditores.

– O conselho deve estabelecer um comitê de auditoria com no 
mínimo três conselheiros que não sejam executivos da 
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mínimo três conselheiros que não sejam executivos da 
companhia.

– O conselho deve explicar sua participação na elaboração dos 
relatórios contábeis junto a um comunicado dos auditores sobre 
suas responsabilidades.

– O conselho deve informar sobre a efetividade do sistema de 
controle interno da empresa.



Revisões no Reino Unido

• Greenbury Report (1995)
– Focou o tamanho e pouca transparência na informação sobre a 
remuneração dos conselhos. Buscou formas de aumentar a 
performance e accountability dos conselheiros.

• Hampel Report (1998)
– Para revisar a implementação dos relatórios anteriores

– Discussões sobre se a empresa deveria levar em conta o 
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– Discussões sobre se a empresa deveria levar em conta o 
interesse de vários stakeholders.

– “the directors as a board are responsible for relations with 

stakeholders; but they are accountable to the shareholders”

– Reconhecem que o objetivo de longo prazo de criação de valor 
para o acionista, só será atingido se as relações com os 
stakeholders for bem desenvolvida.

– Reconhece a importância dos investidores institucionais e do bom 
relacionamento com os mesmos.



Revisões no Reino Unido

• Combined Code (1998)
– Duas seções: companhias e investidores institucionais.

– “comply or explain”

– Reforça a responsabilidade do conselho em relação a manter 
controles internos salvaguardando os interesses dos acionistas. 
Conduzir, no mínimo anualmente, uma revisão destes controles. A 
revisão deve incluir todos os controles, incluindo financeiros, 
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revisão deve incluir todos os controles, incluindo financeiros, 
operacionais, cumprimento dos controles e gestão de riscos.

• Turnbull (1999)
– Estabelecido por um instituto de contadores para orientar a 
implementação dos controles internos sugeridos pelo Combined 
Code.

– Atenção especial a gestão de riscos.



Revisões no Reino Unido

• Myners (2001, 2008)
– Lançado em 2001 pelo HM Treasury (Her Majesty Treasure).

– Objetivo de elevar os padrões e promover maior ativismo dos 
investidores institucionais.

– Em 2008 a revisão apontava seis princípios: decisões efetivas, 
objetivos claros, risco, avaliação de resultados, propriedade 
responsável, transparência e relatórios.

Profa. Patricia Maria Bortolon

responsável, transparência e relatórios.

• Higgs (2003)
– Sobre o papel e efetividade dos conselheiros não-executivos.

• Smith (2003)
– Foca em comitês de auditoria e na postura independente que 
deve assumir.



Revisões no Reino Unido

• Combined Code (2003)
– Incorpora as revisões de Higgs e Smith.

– Esclarece os papéis do presidente do conselho e do conselheiro 
independente senior (SID).

• Revisão do relatório Turnbull (2005)
– Poucas mudanças mas encoraja o conselho a revisar a aplicação 
das recomendações de forma contínua comunicando aos 
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das recomendações de forma contínua comunicando aos 
acionistas como monitoram os sistemas de controle e gestão de 
riscos.

• Combined Code (2006)
– O presidente do conselho pode participar, mas não presidir o 
comitê de remuneração;

– Opção de abstenção no voto do acionista;

– Publicar votações feitas com “levantar de mãos” no website.



Revisões no Reino Unido

• Combined Code (2008) introduz duas mudanças:
– Remove a restrição de um indivíduo não poder presidir o conselho 
de mais de uma empresa do FTSE100.

– Em firma fora do FTSE350 o presidente do conselho pode ter 
posição no comitê de auditoria.

• Smith Revisado (2008)

• Investidores institucionais e seus grupos de representação
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• Investidores institucionais e seus grupos de representação
– Principalmente companhias de seguro e fundos de pensão.

– Association of British Insurers (ABI) e National Association of 
Pension Funds (NAPF) têm suas recomendações de boas 
práticas.

– O fundo Hermes publica o Hermes Principles, relacionando a sua 
percepção da relação com as companhias investidas, suas 
expectativas e o que as companhias podem esperar do fundo.



Revisões no Reino Unido

• Revisões na legislação:
– Modern Company Law Review – julho/2002:

• Obrigações dos conselheiros prevista em estatuto;

• Maiores exigências em relação a relatórios e auditoria.

– Companies Act 2006
• Acionistas podem fazer propostas previamente às 
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• Acionistas podem fazer propostas previamente às 
assembléias e a empresa as divulgará.

• Mais informações em tempo hábil são disponibilizadas aos 
acionistas.

• Mais facilidades para o acionista participar de votação (pode 
definir substitutos).

• Companhias podem fazer maior uso da comunicação 
eletrônica com seus acionistas.



Revisões no Reino Unido

• Revisões na legislação:
– Financial Services Authority

• Turner Review (2009) – como regular os bancos – políticas de 
remuneração para evitar a tomada de risco excessivo, 
independência da função de gestão de risco, considerações 
sobre a formação e o tempo que conselheiros não-executivos 
devem ter para lidar com instituições financeiras complexas.
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devem ter para lidar com instituições financeiras complexas.

– Financial Reporting Council
• Responsável por promover elevados padrões de governança



Princípios de Governança Corporativa da OECD 

(1999) e (2004)

• A OECD reconhece que não há um modelo de 
governança que seja adequado a todos os 
países.

• Os “Princípios” referem-se a características 
comuns que são fundamentais a um bom sistema 
de governança.
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de governança.

• Foram incorporados por vários países em seus 
códigos de governança.

• Um resumo dos principais pontos ...
• http://www.oecd.org/topic/0,3699,en_2649_37439_1_1_1_1_37439,00.html



OECD – Princípios de Governança Corporativa
Princípio Descrição

Assegurar as bases 
para uma GC efetiva

O ambiente da GC deve promover mercados mais eficientes e 
transparentes, consistente com a legislação, com divisão de 
responsabilidades entre reguladores, supervisores e autoridades 
legais

Direitos dos acionistas 
e funções chave da 
propriedade

A GC deve proteger e facilitar o exercício dos direitos dos 
acionistas

Tratamento igualitário Inclusive minoritários e estrangeiros. Todos têm direito a reparação 
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Tratamento igualitário 
dos acionistas

Inclusive minoritários e estrangeiros. Todos têm direito a reparação 
pela violação de seus direitos

O papel dos 
stakeholders

A GC deve observar os direitos previstos em lei e acordos mútuos. 
Encorajar postura ativa e cooperativa, assim criando riqueza, 
empregos e a sustentabilidade de empreendimentos viáveis 
financeiramente

Disclosure e 
transparência

Precisão e adequada periodicidade de relatórios.

Responsabilidades do 
conselho

Deve dar direção estratégica, monitorar a gestão, e serem os 
responsáveis junto aos acionistas.



Banco Mundial

• Usa os princípios da OECD para avaliar o 
ambiente de Governança dos países.

• Essas avaliações são usadas na discussão de 
políticas, estratégias e operações, e para 
determinar o nível de assistência técnica 
necessária em cada país.
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necessária em cada país.

• Suas atividades focam: direitos dos acionistas; 
tratamento igualitários dos acionistas; tratamento 
dos stakeholders; transparência e abertura dos 
relatórios; obrigações dos membros do conselho.



Global Corporate Governance Forum - GCGF

• Patrocinado pelo IFC – International Finance 
Corporation

• Uma iniciativa internacional que busca aglutinar 
lideranças em governança incluindo bancos, 
organizações, grupos de países, o setor privado.

• Objetivo: promover iniciativas locais, regionais e 
globais que elevem os padrões de governança 
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globais que elevem os padrões de governança 
corporativa e práticas nos países em 
desenvolvimento.

• Organiza eventos, dissemina informações, 
identifica prioridades e desenvolve planos de 
ação.

• http://www.gcgf.org/



International Corporate Governance Network -

ICGN

• Fundado em 1995 tem por objetivo facilitar o 
diálogo internacional sobre GC

• Seus membros incluem: investidores institucionais 
e seus grupos representativos, intermediários 
financeiros, acadêmicos.

• Expressa expectativas e preocupações de 
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• Expressa expectativas e preocupações de 
investidores institucionais.

• Os princípios dividem-se em 9 temas: objetivo 
corporativo; conselhos de administração; cultura 
corporativa; gestão de risco; remuneração; 
auditoria; transparência e disclosure; direitos dos 
acionistas; responsabilidades dos acionistas.

• http://www.icgn.org/



União Européia e Governança Corporativa

• No final de 2001 a EU estabeleceu o EU High Level Group 
of Company Law Experts, formado por um grupo de 
advogados.

• Liderado por Jaap Winter, produziram o então 
denominado “Winter Report” (2002) com uma lista de 
recomendações.

• Em 2006 a EU organizou uma audiência pública sobre 
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• Em 2006 a EU organizou uma audiência pública sobre 
prioridades em um plano de ação para “modernizar as leis 
para corporações e melhorar a governança corporativa”. 
As prioridades incluíam: direitos e obrigações dos 
acionistas, controles internos e modernização e 
simplificação da lei européia para corporações.

• Em junho 2007 a EU publicou um estudo sobre a 
desproporcionalidade entre capital e controle nas 
empresas da comunidade européia.



União Européia e Governança Corporativa

• Em 2007 são lançadas diretrizes para o exercício dos 
direitos dos acionistas. As diretrizes recomendam acesso 
prévio às informações das assembléias, facilidades para 
exercer o voto à distância.

• Em fevereiro de 2009 o High Level Group publica um 
relatório onde ressalta as falhas de governança como uma 
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relatório onde ressalta as falhas de governança como uma 
das principais da crise financeira de 2008. Faz 
recomendações sobre remuneração e incentivos; e gestão 
interna de risco.

• Defende a criação do Conselho Europeu para Risco 
Sistêmico para coordenar a supervisão do risco sistêmico.



Basel Committe

• 1999 – orientações sobre como melhorar a governança no 
setor bancário.

• 2006 – revisa as orientações através de oito princípios:
– Princípio 1: conselheiros devem ter qualificação adequada, um 
claro entendimento do seu papel na governança corporativa e 
estar apto a julgar adequadamente as questões do banco.

– Princípio 2: o conselho deve aprovar e observar os objetivos 
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– Princípio 2: o conselho deve aprovar e observar os objetivos 
estratégicos e valores corporativos do banco que são 
comunicados na organização.

– Princípio 3: o conselho deve estabelecer e assegurar linhas claras 
de responsabilidade e accountability em toda a organização.

– Princípio 4: o conselho deve assegurar que a gestão faça a 
supervisão de forma consistente com as políticas estabelecidas.

– Princípio 5: o conselho deve efetivamente utilizar os trabalhos 
conduzidos pelas auditoria interna e externa, e funções internas 
de controle.



Basel Committe

• 1999 – orientações sobre como melhorar a 
governança no setor bancário.

• 2006 – revisa as orientações através de oito 
princípios:
– Princípio 6: o conselho deve assegurar que as políticas 
de compensação sejam consistentes com a cultura do 
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de compensação sejam consistentes com a cultura do 
banco, a estratégia e objetivos de longo prazo, e o 
ambiente de controle.

– Princípio 7: o banco deve ser “governado” de forma 
transparente.

– Princípio 8: o conselho deve entender a estrutura 
operacional do banco (“know your structure”)



Governança Corporativa nos EUA

• Não tem um “código de boas práticas” como a 
maioria dos países tem.

• Há vários desenvolvimentos no nível dos estados, 
embora a passagem da Sarbannes-Oxley (2002) 
e a NYSE Corporate Governance Rules (2003) 
sinalizem evoluções a nível nacional.

Profa. Patricia Maria Bortolon

sinalizem evoluções a nível nacional.

• Alguns recursos “idiossincráticos” dos EUA 
incluem:
–A Lei de Delaware para corporações;

–Employee Retirement Income Security Act 1974 
(ERISA)



Governança Corporativa nos EUA

• A Lei de Delaware para corporações
– É uma legislação mais “company friendly”

– A maioria das companhias listada na NYSE são registradas em 
Delaware.

– O conselho opera como depositário dos interesses dos acionistas 
e tem autonomia para buscar objetivos e estratégias corporativas.

• Employee Retirement Income Security Act 1974 (ERISA)
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• Employee Retirement Income Security Act 1974 (ERISA)

– Estabeleceu deveres de lealdade e prudência aos gestores dos 
fundos de previdência privada.

– Ordena que os fundos “votem suas ações”, incluindo também 
participações fora dos EUA.

– Há uma expectativa de que os fundos de pensão público sigam 
também este modelo.



Lei Sarbanes-Oxley

• Sancionada em julho/2002 foi a mais importante mudança 
legal desde as leis básicas sobre valores mobiliários de 
1933 e 1934.

• Suas diretrizes são obrigatórias também para empresas 
estrangeiras que negociem ADRs níveis 2 e 3 nos EUA.

• Foi uma resposta aos escândalos corporativos de 2001-
2002 (Enron, Worldcom, Tyco etc...).
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2002 (Enron, Worldcom, Tyco etc...).
• Os escândalos envolveram principalmente fraudes 

contábeis, uso de informação privilegiada e empréstimos 
problemáticos para administradores.

• O objetivo específico da SOX foi definido como: “proteger 
os investidores por meio do aprimoramento da precisão e 
da confiabilidade das informações divulgadas pelas 
companhias”.



Lei Sarbanes-Oxley

• Para as 34 empresas brasileiras com ADRs níveis 2 e 3 a 
SOX acarretou exigências adicionais, com impacto 
substancial em sua estrutura de governança e sistema de 
controles internos.

• A SOX é composta por 11 itens ou seções, destacando-se 
11 exigências principais para as companhias brasileiras 
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11 exigências principais para as companhias brasileiras 
sujeitas à Lei:
– Necessidade de assinatura dos relatórios 20-F pelo diretor 
executivo e diretor financeiro atestando que (i) revisaram o 
relatório; (ii) representa fielmente a condição financeira da 
empresa; (iii) são responsáveis pelo estabelecimento e 
manutenção de “controles e procedimentos de divulgação”; (iv) 
desenharam ou supervisionaram os controles da companhia; (v) 
avaliam a eficácia desses controles pelo menos trimestralmente, 
etc...



Lei Sarbanes-Oxley

• A SOX é composta por 11 itens ou seções:
– Atribuição de responsabilidades ao CEO e CFO pela manutenção 
e implantação de controles internos de informações periódicas;

– Estabelecimento de penalidades criminais mais severas, inclusive 
para emissores estrangeiros;

– Elaboração de relatório de avaliação dos “controles internos 
relativos às demonstrações financeiras” atestado por um auditor 
independente;

– Proibição de empréstimos para administradores;
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– Proibição de empréstimos para administradores;
– Restituição de valores recebidos por CEOs e CFOs em caso de 
retificação financeira;

– Maior disclosure exigido para operações fora do balanço;
– Divulgação da existência de Código de Ética;
– Restrições à prestação de certos serviços por empresas de 
auditoria;

– Aumento da responsabilidade e atuação do comitê de auditoria;
– Divulgação da presença de especialista em finanças no Comitê de 
Auditoria.



Regras de Governança da NYSE

• Publicadas em novembro de 2003.
• Determina o que é um conselheiro independente e requer que a 

maioria dos conselheiros o seja.
• Conselheiros não-diretores devem se reunir regularmente sem a 

presença de membros da direção da companhia.
• Devem ser estabelecidos comitês de nomeação/governança 

corporativa, remuneração e auditoria, compostos inteiramente de 
conselheiros independentes.

• Os comitês devem ter estatutos regulando seu funcionamento e 
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• Os comitês devem ter estatutos regulando seu funcionamento e 
objetivos e devem ser avaliados anualmente.

• As companhias devem ter uma função de auditoria interna.
• As regras de governança e os estatutos da empresa e dos comitês 

devem ser disponibilizados nos websites.
• O CEO anualmente deve atestar para a NYSE que não tem 

conhecimento de nenhuma violação às regras de governança 
estabelecidas pela NYSE. Uma carta pública de repreensão pode ser 
colocada para as companhias que violarem os padrões de 
governança.



Emergency Economic Stabilization Act (2008)

• Aprovada pelo Congresso americano em 2008.
• Permitiu ao tesouro americano socorrer as 
instituições financeiras na crise de 2008 
(US$700bilhões)

• As instituições socorridas assumiram 
compromissos relacionados à governança 
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compromissos relacionados à governança 
corporativa: eliminar estruturas de remuneração 
que incentivem a tomada de risco excessivo; a 
devolução de bônus e outras recompensas pagas 
a executivos cujas companhias apresentaram 
demonstrativos imprecisos; proibição de certos 
tipos de “golden parachutes”.



NACD – The National Association of Corporate 

Directors

• Em 2008 lançaram os “Princípios chave para 
fortalecimento da governança corporativa de companhias 
públicas americanas”. Os princípios são:
– Responsabilidade do conselho pela governança;

– Transparência da governança corporativa;

– Competência e comprometimento do conselho;
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– Objetividade e accountability do conselho;

– Liderança independente do conselho;

– Integridade, ética e responsabilidade;

– Atenção às informações, agenda e estratégia;

– Proteção contra o entrincheiramento do conselho;

– Indicação dos acionistas na seleção de conselheiros;

– Comunicação com acionistas.


