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GLOSSÁRIO DE TERMOS E DEFINIÇÕES 

 

 

CVM - Comissão de Valores Mobiliários 

 

MNC - empresas multinacionais 

 

OCDE - Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ou OECD em 

inglês 

 

SOX - Lei de Sarbanes-Oxley 

 



 

 

Resumo 

 

 

O objetivo desta dissertação é analisar modelos de governança de subsidiárias que atuam 

no Brasil, buscando identificar os mecanismos mais adotados, bem como levantar os 

problemas de agência em relação às empresas controladoras, que podem ocorrer ou se 

intensificar em função de possíveis desvios nesses modelos, impactando as decisões 

empresariais. Tendo como referência a governança corporativa e os pressupostos e 

propostas da teoria da agência, o estudo constrói uma revisão da relação empresa acionista-

subsidiárias em diferentes pesquisas. 

 

Palavras-chave: holding, subsidiária, governança corporativa, teoria de agência. 

  



 

 

Abstract 

 

The purpose of this paper is to analyze the subsidiaries governance models within Brazil, 

aiming to identify the most adopted mechanisms, and also recognize the agency problems 

related to the holdings that can happen or be intensified due to some deviations in these 

models, affecting the business decisions. Based on corporative governance and on the 

assumptions and proposals of the agency theory, the paper reviews the relationship 

between holding companies and their subsidiaries in different studies. 

 

 

Keywords: holding, subsidiaries, corporate governance, agency theory.
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1. INTRODUÇÃO 

 

Observa-se na economia moderna o crescimento do poder das corporações e uma 

multiplicação da variedade de arranjos de propriedade nas empresas. A formação de 

estruturas societárias, com empresas detendo participação em subsidiárias, é um destes 

tipos de arranjo e pode ser observada em diversos setores econômicos e por inúmeros 

países. 

 

No Brasil, este cenário se repete. Bancos públicos e privados, grandes empresas 

produtoras de commodities, e diversos grupos industriais e de serviços, podem ser citados 

como exemplos de estruturas de propriedade com subsidiárias, em que, por vezes, estas 

possuem relevância significativa no resultado e até na imagem da empresa acionista e/ou 

do conglomerado.  

 

Nesses novos arranjos, a relação entre empresas e suas subsidiárias pode ser 

considerada estratégica para ambos os lados, e a análise desta relação vem se tornando 

mais relevante no campo acadêmico, onde diversas pesquisas têm sido feitas sobre este 

tema, inclusive no âmbito da literatura sobre governança corporativa e da teoria de 

agência. Alguns exemplos são Strikwerda (2003), Sim (1977), Sabatino e Wolf (2010) e 

Rose e Ito (2004).  

 

Entender como se dá essa relação, como ela contribui para os resultados finais da(s) 

controladora(s) e quais os conflitos a que está sujeita não é uma tarefa simples. Este 

estudo, portanto, visa analisar o modelo de governança nas subsidiárias, buscando 

identificar a aderência das práticas internas adotadas em relação às boas práticas de 

mercado, e levantar os problemas de agência que podem ocorrer ou se intensificar em 

função de possíveis desvios nesses modelos, impactando as decisões empresariais.  

 

Para tanto, foram identificadas algumas dimensões de governança de maior 

importância, e analisado como essas são utilizadas pelas controladoras em relação às 

controladas.  

 

A pesquisa enquadra-se na modalidade de investigação qualitativa, usando o 

método de casos múltiplos. Foram investigadas dez empresas, com coleta de dados através 
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de entrevistas, feitas com dirigentes, ex-dirigentes e gestores seniores de subsidiárias de 

conglomerados, ou que têm, ou tiveram, um papel importante na governança destas. 

 

E para apresentação deste estudo, optou-se pela organização em seis capítulos, a 

começar por esta introdução, que apresenta também a contextualização e a relevância do 

estudo. O capítulo dois apresenta a problemática a ser tratada, seguido pelo capítulo de 

revisão bibliográfica. Já no capítulo quatro, será apresentada a metodologia da pesquisa. O 

quinto capítulo detalha a análise dos dados e os resultados obtidos. Finalmente, o capítulo 

seis apresenta as observações finais e as conclusões.  

 

 

1.1. O Problema de Pesquisa 

 

A contextualização deste estudo passa primeiramente pela análise dos marcos que 

embasam a pesquisa realizada, notadamente governança corporativa e problemas de 

agência.  

 

Para Shleifer e Vishny (1997, p. 738), “a perspectiva de governança corporativa é a 

definição clara da perspectiva de agência”. Assim, entende-se governança corporativa 

como o conjunto de mecanismos cuja finalidade é de monitorar a gestão e o desempenho 

das organizações, de forma que os interesses dos administradores estejam de acordo com 

os interesses dos proprietários (Almeida, et al., 2010).  

 

O tema governança corporativa vem ganhando maior atenção nos debates mundiais 

nos últimos anos e tem vindo à tona tanto de forma positiva, por exemplo, com a 

divulgação de estudos que mostram que melhores práticas de governança estão associadas 

com maior valorização das ações da companhia (Jang e Kim, 2005 apud Almeida, et al, 

2010), como também de forma negativa, com o surgimento problemas em grandes 

corporações, identificados como decorrentes de fragilidade em alguns aspectos de 

governança, a exemplo  dos escândalos financeiros nas empresas norte-americanas que 

ocasionaram modificações na legislação do mercado financeiro e a criação da Lei de 

Sarbanes-Oxley, SOX, que tem como base os princípios de governança corporativa e a 

busca de proteção aos acionistas e à sociedade contra fraudes (Almeida, et al, 2010). 
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Dada a relevância do tema, a adoção de boas práticas de governança corporativa 

tem sido preocupação não apenas dos acionistas, mas também das instituições públicas que 

regulam e normatizam as relações no mercado de capitais (Almeida et al, 2010). Mas este 

debate tem focado principalmente as companhias listadas nos países com mercados de 

capitais desenvolvidos (OECD, 2005). 

 

No Brasil, o cenário atual de governança passa pelo lançamento do programa Novo 

Mercado (NM) na Bovespa, implementado em 2000, com o “objetivo de proporcionar um 

ambiente de negociação que estimulasse, ao mesmo tempo, o interesse dos investidores e a 

valorização das companhias” (BM&FBOVESPA, 2009). Segundo Lorenzi, Procopiuck, 

Quandt, (2009), houve prescrição de rigorosos padrões de governança corporativa, 

fortalecimento da confiança do investidor na integridade da forma corporativa e naqueles 

que supervisionam seu investimento e a promoção de ambiente transparente e participantes 

de mercado bem informados.  

 

Mas, analisando o contexto brasileiro de forma mais ampla e levando em conta que 

a maioria das empresas do país ainda não está listada em bolsa, e muitas das que estão 

listadas ainda não estão inseridas nesta classificação de NM, observa-se que “há um vasto 

número de empresas de grande porte e com práticas incipientes de governança” (Silveira, 

2008). Assim, em termos de cenário geral, “ressalvadas algumas iniciativas ainda pontuais 

de sucesso, as evidências empíricas demonstram grande fragilidade da governança 

corporativa no Brasil” (Lorenzi, Procopiuck, Quandt, 2009, p.115).  

 

Quando se trata de governança de subsidiárias, este cenário é ainda mais frágil em 

relação a mecanismos impositivos, já que não há na legislação das empresas S.A. 

obrigatoriedade quanto à divulgação de dados detalhados sobre as subsidiárias. E apesar da 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) solicitar informações sobre as subsidiárias no 

Formulário de Referência
1
, estas informações se limitam à Descrição do Grupo 

Econômico, com detalhes sobre participação acionária, e Organograma do Grupo 

Econômico, item que pode ser suprimido pelas empresas se estas optarem por não divulgá-

lo, conforme facultado pela Instrução CVM 480. 

 

                                                 
1
 Documento modelo que reúne as informações referentes às empresas e que deve ser preenchido e  

atualizado regularmente 
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1.2. Relevância do Estudo 

 

A relevância deste estudo está associada à possibilidade de investigar as relações de 

governança entre holding e subsidiárias que atuam no Brasil, no que parece ser um espaço 

de estudo nos campos de governança corporativa e estruturas organizacionais. 

 

Isso porque, como dito anteriormente, os estudos publicados acerca da governança 

corporativa estão focados nas empresas listadas de países desenvolvidos, e os estudos 

sobre subsidiárias, mesmo quando voltados para a relação com seus controladores, também 

se debruçam sobre multinacionais de países desenvolvidos (Silva, 2010) 

 

 Assim, tendo em vista o grande número de estruturas de propriedade e controle que 

envolve subsidiárias no mercado brasileiro, este estudo pretende contribuir para 

desenvolver o conhecimento em relação às práticas de governança internas adotadas pelas 

subsidiárias que atuam no Brasil na relação com as suas holdings, sem restrição quanto à 

origem do capital ou à listagem na Bolsa de Valores.   
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2. PROBLEMÁTICA 

 

2.1. Pergunta de Pesquisa 

 

Considerando as diferentes formas de interação entre as empresas dos 

conglomerados e arranjos societários, busca-se neste trabalho explorar a seguinte questão: 

a governança das subsidiárias é regida pelas boas práticas de governança corporativa? 

 

Em particular, pretende-se aprofundar a análise dos seguintes tópicos: 

1. As práticas informais de gestão são predominantes em relação às formais? 

2. Qual o grau de liberdade para a tomada de decisões estratégicas por parte dos 

executivos das subsidiárias?  

3. A composição da remuneração do corpo gestor das subsidiárias reflete os 

incentivos alinhados à maximização dos benefícios das controladoras? 

4. Quando da existência de mais de um sócio, quais práticas podem influenciar  

assimetria de informações?  

 

2.2. Objetivos 

 

2.2.1. Objetivo Final 

 

O objetivo deste estudo é identificar o nível de adesão das holdings em relação a 

algumas das boas práticas de mercado adotadas, no que diz respeito aos mecanismos 

internos de governança das subsidiárias.  

 

2.2.2. Objetivos Intermediários 

 

No delineamento do objetivo final, foram identificados objetivos intermediários 

que também serão perseguidos, a saber: 

 

1) Identificar práticas de governança internas relacionadas ao 

gerenciamento de subsidiárias; 

2) Analisar como estas práticas podem influenciar a operação das 

subsidiárias; e 
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3) Levantar possíveis problemas de agências na governança das 

subsidiárias, especialmente no que tange à assimetria de informações entre 

sócios (no caso de mais de uma empresa controladora) e à remuneração dos 

executivos como garantidor da maximização da utilidade do acionista. 

 

 

2.3. Resultados Esperados 

 

Pretende-se, ao final deste estudo, entender melhor como se dão as relações entre 

empresas e suas subsidiárias no tocante à governança corporativa, tanto nos aspectos 

formais quanto informais. Uma vez que este estudo pretende comparar as práticas 

executadas com as práticas recomendadas pelo mercado, será possível traçar um panorama 

quanto à adesão e aplicabilidade das melhores regras e entender quais problemas de 

agência são derivados de um possível descolamento entre as práticas recomendadas e as 

efetivamente utilizadas. Espera-se que este trabalho seja importante para as empresas e 

entidades voltadas à governança corporativa, de forma a estimular a adoção de 

mecanismos que possam evitar ou amenizar determinados problemas de agência, 

considerados relevantes nesta pesquisa. O trabalho pretende também contribuir para uma 

melhor articulação da teoria da agência no âmbito das estruturas societárias. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Nesta seção, serão apresentadas as principais conceituações sobre os diferentes 

temas abordados neste estudo. O foco teórico associado está limitado aos seguintes temas: 

relação empresa-subsidiária, governança corporativa e societária, teoria de agência e 

problemas de agência. 

 

3.1.  Configuração Societária 

 

 

3.1.1. Definição dos Principais Termos   

 

Antes de iniciar a análise dos referenciais teóricos que balizam a relação empresa-

subsidiária, vale primeiro estabelecer a definição que será adotada aqui para esses dois 

termos.  

 

O conceito de empresa acionista usada aqui se refere à empresa que detém ações da 

subsidiária. Esta pode ser uma holding pura, ou seja, apenas uma empresa de participações, 

ou uma holding mista, que detenha participações em outras empresas, mas que também 

possua atividade operacional. Além disso, por vezes, esta empresa acionista pode deter 

uma determinada quantidade de ações que lhe garanta o controle. Assim, ao longo do 

trabalho, podem ser usados os termos holding ou empresa acionista ou controladora para 

definir a mesma ideia.   

 

Já quanto ao conceito de subsidiária, Gatignon e Anderson (1988) apresentaram a 

definição desta como sendo uma entidade de negócios da qual uma multinacional (MNC) 

detém pelo menos 5% das ações. Cabe destacar que na literatura é possível encontrar 

outras definições, com variações especialmente no percentual de controle detido pela 

empresa acionista, algumas considerando um mínimo de 25% das ações e o controle da 

empresa (Sim, 1977). No entanto, para o propósito deste estudo, considera-se que 

subsidiária é uma entidade de negócio da qual uma empresa detém pelo menos 5% das 

ações. E além de subsidiária, também pode ser usado o termo filial, muito observado nos 

textos internacionais sobre a relação entre holdings e subsidiárias em MNC. 
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3.1.2.  Breve Perfil das Empresas-Acionistas 

 

No que tange à organização societária das grandes corporações que atuam no 

Brasil, é possível perceber que muitas se organizam na forma de conglomerados, com uma 

ou mais empresas, por vezes holdings, detendo participação em diversas subsidiárias.  

 

No entanto, cabe uma divisão quanto à origem do capital, ou seja, corporações com 

capital de origem nacional que controlam subsidiárias e multinacionais que atuam no país 

através de subsidiárias.  Na análise dos organogramas dos 200 maiores grupos econômicos 

que atuam no país, vê-se que as corporações com capital de origem brasileira estão 

organizadas na forma de conglomerados, no qual uma holding, nem sempre operacional, 

detém participação em diferentes subsidiárias que atuam em diferentes setores, que podem 

ou não ser complementares entre si. 

 

Já as multinacionais têm como traço mais comum de sua estrutura, em geral, uma 

holding operacional, detendo participações em subsidiárias em diferentes países, mas nos 

mesmos setores de atuação da holding Obviamente, a holding, ou até mesmo as 

subsidiárias nacionais detêm participações em empresas em setores diferentes do da 

atuação original da holding, mas tende a ser em setores complementares. Estes desenhos 

não tentam refletir um modelo estanque, e derivações desta organização inicial estão 

presentes em alguns setores. 

 

Independente destas diferenças, é possível observar algumas características 

interessantes e comuns entre elas, como o baixo nível de pulverização do controle 

acionário das holdings e a presença de um grande número de subsidiárias, em geral, com 

poucos sócios e de capital fechado.  

 

Comparando o mercado brasileiro com o mercado americano, por exemplo, é 

possível observar semelhanças e algumas peculiaridades. No tocante às peculiaridades, 

destaca-se o baixo nível de pulverização acionária das empresas abertas. Sabe-se que, nos 

EUA, o nível de pulverização das grandes empresas abertas é, em geral, muito alto, o que 

sugere a adoção de mecanismos de governança com foco específico nesta característica 

(Andrade e Rossetti, 2004). No entanto, no tocante às semelhanças, destaca-se a presença 
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de um grande número de subsidiárias, em geral, com poucos sócios e de capital fechado. 

Tanto no desenho brasileiro quanto no americano, por exemplo, este traço é comum, como 

destaca Erramilli (1996), apontando que estudos realizados por diversos autores, em 

diferentes setores nos EUA, mostram que, em geral, as empresas americanas tendem a 

manter um alto nível de controle de suas subsidiárias, com especial preferência pelo 

controle integral.  

 

Na seção a seguir, o perfil das subsidiárias é um pouco mais detalhado.  

 

 

3.1.3.  Perfil das Subsidiárias 

 

Grande parte da literatura relacionada a subsidiárias é voltada para a análise dos 

casos relativos a empresas multinacionais (MNC). Este trabalho não pretende restringir a 

análise somente a MNC, mas faz uso da bibliografia internacional para balizar importantes 

aspectos acerca de subsidiárias, a começar pelas principais linhas de pesquisa na área.   

 

Birkinshaw e Hood (1999) apontam que, em nível mundial, as principais linhas de 

pesquisa na gestão de subsidiárias de MNC se dividem em relacionamento entre matriz e 

subsidiária, papel da subsidiária e desenvolvimento da subsidiária.  

 

Tabela 1 - Principais linhas de pesquisa na gestão de subsidiárias 

Aspecto Relacionamento Matriz e 

Subsidiária 

Papel da Subsidiária Desenvolvimento da 

Subsidiária 

Foco da pesquisa 
Aspectos do relacionamento 

entre matriz e subsidiária 

Fatores internos, 

corporativos e ambientais 

explicando diferentes 

papéis da subsidiária 

Mudanças constantes nos 

papéis e atividades da 

subsidiária  

Suposições sobre a 

natureza das 

multinacionais 

Hierarquia: subsidiárias são 

controladas pela matriz 

Hierárquico e redes: subsidiárias têm diferentes papéis e 

relacionamento com diversas unidades dentro e fora da 

multinacional 

Fundamentação teórica 
Teoria de custo de transação e 

teoria convergente 
Teoria de redes sociais 

Teoria evolucionária e teoria 

baseada em recursos 

Fonte: Adaptado de Birkinshaw e Hood, 1998, apud Silva, 2010. 
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Este estudo se encaixa na primeira coluna da matriz, Relacionamento Matriz-

Subsidiária, mas sem o foco específico em MNC. 

 

Strikwerda (2009) aponta que as razões para uma empresa decidir pela constituição 

de uma subsidiária são as mais diversas, mas geralmente giram em torno de: (i) montar 

operações fora do seu país, já que a inexistência de legislações supranacionais restringe a 

implantação de atividades sem constituição de empresas; (ii) manutenção, em caso de 

empresas adquiridas, de benefícios fiscais, marcas ou outras vantagens legais que poderiam 

deixar de existir com a incorporação das subsidiárias; (iii) diversificação de risco; e (iv) 

flexibilidade estratégica, com o intuito de facilitar investimento e desinvestimentos. 

Ampliando esta definição também ao contexto brasileiro, pode-se criar uma subsidiária 

com o intuito de atuar em um setor com regulações específicas ou restrições legais que 

impedem a atuação direta da empresa holding. No Brasil, algumas subsidiárias no setor de 

seguros se encaixam neste formato. 

 

Dadas as diferentes motivações para a criação de subsidiárias, é de se esperar 

também variedade no perfil das empresas. A literatura apresenta diversos arcabouços de 

análise para tal. Tipologias ligadas à localização (Ferdows, 1997), função e grau de 

autonomia (Maritan et. al, 2004) e papéis são alguns exemplos (Kiel, Hendry, & 

Nicholson, 2006). E outras tipologias se baseiam, por exemplo, em variações na estrutura 

de controle, estrutura negocial, existência de acordo de acionistas, configuração societária, 

país de origem e atuação das empresas, suscetibilidade a mecanismos de regulação e 

regulamentação e perfil do conselho de administração.  

 

 Cada uma destas características cria diferentes desafios operacionais e de poder que 

se refletem em como se dão as relações entre holding e subsidiárias, e nos possíveis 

problemas de agência observados. Em função do foco deste artigo, optou-se por segregar a 

análise das subsidiárias com base em apenas dois aspectos considerados mais relevantes no 

que tange à relação com a holding: estrutura de controle e estrutura negocial, que define a 

forma como a subsidiária se relaciona com a holding e o papel que a subsidiária representa 

para a estratégia da holding. Ambos serão descritos a seguir. 

 

Em relação à estrutura de controle, considera-se a existência de cinco tipos de 

subsidiárias, adaptando a definição de Strikwerda (2009): (i) subsidiárias integrais (holding 
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detém 100% de participação acionária) sem estrutura física, ou seja, possuem suas 

atividades totalmente integradas e dependentes da holding; (ii) subsidiárias integrais com 

estrutura própria; (iii) controladas (holding tem a maioria das ações em relação a outro(s) 

sócios); (iv) participações igualitárias (holding detém a mesma participação societária que 

o sócio); e (v) participações minoritárias (holding detém menos ações que outro sócio). 

 

O primeiro tipo de subsidiária, sem estrutura física e totalmente integrada à holding, 

é, no caso brasileiro, apenas um registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), 

mantido para fins legais e/ou fiscais, ainda que possa ter um representante legal. 

 

Essa categorização auxilia na análise dos mecanismos de governança, já que 

diferentes níveis de controle podem significar mais de um principal, o que tende a agregar 

complexidade à relação empresa-subsidiária.  

 

Kim, Prescott e Kim (2005), analisando os papéis estratégicos fundamentais para 

subsidiárias estrangeiras, citam que estas podem ser de três tipos: implementadoras locais, 

ou seja, respondem ao ambiente local, colaboradoras especializadas, integrando posições 

competitivas nos diversos mercados nacionais, ou mandatárias mundiais, quando 

gerenciam capacidade de resposta local e promovem integração global simultaneamente. 

  

Strikwerda (2009) considera que há pelo menos sete tipos de subsidiárias: 

 

a) Holding Intermediária: geralmente são definidas com base na geografia ou por 

jurisdição nacional. Tais subsidiárias executam um número limitado de papéis 

como uma holding, especialmente no que diz respeito a ser acionista de outras 

subsidiárias regionais ou locais, finanças, questões jurídicas, contas oficiais, 

relações trabalhistas, co-determinação, relações públicas. Em alguns casos, este 

tipo de subsidiária também exerce o papel de centros de serviços compartilhados 

para apoiar empresas que operam na sua jurisdição nacional ou continental 

(Strikwerda, 2003). Este tipo de subsidiárias geralmente não tem mandato em 

termos de negócio políticas ou decisões empresariais, por exemplo, no que diz 

respeito à política de produtos, distribuição, marketing. Subsidiárias nacionais 

como Holdings Intermediárias também podem servir para criar uma entidade fiscal 

em um país. 



23 

 

 

b) Subsidiárias nacionais como divisões de geografia, como base de lucro e centros 

de investimento: Antes da integração europeia, empresas multinacionais como 

Unilever e Philips foram organizadas com Subsidiárias Nacionais, como base de 

lucros e divisões de produtos simplesmente desenvolvendo produtos e realizando 

algum tipo de coordenação no que diz respeito a marketing e vendas. Geralmente, 

estas subsidiárias nacionais eram organizadas de forma autossuficiente, incluindo 

as funções de produção, logística, marketing, vendas. A emergência de 

distribuidores de serviços pan-europeu e da competição, com base em economias 

de escala globais forçaram muitas multinacionais a transformar suas subsidiárias 

nacionais em holdings intermediárias e em outros tipos de subsidiárias, facilitando 

sua atuação. 

 

c) Subsidiárias com um mandato estratégico regional ou global. Muitas MNC têm 

distribuído a sede de suas divisões estratégicas ou unidades de negócio (SBU) por 

diversas localidades do mundo. As razões para isto podem ser históricas, em 

relação a uma operação que foi adquirida, por exemplo. Outras razões podem ser 

manter uma SBU numa região que tem o mercado mais sofisticado do mundo. Este 

tipo de subsidiária pode ser gerenciada separadamente pela holding, ou ser 

gerenciada por uma subsidiária nacional ou ainda ser controlada (em termos de 

controle acionário) por esta subsidiária. Este tipo de subsidiária tem o mandato para 

definir uma estratégia (no contexto da estratégia da holding) para a combinação 

produto-mercado, muitas vezes para o mercado global. Com base nesse mandato, 

este tipo de subsidiária vai controlar subsidiárias em seu próprio país, em outros 

países e até mesmo no país de origem da holding. No entanto, a execução deste 

mandato de negócios não é baseada em linhas legais de autoridades, mas em linhas 

fictícias de autoridades, com base em instruções aos diretores estatutários para 

agirem de acordo com linhas de autoridades. 

 

d) Subsidiárias com um mandato operacional regional ou global. Geralmente estas 

subsidiárias possuem um mandato funcional específico, por exemplo, fabricação, 

logística, serviços partilhados ou de desenvolvimento.  
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e) Subsidiárias com um mandato local (dentro da jurisdição de incorporação), por 

exemplo, marketing/vendas, produção, ou para serviços compartilhados (Kim, 

Prescott, e Kim, 2005). Isso significa que essas filiais não têm autoridade 

discricionária em relação à política de produtos, preços, programas de marketing ou 

produção, sua atividades são orientadas por estratégias e políticas definidas para 

elas, ou pela holding ou pela sede de uma SBU.  

 

f) Subsidiárias com papel de fornecedores locais. Desenvolvimento de produtos, por 

exemplo, para mercados digitais, de entretenimento, mas também para o material 

genético pode depender dos mercados locais, por exemplo, Vale do Silício, 

Hollywood, Amsterdã para jogos, ou Índia, por material genético para a 

alimentação (por razões climáticas). Especialmente no caso de extração de 

recursos, por exemplo, petróleo, os governos nacionais exigem que MNC 

organizem suas subsidiárias em joint-ventures, em que governo ou uma empresa 

local é o parceiro, para garantir que uma parte razoável do valor da extração seja 

apropriada para a economia nacional. Outros tipos de subsidiárias podem ser 

aquelas para compras. 

 

g) Controladas por razões exploratórias estratégicas. Muitas MNC se associam com 

empresas startup ou empresas de tecnologia, tendo uma participação em suas 

ações, para explorar novos mercados, novas tecnologias e para criar opções para a 

sua estratégia e ou para criar um sistema de inovação aberta. Normalmente, estas 

ações são realizadas pela filial nacional, mas outras possibilidades também podem 

ser aplicadas. 

 

A tabela a seguir apresenta um resumo dos tipos de subsidiárias e os tipos de relação 

com as holdings.  
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Tabela 2 - Diferentes Tipos de Subsidiárias em função do papel e tipo de governança 

Tipo de Subsidiária 
Tipo de Relação de Governança 

entre Holding e Subsidiária 

Poder Discricionário dos Boards 

das Subsidiárias 

a) Holding Intermediária 
Controle/Auditoria para report 

duplo sobre os negócios 

Alinhar requisitos legais com os 

interesses da holding 

b) 

Subsidiárias nacionais como 

divisões de geografia, como 

base de lucro e centros de 

investimento 

Um dos tipos de gerenciamento 

estratégico de governança de 

acordo com Goold & Campbell 

Depende do tipo de gerenciamento 

estratégico da holding 

c) 

Subsidiárias com um 

mandato estratégico 

regional ou global 

Um dos tipos de gerenciamento 

estratégico de governança de 

acordo com Goold & Campbell 

Depende do tipo de gerenciamento 

estratégico da holding 

d) 

Subsidiárias com um 

mandato operacional 

regional ou global 

Operacional no modelo da 

McKinsey 
Pequeno 

e) 

Subsidiárias com um 

mandato local (dentro da 

jurisdição de incorporação) 

Operacional Restrito 

f) 
Subsidiárias com papel de 

fornecedores locais 

Operacional no caso de joint-

venture com empresa local; tipo de 

governança de acionista 

Depende do papel dos recursos na 

estratégia da holding 

g) 
Controladas por razões 

exploratórias estratégicas 

Gerenciamento estratégico de uma 

perspectiva de finanças 

corporativas 

Depende da propriedade e do papel 

dos recursos na estratégia da 

holding, mas pode ser significativo 

Fonte: Strikwerda, 2009 

 

Birkinshaw e Pedersen (2008), fazendo uma revisão da literatura recente sobre 

subsidiárias de MNC, destacam os estudos que apresentam diferentes categorizações 

considerando o papel das subsidiárias. Eles citam, por exemplo, os estudos de White e 

Poynter (1984) sobre o escopo de atividades das subsidiárias, e de Bartlett e Ghoshal 

(1986) e de Birkinshaw e Morrison (1995) sobre o conhecimento das subsidiárias.  

 

Ghoshal e Nohria (1989), por exemplo, estudando as diferenças internas dentro de 

uma MNC, propõem um modelo de análise sobre a caracterização das subsidiárias e a 
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estrutura de relação destas com as matrizes. Eles argumentam que o contexto da subsidiária 

se encaixa em uma das quatro categorias baseadas nas condições de (1) nível de recurso 

local e (2) complexidade do meio em relação a outras subsidiárias da MNC. Já a estrutura 

que se adequa à relação MNC-subsidiária em cada contexto é correspondente de uma 

combinação dos seguintes elementos (1) centralização, com perda da autonomia da 

subsidiária na tomada de decisão; (2) formalização, com o uso de regras e procedimentos 

na tomada de decisão; e (3) integração normativa, consenso e valores compartilhados como 

base para a tomada de decisão. A Figura 2 apresenta esta ideia de forma visual. 

 

 

 
Figura 1 - Classificação do contexto da subsidiária e a natureza da dependência e 

interdependência em cada contexto 

Fonte: Ghoshal e Nohria, 1989 

 

Tendo em vista os estudos apresentados até aqui, é possível perceber que diversas 

são as pesquisas que categorizam o perfil das subsidiárias, podendo este diferir em função 

de diversos critérios, tais como localização, função, grau de autonomia, papéis, estrutura de 

controle, estrutura negocial, entre outros. E algumas dessas pesquisas também traçam 

panoramas sobre as relações entre subsidiárias e seus controladores. 

 

E considerando estas inúmeras caracterizações, é de se esperar que as práticas de 

governança adotadas para as subsidiárias também apresentem diferenças em resultado às 

peculiaridades das subsidiárias e ao perfil de governança adotado pelas empresas 
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controladoras. Isso conduz à discussão sobre governança corporativa, tratada na seção a 

seguir. 

 

3.2. Governança Corporativa 

 

O termo Governança Corporativa, apesar de muito difundido no meio acadêmico e 

empresarial, não possui uma definição única. No Brasil, em termos formais, o Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) apresenta a seguinte descrição: 

 

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 a sua 

perenidade. (IBGC, 2004) 

 

No entanto, diversos outros organismos, instituições e autores, nacionais e 

internacionais, apresentam suas próprias definições sobre Governança Corporativa. Para a 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, ou OECD, em 

inglês), por exemplo, o termo tem o seguinte significado: 

 

A governança corporativa é o sistema segundo o qual as corporações de 

negócio são dirigidas e controladas. A estrutura da governança 

corporativa especifica a distribuição dos direitos e responsabilidades 

entre os diferentes participantes da corporação, tais como o conselho de 

administração, os diretores executivos, os acionistas e outros 

interessados, além de definir as regras e procedimentos para a tomada de 

decisão sobre quais os objetivos da empresa são estabelecidos, definindo 

os meios para alcançarem tais objetivos e os instrumentos para se 

acompanhar o desempenho. (OECD, 1999) 

 

Segundo Andrade e Rossetti (2004),  

a governança corporativa tem fundamentos sólidos, definidos a partir de 

princípios éticos aplicados na condução dos negócios. Seu 

desenvolvimento e sua afirmação têm razões macro e microeconômicas. 

E sua sustentação já se estabeleceu não só pelos princípios e razões que 

se encontram em suas origens, mas também pelos institutos legais e 

marcos regulatórios que envolvem os processos de gestão e que, cada vez 

mais, aperfeiçoam-se com base nos valores que regem a boa governança. 

(Andrade e Rossetti, 2004, p.20) 
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Como se vê, as definições apresentam alguma variação em função de diferentes 

aspectos, tais como o momento em que foram construídas, o contexto nacional e até os 

valores intrínsecos ao definidor.  

 

Em relação ao surgimento do tema, as questões sobre governança corporativa se 

iniciaram muito antes da definição do termo (Fontes Filho, n.d.) e o tema em si ganhou 

maior importância na década de 90, com o lançamento do relatório do Comitê Cadbury, em 

1992, que apresentou um conjunto de recomendações focadas nas funções de controle e de 

prestação de contas dos conselhos e no papel dos auditores, o relatório divulgou o “Código 

de Melhores Práticas”, “delineado com vistas a alcançar os necessários padrões elevados 

de comportamento corporativo” (Cadbury Committee, 1992, p.10). A mesma linha seguiu 

a OCDE com a apresentação dos princípios de Governança Corporativa, em 1999, que 

foram revistos em 2004, dando visibilidade internacional às questões.  

 

Conceitualmente, a governança tem como foco melhorar o exercício dos direitos de 

propriedade. E durante muito tempo, o problema central do tema era, dada a separação 

entre propriedade e gestão nas empresas, evitar o comportamento oportunista dos gestores. 

 

O esquema da figura a seguir apresenta esta ideia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Esquema Descritivo da Governança Corporativa 

Fonte: Silveira, 2010. 

 

Com base na figura, vê-se que os acionistas esperam que os executivos tomem 

decisões do Tipo 1, mas estes podem tomar as decisões do Tipo 2. A diferença entre a 
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decisão ótima (Tipo 1) e a decisão subótima (Tipo 2) representa um custo para a empresa 

decorrente do problema de agência.  

 

Uma vez apresentada a questão nestes termos, a definição adotada por Silveira, 

ajuda a dar unidade aos conceitos. Segundo o autor,  

 

a governança corporativa é o conjunto de mecanismos de incentivo e 

controle que visa harmonizar a relação entre acionistas e executivos pela 

redução dos problemas de agência, numa situação de separação entre 

propriedade e controle. (Silveira, 2010, p 36) 

 

Os problemas de agência e os mecanismos de governança serão abordados na seção 

a seguir. 

 

 

3.3. Teoria de Agência e Problemas de Agência 

 

Em The Modern Corporation and Private Property, Berle e Means (1932) 

enfocaram os aspectos relacionais da propriedade e do controle. As bases da teoria 

apresentadas em seu texto caracterizam a relação de agência entre um mandatário 

(principal) e um ou mais agentes, investidos de poderes para representar os interesses e 

tomar decisões em nome do principal (Almeida & dos Santos & Ferreira & Torres, 2010). 

 

A teoria da agência se concentra nos problemas que surgem com a separação entre 

propriedade e gestão, os citados problemas de agência, e na distribuição do risco entre 

estes grupos. A ideia central da teoria da agência é a de que a partir do momento em que há 

a separação entre a propriedade e o controle das organizações, surgem os problemas de 

divergências entre os principais e os agentes, estimulados pelas diferenças de motivação e 

objetivos, assimetria de informações, preferência de risco das partes e horizontes de 

planejamento (Fontes Filho, 2008) e problemas de uso de ativos (Parrino, 2002). Em outras 

palavras, os acionistas, quando distantes do controle, buscam formas de assegurar que as 

decisões de seus administradores estejam alinhadas com seus interesses, fato que culminou 

no objeto de estudo da “Teoria das agências”, a relação “agente-principal”.  A relação 

principal-agente é definida como aquela na qual a utilidade do principal é afetada pela 

produção determinada pelas atividades de seus agentes somadas a outros efeitos aleatórios 

e o principal paga uma recompensa ao agente (Shavell, 1979). 
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Uma das conceituações do problema da agência desenvolvida por Shleifer e Vishny 

(1997) é apresentada da seguinte forma:  

 

O empreendedor, ou gestor, capta recursos dos investidores para aplicá-

los em projetos rentáveis ou para se apropriar destes recursos. Os 

investidores por sua vez, necessitam de gestores qualificados para fazer 

com que os recursos acumulados possam ser aplicados em projetos 

rentáveis. Como normalmente os empreendedores ou gestores, 

necessitam do capital dos investidores para concretização de seus 

objetivos, pois, ou não dispõem de recursos suficientes, ou desejam 

diversificar seus investimentos, e, os investidores têm consciência da 

possibilidade de apropriação de seus recursos pelos gestores, o problema 

da agência que se coloca é: como garantir aos investidores que seus 

recursos sejam aplicados atendendo aos seus interesses? (Shleifer e 

Vishny, 1997, p. 740) 

 

Jensen e Meckling (1976), considerados autores fundamentais neste tema, 

buscaram analisar a chamada “relação de agência” que surge quando um ou mais 

indivíduos, denominados “principais”, contratam outros indivíduos ou grupo de indivíduos, 

denominados “agentes”, para realização de um serviço que prescinde da outorga de 

autoridade para tomada de decisão aos “agentes” pelos “principais” em seu nome e 

interesses. O problema de agência passa a existir no momento em que o agente, que deve 

sempre atuar no melhor interesse do principal, passa a atuar, ao contrário, em seu próprio 

interesse pessoal.  O relacionamento de agência é definido como: 

  

um contrato onde uma ou mais pessoas – o principal – engajam outra 

pessoa – o agente – para desempenhar alguma tarefa em seu favor, 

envolvendo a delegação de autoridade para tomada de decisão pelo 

agente. (Jensen e Meckling, 1976, p. 308)   

 

 

Neste relacionamento, quando o agente passa a executar as atividades, este passa a ter 

acesso a um conjunto de informações ligadas à execução, agora não mais disponíveis ao 

principal. Arrow (1985) descreve este momento como um momento de incerteza, quando a 

informação disponível para os dois participantes deixa de ser igual, ou seja, há a inserção 

de assimetria de informação na estrutura do negócio. Uma vez que o principal não tem 

acesso a todas as informações que o agente tem, resta a ele aguardar que o agente vá 

cumprir o contrato e agir em favor da maximização dos resultados para o principal. Essa 

superioridade do agente frente ao principal pode induzir à busca por benefícios adicionais 

por parte do primeiro (Fontes Filho, 2008).  
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A assimetria de informações, que impede o principal de observar o que o agente está 

fazendo - informação oculta (hidden information) -, e a possibilidade de oportunismo 

gerencial do agente que possui diferentes objetivos - ação oculta (hidden action) - são 

tratados na literatura como risco moral (moral hazard) e seleção adversa (adverse 

selection) (Fontes Filho, 2008). Arrow (1985) dá diversos exemplos sobre problemas de 

risco moral e seleção adversa e aponta que ambos os termos derivam do mercado de 

seguros.  Eisenhardt (1989) define Moral Hazard como falta de esforço por parte do 

agente, ou seja, o agente não despende todo o esforço acordado no contrato com o 

principal. E Adverse selection é referida pela autora como a “deturpação da habilidade do 

agente, ou seja, quando o principal não tem como ter certeza sobre as habilidades do 

agente ou no momento da contratação ou quando o agente está realizando suas atividades” 

(Eisenhardt, 1989, p. 61). 

 

Além disso, cabe considerar também que tanto o agente quanto o principal tende a 

maximizar sua própria utilidade (Jensen & Meckling, 1976). Sendo assim, nem sempre é 

possível garantir que o agente vá executar ações buscando maximizar a utilidade do 

principal. 

 

Com essas bases, a teoria da agência provê uma modelagem útil, e bastante 

difundida, pra analisar as relações em que os interesses das partes estão em desacordo e 

podem ser alinhados através de um monitoramento adequado e de um sistema de 

compensação (Davis, Schoorman & Donaldson, 1997). O foco da teoria é determinar o 

contrato mais eficiente para mediar a relação principal-agente dadas as premissas sobre as 

pessoas (interesse próprio, racionalidade limitada e aversão a risco), organizações (conflito 

de objetivo entre membros) e informações (Eisenhardt, 1988). 

 

Arrow (1985) também pondera que a teoria apresenta características descritivas, ao 

oferecer suporte à definição de contratos mais eficientes para as relações entre principal e 

agente, e normativas, por representar uma tentativa de explicar fenômenos observados na 

realidade, principalmente relações de trocas não explicadas pelas teorias econômicas 

convencionais. Por permitir uma abordagem ampla, a teoria se desenvolveu em dois 

campos: tanto analisando a relação proprietários e gestores quanto analisando de forma 
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mais ampla todas as relações de agência internas à organização ou entre agentes externos 

(Fontes Filho, 2008). 

 

Eisenhardt (1989) mostra como a informação e a divergência de interesses 

influenciam nos problemas de agência e podem ser mitigados ou ampliados em função de 

adoção de diferentes mecanismos. Portanto, a necessidade de melhores práticas de 

governança corporativa nasce como uma forma de resposta a estes problemas, e visa evitar 

a expropriação da riqueza do acionista pelos gestores. Mas as tentativas de mitigar os 

problemas de agência e alinhar interesses de principais implicam em custos para os 

acionistas, que são chamados custos de agência.  Jensen e Meckling (1976, p. 308) 

apresentam os custos de agência, como:  

 

a soma dos:  

(1) the monitoring expenditures by the principal
2
; 

(2) the bonding expenditures by the agent; e 

(3) the residual loss. 

 

Segundo Shankman (1999), o principal foco da teoria da agência é a seleção de 

mecanismos de governança apropriados para assegurar o alinhamento de interesses, de 

modo que o agente cumpra os objetivos do principal e os citados custos de agência sejam 

minimizados.  

 

Duas das formas clássicas para alinhar os interesses do agente aos do principal 

consistem em: (1) investir em obter informação sobre o que o agente está fazendo; ou (2) 

adotar um sistema de recompensa variável em função do comportamento do agente 

(Eisenhardt, 1988). Em outras palavras, o principal pode limitar as divergências em relação 

aos seus interesses adotando um sistema de monitoramento ou implementando um sistema 

de incentivos para o agente. Jensen e Meckling (1976) apontam estas possibilidades como 

conjuntas e não exclusivas. Os autores ressaltam que ambas as possibilidades significam 

incremento de custo.  

                                                 
2
 Os autores Jensen e Meckling (1976, p. 308) colocam a seguinte observação: “As it is used in this paper the 

term monitoring includes more  than just measuring or observing the behavior of the agent. It includes efforts 

on the part of the principal to  control the behavior of the agent through budget restrictions, compensation 

policies, operating rules etc.” 
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Os custos de investir em obter informação sobre o que o agente está fazendo podem 

ser classificados como custos de monitoramento. Diversos são os exemplos na literatura de 

análise sobre estes custos. A adoção de procedimentos de auditoria, implantação de 

sistemas, e controle orçamentário são alguns dos mecanismos de monitoramento de 

subsidiárias (Baek, 2003). E quando trata de subsidiárias internacionais, o autor também 

cita a alocação de managers expatriados.  

 

Já os custos de adotar um sistema de recompensa variável em função do 

comportamento do agente podem ser classificados como custos de incentivos, tais como 

adoção de remuneração variável, pagamento de bônus, em moeda corrente ou em ações da 

empresa, oferta de itens considerados como privilégios, como carros e telefones celulares. 

 

Silveira (2010) separa os mecanismos de governança em dois grupos: os internos e 

os externos.  

 

Tabela 3 - Mecanismos de Governança 

Mecanismos Externos Mecanismos Internos 

Mercado de aquisição hostil Estrutura de Propriedade  

Proteção legal aos investidores Conselho de Administração 

Mercado de trabalho e de produtos competitivos Sistemas de Remuneração 

Relatórios contábeis fiscalizados por agentes de 

mercado 
Sistemas de Controles Internos 

Fonte: Silveira, 2010. 

 

Estes mecanismos de governança, que não representam uma lista exaustiva, são 

parte do que Andrade e Rossetti (2004) chamam de forças de controle. Segundo os autores, 

“diante dos conflitos e custos de agência e de assimetria de direitos, coloca-se a questão de 

se estabelecerem forças de controle para que o processo de governança se estabeleça de 

forma a harmonizar os interesses das partes envolvidas com as operações do mundo 

corporativo” (Andrade e Rossetti, 2004, p. 133).  
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A tabela a seguir resume as principais forças de controle. 

 

Tabela 4 - Forças de Controle dos Conflitos e dos Custos de Agência e das Assimetrias de 

Direitos e de Poderes 

Forças Externas Forças Internas 

 Ambiente legal e regulatório:  Concentração da propriedade acionária 

 Regras de proteção dos investidores  Constituição de conselhos de administração 

guardiões a representação efetiva dos interesses dos 

acionistas  Nível de enforcement 

 Padrões contábeis exigidos das companhias:  Remuneração do quadro executivo: 

 Controle pelo mercado de capitais  Constituição de Comitês 

 Ágios e deságios de governança  Correlação com desempenho 

 Disputa por procuração de votos (proxy rights)  Bonificações 

 Take-overs hostis  Stock options 

 Mercados Competitivos:  Balanceamento de relações custos benefícios 

 Mercado de atuação da empresa  Relação com padrões de mercado 

 Mercado de trabalho de altos executivos  Monitoramento de grupos de interesse 

 Ativismo dos investidores institucionais:  Monitoramento de grupos de interesse: 

 Fundos mútuos de investimento  Compartilhando controle com trabalhadores 

 Fundos de pensão  Compartilhando controle com credores 

 Ativismo de acionistas ações individuais ou 

organizadas 
Estruturas multidivisionais de negócios 

Fonte: Andrade e Rossetti, 2004. 

 

O foco deste estudo está no esclarecimento de como os mecanismos de governança 

são criados e aplicados na relação entre as empresas e suas subsidiárias, e como as forças 

de controle se fazem presentes nesta relação, ou seja, como se dá a governança societária 

na prática e quais são os problemas de agência relevantes neste contexto. A seção a seguir 

detalha este tópico. 
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3.4. Governança Societária 

 

Fontes Filho (2008) aponta que Governança Corporativa diz respeito à distribuição 

do poder na organização e suas práticas de gestão e fiscalização, buscando alinhamento de 

interesses. Mas no que tange à relação entre empresas proprietárias e suas subsidiárias, este 

alinhamento de interesses envolve mais atores do que na análise de apenas uma empresa. 

Board Conselho de Administração da holding, Diretoria executiva da proprietária, 

Conselho de administração da subsidiária e corpo diretivo da subsidiária são os principais 

atores quando se trata de governança. A figura a seguir traz uma representação 

esquemática destas relações.  

 

 
 

Figura 3 - Principais Atores na Relação Empresa Acionista - Subsidiária 

Fonte: Elaboração própria 

 

O relacionamento entre board e o corpo diretivo da holding é o foco da maioria dos 

estudos, mas a interação entre todas as partes da proprietária e subsidiárias ainda é um 

tópico que merece maior investigação. A forma como se dá esta interação, os principais 

atores e os mecanismos usados são chamados em alguns estudos de sistema de governança 

de subsidiárias.  
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Sabatino e Wolf (2010) introduzem seu estudo descrevendo um sistema de 

governança de subsidiárias como sendo um sistema organizado para formar, governar, 

manter e dissolver entidades legais em um grupo empresarial. Este tipo de governança 

permite a empresa atingir sua estratégia sem distrações ou consequências inesperadas, visto 

que a manutenção de um sistema de governança robusto permite às empresas otimizar 

resultados em uma variedade de áreas, incluindo: 

 

1. assegurar que não há desconformidade com requisitos legais, tanto 

nacionais quanto internacionais; 

2. alcançar determinadas estratégias fiscais; 

3. realizar due diligence (para o financiamento, emissões de títulos e M & A) 

de forma rápida e com a atenção devida; 

4. investigar e responder completamente e rapidamente sobre alegações de 

irregularidades nas subsidiárias; e 

5. minimizar custos administrativos e os encargos. 

 

Apesar dos benefícios em otimização de diversos itens importantes, os autores 

destacam que muitas empresas tratam a manutenção de suas subsidiárias de forma 

secundária, apenas como uma função administrativa e seguindo trâmites informais de 

gestão, que nem sempre refletem as melhores práticas do mercado, o que abre brechas para 

problemas.  

 

Existem diversos exemplos de graves problemas financeiros ou até falência de 

grandes empresas em função do mau funcionamento de suas subsidiárias que não foram 

“governadas” da melhor forma. O caso da Enron nos EUA vale ser citado, visto que a 

empresa abrigou nas várias subsidiárias de propósito específico, não controladas 

diretamente pela holding, passivos que não apareciam nas Demonstrações Financeiras, 

maquiando dívidas e inflando lucros (IBGC, n.d.). 

 

3.4.1. Fatores Relevantes na Governança Societária 

 

Na literatura não há consenso sobre a existência de um sistema único e padrão de 

governança de subsidiárias que se adeque a todas as realidades empresariais, mas algumas 

pesquisas analisam diferentes fatores que podem influenciar tanto na construção e 
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implantação dos mecanismos de governança quanto no dia-a-dia da operacionalização 

destes, impactando também na geração ou ampliação dos problemas de agência 

característicos desta relação. 

 

O modelo e os mecanismos escolhidos por cada holding, bem como a forma como 

estes se operacionalizam, podem depender de diversos fatores.  A estrutura societária, a 

forma de operação e a cultura empresarial em questão (Sabatino e Wolf, 2010) são alguns 

destes itens.  

 

Em se tratando de estrutura societária, o nível de controle é um item importante. No 

caso de uma subsidiária integral, por exemplo, a holding proprietária trata diretamente e 

tão-somente com a subsidiária os pontos referentes ao alinhamento de interesses para 

maximização de sua utilidade. Baek (2003), por exemplo, cita que subsidiárias, com mais 

de um controlador, tendem a ter diferenças mais severas de objetivos, visto que os 

controladores podem divergir entre si, o que torna mais custoso o alinhamento de objetivos 

entre estes e a subsidiária. E destaca que a eficácia das atividades de monitoramento do 

principal e do agente pode ser diferente, no caso de uma subsidiária integral, já que com 

múltiplos principais pode ocorrer o problema de free riding, quando um dos principais não 

tem interesse em monitorar o comportamento do agente, contando com que o outro 

principal o faça. 

 

Além do nível de controle, outros fatores podem influenciar a forma de governança 

e relacionamento e controle de subsidiárias. Roth e O’Donnell (1996) analisaram cem 

subsidiárias de MNC em cinco países, e indicam que o relacionamento e, 

consequentemente, os problemas de agência entre h-s são influenciados pela distância 

cultural da subsidiária em relação ao mercado original da holding, centralização lateral e 

comprometimento do grupo gestor da subsidiária com a holding.  

 

Com o aumento da distância cultural, a holding torna-se mais dependente da 

subsidiária, para a obtenção da informação que não está diretamente disponível para esta 

ou é extremamente onerosa adquirir. Esta assimetria de informação resultante de distância 

cultural aumenta o problema de agência na relação holding subsidiária. 
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O segundo fator que aumenta o problema de agência, segundo os autores, diz 

respeito ao papel estratégico e operacional da subsidiária estrangeira. Dentro de uma 

indústria global, o papel de uma subsidiária estrangeira varia de racionalização global à 

centralização lateral. A racionalização global ocorre quando a subsidiária é apenas uma 

peça no sistema da holding. A filial apenas executa uma parte dos processos de valor do 

sistema. A subsidiária é interdependente com outras entidades dentro da empresa, mas há 

pouco problema de agência no nível da direção, já que as ações e resultados da subsidiária 

são relativamente visíveis dentro do sistema da holding, e esta detém o conhecimento 

especializado. Do mesmo modo, a discricionariedade gerencial na subsidiária também é 

pequena porque a coordenação e a tomada de decisão residem na sede.  

 

No outro extremo, com a centralização lateral, a subsidiária tem responsabilidades 

relativas a um produto ou linha de produto em uma base global. E a tomada de decisão não 

é centralizada na holding, mas dispersa lateralmente em toda a organização, ou seja, a 

subsidiária gerencia informações relativas a produtos e mercados em unidades em todo o 

mundo, necessárias para facilitar a tomada de decisão relativa à coordenação das atividades 

de outras filiais em vários países. Com isso, a holding depende da subsidiária para obter 

informação. Consequentemente, espera-se que a centralização lateral resulte em 

assimetrias de informação que aumentam o problema de agência na holding em relação à 

subsidiária internacional. 

 

O terceiro fator que afeta o problema de agência é o alinhamento psicológico em 

nível individual. Estudos sobre problemas de agência afirmam que a relação principal-

agente é um processo social. Assim, quando um agente aceita e trabalha em direção às 

metas organizacionais, as incongruências de objetivo entre o principal e um agente são 

reduzidas e, como resultado, o problema da agência é baixo.  

 

Isso significa dizer que os valores ou identificação de executivos das subsidiárias 

estrangeiras podem variar no grau ao qual eles estão ligados à holding (Roth e O’Donnell, 

1996). 

  

A concorrência em uma indústria global implica aumento da interdependência 

internacional dentro das empresas, já que atividades e recursos são integrados 

regionalmente ou em todo o mundo. E isso se reflete no nível dos executivos. Para o 
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gerente de subsidiária estrangeira, apesar do compromisso com operações locais, um alto 

nível de compromisso com uma perspectiva geral da companhia é necessário, já que por 

vezes este precisa tomar decisões que gerem um resultado subótimo no nível da 

subsidiária. Assim, pesquisadores têm sugerido a necessidade de uma "visão de mundo 

comum" ou o “modo da empresa" de abordar estas interdependências. Assim, o que se faz  

é uma aplicação de controle por meio da socialização, em que o desejo é desfocar as 

culturas nacionais e substituí-las por uma integração à cultura da empresa, independente do 

local de atuação do executivo. Com isso, sugere-se que, como o compromisso do gestor da 

subsidiária com a holding aumenta, o conflito de interesses entre gestor e headquarters da 

holding diminua e, consequentemente, o problema de agência seja reduzido.  

 

O’Donnel (2000) aponta que, no caso da MNC, a ausência de proximidade torna 

difícil para a holding supervisionar diretamente o comportamento de gerentes das 

subsidiárias estrangeiras. Assim, é provável que as outras atividades que não a supervisão 

direta sejam usadas para monitorar a gestão da subsidiária estrangeira. E cita que pesquisas 

analisaram a utilização de expatriados em posições de alta gerência na subsidiária 

estrangeira como um meio de controle através da monitorização, já que o top manager 

expatriado é considerado uma forma estendida de supervisão da holding.  

 

Resumindo, a distância cultural e centralização lateral agravam as assimetrias de 

informação, e o comprometimento com a holding influencia a congruência de objetivos na 

relação entre os executivos da subsidiária e da holding, no caso das empresas 

multinacionais.  

 

Costello e Costello (2009) identificam um conjunto de fatores que podem 

diferenciar as relações entre subsidiárias e suas empresas acionistas MNC. São eles: (1) a 

estratégia internacional da subsidiária; (2) a importância da subsidiária no sistema da 

empresa acionista; (3) a dependência da subsidiária em relação ao país de atuação; (4) o 

nível de incerteza do ambiente empresarial da subsidiária; (5) o nível de competição no 

mercado de atuação da subsidiária; (6) o tamanho da subsidiária; e (7) a idade da 

subsidiária. 

 

Outro fator que pode afetar a forma de governança é a quantidade de subsidiárias 

que a empresa possui. Quando a quantidade de subsidiárias é grande, caso de muitos 
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bancos e empresas multinacionais, por vezes, é necessária a constituição de estruturas 

adicionais de controle. Em um breve artigo da Association of Corporate Concil, David 

Allgood (n.d.), O Diretor Jurídico (Chief Legal Officer, em inglês, sob a sigla CLO) do 

Royal Bank of Canada, apresenta a solução da instituição para acompanhar e controlar suas 

subsidiárias: a criação de um Escritório de Governança de Subsidiárias (Subsidiary 

Governance Office, em inglês sob a sigla SGO), uma secretaria corporativa, centralizada e 

profissional, presidida por um Officer e composta por profissionais das funções 

multidisciplinares de toda a empresa para ajudar assegurar a coerência e coordenação nas 

práticas e políticas relativas à governança das quase 350 subsidiárias do Banco. Além de 

realizar a governança corporativa das subsidiárias, a SGO também é responsável por 

avaliar e gerenciar o ciclo de vida das subsidiárias. 

 

Outros fatores que hipoteticamente também podem influenciar o sistema de 

governança são a existência de outros sócios na subsidiária, e questões legais ou 

regulatórias. A Tabela a seguir apresenta um resumo destes itens, indicando autoria da 

análise. 
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Tabela 5 - Resumo dos Itens Identificados como Influenciadores na Relação Empresa Acionista - Subsidiária 

Itens Autor Caráter Influência 

Nível de Controle Baek, 2003 Estrutural Na Definição e Implantação da Governança 

Forma de Operação Sabatino e Wolf, 2010 Estrutural Na Definição e Implantação da Governança 

Cultura Empresarial Sabatino e Wolf, 2010 Pessoal Na Definição e Implantação da Governança 

Distância Cultural da Subsidiária em relação ao Mercado da 

Holding    
Roth e O’Donnell, 1996  Pessoal No Modus operandi da Governança 

Centralização Lateral Roth e O’Donnell, 1996 Estrutural No Modus operandi da Governança 

Comprometimento do Grupo Gestor da subsidiária com a 

Holding 
Roth e O’Donnell, 1996 Pessoal No Modus operandi da Governança 

Quantidade de Subsidiárias David Allgood, n.d. Estrutural Na Definição e Implantação da Governança 

Estratégia internacional da subsidiária Costello e Costello, 2009 Estrutural Na Definição e Implantação da Governança 

Importância da subsidiária para empresa acionista Costello e Costello, 2009 Estrutural Na Definição e Implantação da Governança 

Dependência da subsidiária em relação ao país de atuação Costello e Costello, 2009 Estrutural Na Definição e Implantação da Governança 

Nível de incerteza do ambiente empresarial da subsidiária Costello e Costello, 2009 Estrutural No Modus operandi da Governança 

Nível de competição no mercado de atuação da subsidiária Costello e Costello, 2009 Estrutural No Modus operandi da Governança 

Tamanho da subsidiária Costello e Costello, 2009 Estrutural No Modus operandi da Governança 

Idade da subsidiária Costello e Costello, 2009 Estrutural No Modus operandi da Governança 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Aos quatorze itens observados na literatura analisada, foram somadas duas 

classificações. Os itens foram divididos entre caráter pessoal ou estrutural e de influência 

na definição e implantação da governança ou no modus operandi desta.  

 

Em relação à primeira classificação, o caráter pessoal foi atribuído àqueles itens 

que estão mais atrelados ao comportamento ou às características pessoais do corpo diretivo 

das empresas, tanto subsidiárias quanto acionistas.  

 

Já em relação à segunda classificação, definiu-se que a influência do item diz 

respeito à definição e implantação da governança, quando este item interfere na definição 

de quais mecanismos de governança serão adotados. Quando o item foi classificado como 

tendo influência no modus operandi da governança, entendeu-se que este item afeta o 

modo como os mecanismos são implantados e conduzidos ao longo do tempo. Por 

exemplo, o nível de incerteza no ambiente empresarial da subsidiária foi definido como 

influenciador do modus operandi, visto que em momentos de maior incerteza, a(s) 

empresa(s) acionista(s) podem requerer uma maior quantidade de reuniões de Conselho ou 

de reportes para analisar melhor o cenário do mercado, mas não tendem a criar estruturas 

ou mecanismos novos de controle.  

 

Os estudos apresentados até aqui se referem aos casos de subsidiárias de MNC e se 

focam mais especificamente na análise dos contextos em países desenvolvidos. Esta 

amostra de estudos está em linha com o perfil observado no cenário geral de pesquisas 

sobre gestão de subsidiárias, que mantém o mesmo foco. Isso se justifica pelo fato deste 

tipo de empresa existir há mais tempo (Silva, 2010).  

 

Silva (2010) cita que alguns estudos sobre subsidiárias brasileiras têm sido feitos 

em linha com projetos de pesquisa sobre internacionalização de empresas brasileiras, mas 

com foco em aspectos estruturais do desenvolvimento e reconhecimento de competências 

de subsidiárias. Como este não é o foco deste estudo, estes trabalhos não foram abordados.  

 

Para finalizar esta seção, cabe destacar que estudo pretende, à luz da revisão teórica 

aqui apresentada, analisar as questões apresentadas na seção 2.2, com base em uma 

pesquisa qualitativa sobre subsidiárias no Brasil, focando na caracterização dos seguintes 
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itens: (1) perfil das empresas; (2) relação entre holding e subsidiárias; e (3) mecanismos de 

governança adotados.  

 

Em termos de conteúdo, a autora selecionou alguns dos teóricos apresentados para 

balizar suas análises. Buscar-se-á analisar e classificar as subsidiárias com base nos 

modelos de enquadramento propostos por Strikwerda (2009). As relações entre as 

subsidiárias e suas controladoras serão investigadas tendo em vista os fatores resumidos na 

Tabela 5, que apresenta um resumo de itens destacados por diferentes autores. Já os 

mecanismos de governança investigados foram baseados na classificação proposta por 

Silveira (2010).  

 

A seleção desses modelos de análise, à luz da literatura investigada, foi realizada 

em função da avaliação do melhor enquadramento ao estudo proposto e da adaptação que 

esses modelos parecem ter para o contexto brasileiro, com foco não somente em 

subsidiárias de MNC, mas também em empresas nacionais.  

 

Sempre que possível e apropriado, outras literaturas serão utilizadas, e, se houver, 

novas possibilidades de análise, estas serão destacadas. 

 

Uma vez detalhada e aplicada a teoria ao foco deste estudo, cabe agora o 

detalhamento da metodologia aplicada na pesquisa, que será descrita no capítulo a seguir. 
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4. METODOLOGIA 

 

Será apresentada neste capítulo a metodologia de pesquisa utilizada para atingir o 

objetivo final proposto neste estudo. Serão, portanto, apresentados e descritos os métodos 

de pesquisa utilizados, o universo de entrevistados, o processo de realização das 

entrevistas, assim como o detalhamento sobre a forma de coleta de dados utilizada. 

 

4.1. Apresentação e Descrição do Método 

 

Neste estudo, foi realizada uma pesquisa em duas etapas. Na primeira etapa, foi 

feita uma investigação bibliográfica com o intuito de levantar o embasamento teórico sobre 

governança corporativa e teoria da agência. Para essa pesquisa, foram utilizadas tanto 

fontes bibliográficas específicas quanto informações das empresas e consolidações de 

publicações especializadas. 

 

Na segunda etapa, foi realizada uma pesquisa de campo com o intuito de investigar 

as práticas de governança internas. Para tanto, fez-se necessária a realização de entrevistas 

com especialistas da área que pudessem contribuir com suas experiências, descrevendo as 

práticas que ocorrem dentro de algumas organizações.  

 

Como o intuito da pesquisa é mapear mecanismos de governança utilizados, e 

entender em que contexto estes são aplicados, optou-se pela adoção de um questionário 

semiestruturado, constituído por perguntas abertas. Dessa forma, os respondentes puderam 

caracterizar basicamente as suas empresas e expressar com maior liberdade os detalhes 

sobre o relacionamento entre holdings e subsidiárias.  

 

O questionário foi construído com base na pesquisa bibliográfica realizada sobre o 

tema Governança, adaptando o modelo para a realidade das subsidiárias. Assim, os quatro 

mecanismos internos citados por Silveira (2010), já apresentados anteriormente, se 

transformaram nos quatro grupos de pesquisa do questionário, contendo entre três e quatro 

questões cada um. 
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Tabela 6 - Grupos do Questionário semiestruturado 

Mecanismos Internos de Governança Grupos Adaptados para Pesquisa 

Estrutura de Propriedade Estrutura de Propriedade 

Conselho de Administração Seleção de Executivos 

Sistemas de Remuneração Sistemas de Remuneração dos Executivos 

Sistemas de Controles Internos Sistemas de Controles para a Holding 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Os itens são adaptáveis tanto para empresas controladoras quanto para subsidiárias. 

Cabe apenas uma explicação sobre a adaptação do segundo item, de Conselho de 

Administração para Seleção de executivos. A análise do funcionamento do Conselho de 

Administração da subsidiária pareceu pouco representativa para essa análise, visto que a 

pesquisa envolveu vários tipos de subsidiárias e nem sempre estas possuem conselhos que 

atuem de fato. Assim, seguindo os aspectos analisados por Roth O’Donnell (1996), optou-

se por investigar na pesquisa a relação entre a holding e o corpo executivo da subsidiária 

em todos os casos, tanto nas empresas que têm conselho, quanto nas que não têm. 

 

4.2. Seleção das Subsidiárias e dos Sujeitos 

 

As subsidiárias foram escolhidas a partir de critérios de excelência e 

acessibillidade. Os sujeitos escolhidos para a pesquisa de campo são funcionários e ex- 

funcionários de empresas subsidiárias que atuem no Brasil ou de áreas de holdings com 

subsidiárias, desde que atuando diretamente na governança destas. Foi dada preferência a 

entrevistas com profissionais que tenham experiências em cargos diretivos, levando em 

conta a suposição de que estes tendem a lidar de forma mais próxima com questões mais 

relevantes e estratégicas na empresa, no que diz respeito à governança das subsidiárias.  

 

Em função da dificuldade em entrevistar profissionais destes altos níveis 

hierárquicos, a amostra selecionada pode ser considerada não probabilística por 

conveniência, já que envolveu profissionais da rede de relacionamento da autora . 
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Vale ressaltar que, apesar de na maioria dos casos os profissionais contatados 

serem, de fato, parte do corpo diretivo de suas instituições, em alguns casos o contato foi 

feito no nível gerencial, mas em todos os casos os profissionais atuam diretamente no 

relacionamento holding-subsidiárias. 

 

4.3. A Realização das Entrevistas 

 

Após a revisão da literatura acerca do procedimento completo adequado para a 

realização de entrevistas e da leitura de pesquisas similares, a autora preparou um roteiro 

de entrevistas como forma de guiar as discussões realizadas pelos entrevistados.  

 

Em seguida, alguns nomes foram selecionados para entrevista, com base no grau de 

envolvimento com o tema, experiência profissional e disponibilidade.  Os contatos com 

estes profissionais para verificar a disponibilidade foram realizados por telefone/e-mail, 

sempre com a confirmação final por e-mail. Assim, todos os profissionais que se 

disponibilizaram a participar da pesquisa receberam a lista de perguntas antes da 

entrevista.  

 

Para as entrevistas, foi utilizado um questionário semiestruturado, reproduzido no 

Anexo 8.1. Por tratar de tópicos de alta sensibilidade, nenhuma das entrevistas foi gravada, 

para que os entrevistados se sentissem mais à vontade para comentar detalhes da pesquisa.  

 

Foram realizadas 10 entrevistas, sendo que 7 foram realizadas por telefone e 3 

pessoalmente. O perfil dos entrevistados será detalhado mais adiante, na seção 5.1 deste 

estudo, com pouca variação nos itens que não dizem respeito ao contexto empresarial. As 

entrevistas foram realizadas até o momento em que observou-se uma saturação das 

respostas, totalizando dez entrevistas. Segundo Thiry-Cherques (2009), “a saturação é o 

instrumento epistemológico que determina quando as observações deixam de ser 

necessárias, pois nenhum novo elemento permite ampliar o número de propriedades”. E “o 

critério de saturação pertence às esferas de validação objetiva e de inferência indutiva do 

objeto investigado”.  
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No início de cada entrevista, os respondentes foram informados sobre o tema, o 

objetivo do estudo, a quantidade de perguntas a serem feitas, que não seriam citados 

nominalmente no estudo, e que deveriam responder a todas as perguntas com base em uma 

empresa por vez, mesmo se sua experiência profissional contasse com mais de um caso 

dentro do campo de estudo da dissertação. 

 

4.4. Coleta e Análise de Conteúdo 

 

Esta seção aborda a forma como a pesquisa realizou as entrevistas e como se deu a 

análise de conteúdo do resultado gerado nestas. 

 

Segundo a definição de Bardin (2010, p.40), a análise de conteúdo é como “um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens”. Além disso, a autora aponta que “a 

intenção da análise de conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção (ou, eventualmente, de recepção), inferência esta que recorre a indicadores 

(quantitativos ou não)”.   

 

A partir das anotações feitas no decorrer das entrevistas, iniciou-se a etapa de 

análise de conteúdo, que poderia ter sido realizada tanto com base em procedimentos 

estatísticos quanto em procedimentos interpretativos, ou mesmo ambos. Neste estudo, foi 

utilizada uma abordagem qualitativa, focando nas peculiaridades e nas relações entre os 

elementos.  

 

As anotações foram transcritas, analisadas e interpretadas de uma forma holística, 

gerando conclusões baseadas no texto como um todo. Mas também foi possível organizar 

uma agregação de resultados para as principais áreas de investigação, que resultou em uma 

tabela de observações, disponível no Anexo 8.2. 
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A figura a seguir representa as etapas da análise de dados. 

 

 

 

 

Figura 4 - Modelo de Análise Utilizado 

Fonte: Adaptado de Fielding apud Richardson, 1999. 

 

Além dos quatro grupos de perguntas da entrevista – características da empresa, 

seleção de executivos, sistemas de incentivo e práticas de controle, também foram 

classificados em grupos as informações referentes ao perfil da empresa analisada, sobre o 

principal modelo de reporte com a holding e as principais informações captadas pela 

entrevistadora.   

 

A partir daí, seguindo os procedimentos definidos por Vergara (2008), a autora 

voltou ao problema do estudo e confrontou os resultados obtidos com as teorias que deram 

suporte à investigação.  
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5. ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS OBTIDOS 

 

Nesta seção, serão apresentados os resultados obtidos dos questionários 

respondidos pelos entrevistados, começando pela descrição do perfil destes e das empresas 

investigadas, sempre sem nenhuma identificação precisa, assim como a análise de 

conteúdo realizada no material advindo das entrevistas. 

 

5.1. Perfil dos Entrevistados e das Empresas 

 

Conforme Vergara (2008), os dados pessoais dos entrevistados somente devem ser 

disponibilizados mediante autorização prévia.  

 

Neste estudo, como tal autorização não foi sequer solicitada, a fim de que os 

entrevistados ficassem mais à vontade para responder às questões de maior sensibilidade, 

cada um dos entrevistados recebeu uma identificação padrão para enquadramento nos 

perfis deste estudo. Essa identificação é apenas numeral, a fim de permitir a diferenciação 

entre os relatos apresentados. Sendo assim, a nomenclatura para identificação dos 

entrevistados é relativa à empresa “n”, onde “n” representa a identificação única do 

entrevistado ou entrevistada referente à empresa “n”.  

 

A seguir, apresenta-se a tabela com a relação dos cargos dos respondentes para 

pesquisa e a posição nas respectivas organizações.  
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Tabela 7 - Cargo e Posição Organizacional dos Entrevistados – Amostra Analisada 

Empresa Entrevistado Posição Organizacional 

Nº 1 Diretor Presidente Subsidiária 

Nº 2 Ex-Diretor Subsidiária 

Nº 3 Ex-Diretor Subsidiária 

Nº 4 Ex-Diretor Subsidiária 

Nº 5 Diretor de Finanças Subsidiária 

Nº 6 Gerente de Planejamento Estratégico Subsidiária 

Nº 7 Gerente Executivo Holding - Gestão de Subsidiárias 

Nº 8 Ex-Diretor de Planejamento Comercial Subsidiária 

Nº 9 VP de Finanças Subsidiária 

Nº 10 Diretora de Recursos Humanos Subsidiária 

Fonte: Elaboração própria 

 

Indo na direção da análise do perfil básico das subsidiárias analisadas, cabem 

algumas classificações básicas quanto à origem do capital, nível de controle e estrutura 

societária. 

 

Em relação à origem do capital, o gráfico a seguir apresenta a distribuição 

observada. 

 

Gráfico 1 - Origem do Capital - Amostra Analisada 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 
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O perfil de origem do capital foi classificado com base na origem do capital do 

maior acionista, independentemente da origem do capital dos outros sócios. Vale destacar 

que esta análise se diferencia na amostra de uma visão de subsidiária de empresa nacional 

x subsidiária de MNC. Isso porque, duas das empresas que possuem maior composição de 

acionistas internacionais possuem outros sócios, e atuam no Brasil em diferentes mercados 

ou com modelo de negócio diferente. 

 

Gráfico 2 - Estrutura Societária x Nível de Controle - Amostra Analisada 

  

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Apesar da maioria das subsidiárias nacionais ser de controle integral e de capital 

fechado (que significa não listado em bolsa), a pesquisa foi realizada com uma amostra 

diversificada, com empresas abertas e fechadas e de controle parcial e integral, permitindo 

uma análise mais ampla de contextos. Este item cumpre a análise da estrutura de 

propriedade descrita na Tabela 5, e será sempre levada em conta na análise dos outros itens 

investigados, Seleção de Executivos, Sistemas de Incentivos e Práticas de Controle.  

 

As dez empresas analisadas atuam em oito diferentes setores, a saber: Projetos, 

Banco, Farmacêutico, Logística e Transportes, Seguros, Telecomunicações, Construção e 

Gestão de Riscos. Não foi feita uma correlação clara dos setores com cada uma das 

empresas subsidiárias para evitar qualquer possível identificação destas e dos 

entrevistados.  
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Na seção 3.1.3, foram apresentadas as razões para a constituição de uma 

subsidiária, bem como tipologias para análise do perfil destas. Na tabela a seguir, há um 

detalhamento sobre as empresas da amostra, no que tange à principal razão para criação da 

subsidiária, com base nos critérios definidos por Strikwerda, 2009. 

 

Tabela 8 - Principal Razão para Criação da Subsidiária - Amostra Analisada 

Empresa Razão Observações 

Nº 1 Diversificação de Risco Atuação em um projeto de forma conjunta 

Nº 2 Montar operações fora do seu país Entrada em novo mercado 

Nº 3 Montar operações fora do seu país Entrada em novo mercado 

Nº 4 Montar operações fora do seu país Entrada em novo mercado 

Nº 5 Montar operações fora do seu país Entrada em novo mercado 

Nº 6 Diversificação de Risco Atuação em um novo negócio 

Nº 7 Diversificação de Risco Atuação em um novo negócio 

Nº 8 Diversificação de Risco Atuação em um projeto de forma conjunta 

Nº 9 Diversificação de Risco Atuação em um novo negócio 

Nº 10 Montar operações fora do seu país Entrada em novo mercado 

Fonte: Elaboração própria 

 

O cruzamento destes dados com os do Gráfico 1, que mostra a origem do capital do 

principal acionista, revela a predominância de capital estrangeiro, o que justifica o 

principal motivo de criação da subsidiária: montar operações fora do país. Apenas duas das 

subsidiárias com capital estrangeiro não foram classificadas neste item, já que não atuam 

exatamente no mesmo nicho de negócio da holding, ou não atuam com a marca de suas 

empresas acionistas. 

 

Outro item que merece um cruzamento em relação à bibliografia analisada, e à 

pesquisa realizada, é a análise do perfil da subsidiária, baseada no estudo de Strikwerda. A 

tabela a seguir apresenta estes dados.  
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Tabela 9 - Perfil da Subsidiária - Amostra Analisada 

Empresa Tipo de Perfil Explicação 

Nº 1 
Subsidiárias com um mandato operacional regional 

ou global 
Atua em um negócio que não é o da Holding 

Nº 2 Holding Intermediária Entidade fiscal em um país 

Nº 3 Holding Intermediária Entidade fiscal em um país 

Nº 4 Holding Intermediária Entidade fiscal em um país 

Nº 5 Holding Intermediária Entidade fiscal em um país 

Nº 6 
Subsidiárias com um mandato operacional regional 

ou global 
Atua em um negócio que não é o da Holding 

Nº 7 
Subsidiárias com um mandato operacional regional 

ou global 
Atua em um negócio que não é o da Holding 

Nº 8 Holding Intermediária 
Mesmo mercado das Holdings, mas de forma 

exclusiva 

Nº 9 
Subsidiárias com um mandato operacional regional 

ou global 
Atua em um negócio que não é o da Holding 

Nº 10 
Holding Intermediária 

Entidade fiscal em um país 

Fonte: Elaboração própria 

 

Esta análise apresenta algumas adaptações, visto que o estudo de Strikwerda era 

voltado à análise de MNCs com subsidiárias integrais, e a amostra aqui selecionada possui 

variações em relação ao este modelo. 

 

 

5.2. Análise do Conteúdo das Entrevistas Realizadas 

 

Começando pelo perfil das subsidiárias apresentado na seção 5.1, a análise das 

entrevistas permitiu complementar o entendimento sobre as características de cada 

empresa, bem como a observação de pontos que podem ser relevantes na relação entre o 

tipo de subsidiária e as relações com as respectivas holdings.  

 

À primeira vista, o nível de controle (Baek, 2003) e a estrutura de capital, 

apresentados no Gráfico 2, parecem ser grandes influenciadores nos modelos de 

governança observados. Mas cabe agora um olhar mais atento.  
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A partir das entrevistas e da análise do contexto empresarial de cada uma das 

companhias, primeiramente será realizada uma análise dos mecanismos internos de 

governança e depois da relação holding-subsidiária como um todo, considerando o 

contexto geral das empresas.  

 

Os mecanismos internos de governança foram analisados mantendo a divisão dos 

grupos das entrevistas: sistemas de seleção de executivos, sistemas de incentivo e práticas 

de controle. Em todos estes grupos, observou-se alguma variedade tanto dos mecanismos 

aplicados quanto de sua forma. Cada um deles será abordado em seção específica a seguir. 

 

 

5.2.1. Sistema de Seleção de Executivos 

 

O sistema de seleção de executivos foi definido como um item de análise por 

refletir em alguma medida a liberdade de gestão dos executivos da subsidiária. Acredita-se 

que a relação de quem contrata e como contrata possa influenciar a independência de 

gestão do executivo e a relação de comprometimento deste com a holding, definido como 

alinhamento psicológico em nível individual nos estudos de Roth e O’Donnell (1996). 

 

Assim, no tocante à seleção de executivos, observou-se alguma variação nas 

práticas, que será analisada aqui em função do nível de controle, lembrando que são três 

empresas de controle parcial e sete de controle integral. 

 

Em duas das empresas de controle parcial, o presidente da subsidiária é indicado 

por um dos acionistas, mas esta indicação deve ser aprovada pelo Conselho da subsidiária. 

Na terceira empresa, é o acionista majoritário que indica, com aprovação do Conselho da 

subsidiária. 

 

 Para a ocupação dos cargos do corpo diretivo, uma das empresas tem a indicação 

do presidente da subsidiária. E, segundo o entrevistado, este item está abertamente definido 

no texto do Acordo de Acionistas. Já nas duas outras empresas de controle parcial, há a 

divisão das diretorias para seleção dos executivos por cada uma das holdings. Esta opção, 

segundo um dos entrevistados, “...cria um  desalinhamento interno e pode haver problemas 

entre presidente e diretoria..” (entrevistado 7). Além disso, esta questão pode causar alguns 
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problemas de agência, que serão tratados em seção posterior.  Os entrevistados que se 

adequam neste caso indicam um acordo verbal entre os acionistas para divisão das 

diretorias.   

 

Cabe destacar neste item uma observação em uma das entrevistas.  O entrevistado 8 

destacou que, ao longo do tempo, com o fortalecimento da subsidiária e com a 

consolidação e entrega de resultados, o CEO da subsidiária obteve mais autonomia para 

seleção dos executivos que iriam compor o corpo diretivo da subsidiária, ou, segundo o 

depoimento do entrevistado 8, “...quando os acionistas foram confiando mais no CEO, ele 

pôde ter mais autonomia pra escolher seu time...”. Este cenário vai ao encontro de algumas 

linhas de pesquisa que mostram que a evolução da subsidiária está relacionada, ainda que 

não desconsiderando outros fatores, à iniciativa do corpo executivo (Birkinshaw e 

Pederson, 2008). 

 

Já nas empresas de controle integral, há, em seis dos sete casos, indicação do 

presidente pela holding. Em dois casos, também a indicação deve ser aprovada, ainda que 

apenas formalmente, pelo Conselho. No sétimo caso, a seleção do presidente é um 

processo de mercado normal, feito pelo RH da subsidiária e aprovada pelo Conselho. 

 

 Para a ocupação dos demais cargos do corpo diretivo, as opções estão entre 

indicação da holding, seleção de mercado e indicação do presidente. Não pode se destacar 

um padrão, pois os entrevistados foram claros em dizer que há exemplos de vários tipos 

dentro de uma só empresa. 

 

Vale destacar que nas subsidiárias de holdings internacionais também se fez 

presente no corpo diretivo a figura de expatriados e do international staff, executivos que 

trabalham em subsidiárias de uma mesma multinacional em diferentes países. E em alguns 

casos nacionais, observou-se a preferência por executivos internos, da holding ou de outras 

empresas do conglomerado. Também nesse caso, não se pode afirmar que há padrão, pois 

em uma mesma empresa pôde-se observar exemplos entre as três opções. 

  

Um ponto interessante é que, enquanto todos os entrevistados veem esta questão 

como uma forma de controle por parte da holding, alguns também a identificam como 

benéfica. O entrevistado 2 declara que “a presença de international staff aumenta 
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eficiência e transparência”, visto que estes funcionários trazem mais conhecimento sobre o 

mercado internacional. Na empresa 9, estes funcionários são vistos como conhecedores da 

cultura empresarial de suas holdings, já que "..quem vem de dentro do grupo já conhece a 

cultura...". Na empresa 10, que parece ser a mais radical quanto à seleção de funcionários 

do grupo para o corpo executivo,  “prefere-se trazer alguém do grupo, mesmo que de outro 

país, porque é mais fácil se adaptar a um novo país do que à cultura da empresa”. 

 

Um ponto que merece análise mais detida é o grau de independência e liberdade do 

CEO e do corpo diretivo da subsidiária, no tocante à tomada de decisão quando estes são 

indicados pelas holdings. Isso pode representar uma forma da holding manter controle 

sobre a subsidiária, evitando que o corpo diretivo tenha qualquer tipo de incentivo que não 

os voltados à maximização dos benefícios da controladora.  

 

Além disso, outro item que pode influenciar positivamente o comprometimento do 

corpo executivo da subsidiária com a holding é a possibilidade de ascensão que estes 

executivos têm na estrutura de seus conglomerados. Assim como profissionais de outras 

subsidiárias ou das holdings podem atuar no Brasil, todas as empresas destacaram que 

também há a possibilidade de executivos do Brasil atuarem em outras subsidiárias de suas 

holdings.  

 

Observou-se ainda o caso extremo (empresa 6), em que alguns executivos ainda 

mantêm suas posições na empresa acionista, ou tendem a continuar sua trajetória de 

crescimento na estrutura de seus conglomerados.   

 

 

5.2.2. Sistema de Incentivos 

 

A composição da remuneração do corpo gestor das subsidiárias reflete os 

incentivos dados pelas controladoras, para que aquele aja em busca da maximização destas. 

Assim, esta seção visa analisar os modelos de remuneração observados, buscando 

identificar os critérios adotados na composição dos benefícios variáveis.  

 

A remuneração fixa fez parte da pesquisa apenas para contextualização do tópico de 

remuneração como um todo. No entanto, por se tratar de um assunto confidencial, e por 
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não estar diretamente relacionado à relação controladora-subsidiária, já que tende a variar 

fortemente por setor, empresa, pelo cargo e até pelo funcionário, em função de diferenças 

em tempo de serviço, ou acordo de contratação, por exemplo, este item não vai ser 

abordado nesta seção.  

 

Retomando o tópico de remuneração variável (RV), em relação aos sistemas de 

incentivo, foram observados quatro desenhos de modelos distintos, com algumas variações 

nas suas formas de aplicação.  

 

O primeiro modelo é o que apresenta a RV dos executivos atrelada somente às 

metas da subsidiária. Neste modelo, estão quatro das empresas analisadas. As metas são 

definidas pelo Conselho de Administração da subsidiária e, geralmente, decompõem-se em 

metas individuais, metas da área e metas da subsidiária como um todo, sem nenhuma 

interferência dos resultados da holding no conjunto definido de metas  ou no pagamento 

destas ao corpo diretivo.  

 

Este modelo foi observado tanto em subsidiárias com operações independentes das 

empresas acionistas quanto naquelas em que a operação ou os resultados estão atrelados. 

Para todos os entrevistados deste modelo, no entanto, ele é o mais adequado para garantir e 

manter "independência quanto às holdings", "comprometimento dos executivos com o 

resultado da subsidiária" (entrevistado 1) e uma "blindagem da subsidiária" (entrevistado 

8).  

 

Já o segundo modelo foi observado somente em uma das empresas. Neste, a 

remuneração variável é definida com base em metas de performance individual e metas da 

subsidiária, assim como no modelo 1. No entanto, o percentual de RV a ser distribuído é 

definido pela holding de forma igual para todas as subsidiárias, e isso depende dos 

resultados atingidos pelo grupo. Para o entrevistado, este modelo é benéfico porque garante 

a independência das metas. Além disso, como a participação do Brasil no grupo é pequena, 

a definição do percentual pela holding garante RVs maiores para o país.  

 

No terceiro modelo, há uma composição híbrida, com parte dos resultados atrelada 

às metas das subsidiárias e parte atrelada ao resultado da matriz. Este modelo foi visto em 

quatro entrevistas, sempre subsidiárias integrais de MNC. No entanto, em uma delas, 
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observou-se uma peculiaridade quanto à aplicação do modelo: apenas alguns membros do 

corpo diretivo têm parte de suas metas atreladas à matriz. O CEO da empresa, o Diretor de 

Planejamento e o Diretor de Finanças são os que têm suas metas atreladas. Já os diretores 

comerciais, cujas performances são totalmente independentes e estão ligadas somente a 

aspectos operacionais do Brasil, têm somente metas de performance e relativas ao 

resultado da subsidiária no país.  

 

Para todos os entrevistados, este modelo pode se mostrar um pouco punitivo, visto 

que os diretores no Brasil "têm pouca ou nenhum influência no resultado da holding e são 

impactados quando o mercado regional vai mal" (entrevistado 4) e "em momentos de 

crescimento econômico, o componente Resultado da Matriz atrapalha os bônus nacionais, 

mas não há como eliminar formalmente este item" (entrevistado 2). Em alguns setores 

econômicos, este modelo está muito consolidado.  

 

Já no quarto e último modelo, observado em apenas uma das empresas, a RV é 

definida em termos percentuais de forma única para todo o conglomerado para garantir 

isonomia entre os funcionários da holding e da subsidiária. Neste modelo, fica clara a 

interdependência entre os resultados das duas empresas. E este é visto como "benéfico, 

porque as decisões estratégicas da empresa são tomadas sempre em benefício de todo o 

conglomerado, o que não necessariamente é sempre o melhor para a subsidiária" 

(entrevistado 6).   

 

A figura abaixo apresenta um resumo dos modelos descritos nesta seção. 
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Figura 5 - Modelos de Remuneração Observados na Amostra 

Fonte: Elaboração própria 

 

Além das características descritas aqui, as entrevistas permitiram observar 

peculiaridades das empresas quanto aos modelos de remuneração, mas que estão atreladas 

a contextos específicos, de difícil adaptação ao mercado como um todo. Por este motivo, 

estes itens não foram descritos ou fizeram parte da qualificação dos modelos.  

 

5.2.3. Práticas de Controle 

 

A análise das práticas de controle é um item fundamental no entendimento do grau 

de formalidade e independência na relação entre holding e subsidiária. Assim, na pesquisa 

realizada foram observados tanto os mecanismos formais quanto os informais.  

 

Em relação aos mecanismos formais, observou-se alguma padronização, com 

muitos mecanismos presentes em diversas empresas. O envio de reportes formais para as 

os Conselhos das empresas acionistas foi prática observada em todas elas. Em algumas, a 

periodicidade era semanal, outras quinzenal ou mensal. A periodicidade no trâmite de 

informações poderia, à primeira vista, demonstrar maior intensidade de controle da 

holding, mas geralmente esta periodicidade está relacionada ao setor de atuação e pode 

mudar conforme a necessidade de cada momento empresarial.  
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Outros mecanismos presentes em todas as empresas foram o orçamento anual, com 

diferentes revisões ao longo do ano, e a reunião periódica com o Conselho de 

Administração.  

 

Entre os mecanismos formais, presentes em apenas algumas empresas, está o uso de 

sistemas integrados, nos quais a subsidiária introduz informações operacionais e 

financeiras que podem ser vistas, analisadas e criticadas pelas empresas acionistas em 

tempo real, indicando um alto nível de interferência da holding na subsidiária.  

  

Já em relação aos mecanismos informais, observou-se que estes se dão de forma 

mais intensa do que os mecanismos formais, especialmente em função do relacionamento 

entre funcionários da subsidiária e funcionários da holding, algo presente em nove das dez 

empresas observadas. Esse relacionamento foi caracterizado de duas formas: como um 

relacionamento de fato informal ou como um relacionamento institucionalizado.  

 

O relacionamento informal é caracterizado quando há interação entre funcionários 

da subsidiária apenas para troca de informações, de forma não padronizada ou para troca 

de informações de forma padronizada já validada pela Diretoria da subsidiária. Esta 

interação pode se dar com pares na holding ou com funcionários de estruturas de controle 

de subsidiárias na holding, focadas exclusivamente em coordenar a operação. 

 

Um ponto que merece destaque neste item é o relacionamento informal entre 

membros do corpo diretivo da subsidiária e funcionários da holding, em função da forma 

como foram contratados. Na empresa 8, o entrevistado destacou que diretores indicados 

por um dos acionistas tinham relacionamento mais estreito com funcionários desta, 

fornecendo informações de forma diferenciada, o que caracteriza um problema de 

assimetria de informações. 

 

O relacionamento institucionalizado foi observado em cinco das dez subsidiárias, e 

se caracteriza quando há também um reporte duplo, ou seja, funcionários das subsidiárias 

por vezes reportam para seus superiores na subsidiária, mas também para funcionários da 

holding em áreas similares ou de controle. Esta prática de controle demonstra um caráter 

intervencionista de algumas holdings. 
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5.2.4. Discussão 

 

Uma vez concluído a análise dos mecanismos de governança, segue-se agora para 

uma seção extra de discussões com o objetivo de aprofundar os argumentos e as suas 

consequências para a teoria e para a prática da gestão... 

 

Como visto, os itens investigados foram Estrutura de Propriedade e Nível de 

Controle; Sistema de Seleção de Executivos; Sistema de Recompensa; Práticas de 

Controle.  Cada um dos modelos encontrados será debatido no decorrer da seção. 

 

A estrutura de propriedade parece ser um fator influenciador na relação h-s, mas o 

nível de controle tende a impactar mais esta relação. Isso porque o fator listagem em bolsa, 

que definiu a análise da estrutura de propriedade no estudo, não significou um 

comportamento muito diferente na relação h-s entre as empresas com capital na bolsa e as 

que não estão listadas.  

 

Já em relação ao nível de controle, observou-se que as subsidiárias integrais se 

mostraram mais dependentes de suas holdings do que as subsidiárias parciais. Isso se deve 

principalmente à maior atuação da holding no controle de suas subsidiárias integrais, 

especialmente no caso das MNC. 

 

Em ambos os itens, os modelos são bidimensionais, ou seja, apresentam apenas 

duas opções: listado ou não listado em bolsa, e controle integral ou parcial. 

 

O sistema de seleção de executivos pode ser considerado também um grande fator 

de controle. Nas MNC onde há a figura do international staff, estes executivos, que, em 

geral, têm uma atuação temporária em uma determinada subsidiária, são vistos como 

representantes do grupo empresarial como um todo e não como defensores da unidade em 

que estão. Já nas outras empresas, observou-se que a indicação da Diretoria também é 

comum na maioria delas e garante maior alinhamento ao sócio proprietário. Em apenas 

uma delas, é o CEO o único responsável  pela indicação da diretoria.  

 

Na amostra, há duas subsidiárias que possuem como acionistas empresas de capital 

governamental. Em uma delas o controle é integral, na outra o controle é parcial, dividido 
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com outro acionista privado. Em ambas as empresas, os entrevistados destacaram um forte 

componente político, refletido especialmente na indicação do CEO e de parte da diretoria.  

Além disso, houve um destaque ao risco de uma inabilidade de diretores indicados por 

critérios políticos em gerir a subsidiária. E citou-se o desalinhamento que pode ocorrer 

entre o corpo executivo quando há o envolvimento de critérios políticos, com exemplos 

inclusive de conflitos que já ocorrem na gestão das empresas.  

 

Um dos entrevistados destacou que, por vezes, a indicação de um executivo da 

holding para uma subsidiária visa garantir a manutenção de status para evitar a perda de  

prestígio, como também do cargo, dentro da corporação . Como em empresas públicas, 

grande parte da diretoria é composta de funcionários “de carreira”, quando um funcionário 

deixa de ser diretor, por qualquer que seja o motivo, a diretoria ou a presidência de uma 

subsidiária passam a ser vistas como possibilidade de manutenção de cargos, status e 

patamares salariais.  

 

Assim, as observações em relação à seleção de executivos apresentam basicamente 

dois modelos, um modelo independente, em que o CEO da empresa tem independência em 

relação aos sócios para apontar sua diretoria, e outro, no qual parte ou todos os diretores 

são indicados pelos sócios, independente dos motivos.  

 

Em relação à remuneração dos executivos, a análise da amostra evidenciou que há 

quatro modelos, que vão de valores variáveis somente atrelados à performance da 

subsidiária até o modelo em que a remuneração é definida de forma uniforme para holding 

e subsidiárias. 

 

Além dos itens que influenciam as relações entre holding e subsidiária investigados 

neste estudo, a pesquisa de campo evidenciou novos aspectos que podem ter influência 

neste âmbito. O primeiro deles é a questão regulatória. Um dos entrevistados citou que “... 

no setor bancário, a regulamentação internacional é muito forte, o que exige um alto grau 

de controle das operações das subsidiárias. E a importância (em volume financeiro) do 

mercado brasileiro para as operações da holding exige consolidação de resultados, o que 

implica em maior necessidade de entendimento das operações” (entrevistado 2).  O 

entrevistado 5 de outro setor econômico também destacou que “...a forte regulamentação 

internacional do setor faz com que grande parte das decisões seja tomada pela holding para 
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o grupo todo”, o que, segundo ele, diminui a autonomia e a velocidade de atuação do corpo 

diretivo da subsidiária.  

 

 Outro aspecto interessante é o perfil da holding, que, por questões culturais e do 

negócio, pode estimular diferentes modos de governar a subsidiária. O entrevistado 8, de 

uma empresa de controle parcial , destacou que a forma de interação entre a subsidiária e 

cada um dos dois acionistas era muito diferenciada. Os acionistas eram de países diferentes 

e tinham a subsidiária brasileira com diferente representatividade em seus negócios. 

Enquanto para um dos acionistas a subsidiária aqui era apenas mais uma empresa na 

América Latina, para outro é seu único braço no continente. Assim, segundo o 

entrevistado, “...como cada acionista queria uma coisa diferente do resultado brasileiro, a 

forma de gerir era muito diferente”. Enquanto um praticava um tipo de gestão visando 

liberdade ao corpo executivo da subsidiária, o outro buscava controlar os menores detalhes. 

Além disso, o entrevistado 8 destacou que a indicação dividida dos assentos da diretoria 

refletia esta distância cultural e de visão de negócios, e gerava “algumas divergências nas 

práticas de governança adotadas”, inclusive com desavenças no corpo gerencial 

imediatamente inferior à diretoria, já que algumas áreas eram expostas a mecanismos de 

controle por parte de um sócio que não eram aplicados em outras.  

 

Um último ponto relevante é o peso do executivo-chefe da subsidiária, que tende a 

estimular a independência na gestão da subsidiária. Na entrevista 1, ficou claro o papel 

relevante do entrevistado, CEO da subsidiária, em manter a governança da empresa que 

gerencia dentro do que foi definido pelos sócios no instrumento do Acordo de Acionistas. 

Com isso, ele teria evitado que as práticas de controle dos sócios, tanto formais quanto 

informais, interferissem além do que estaria definido no modus operandi da subsidiária.  

 

O entrevistado 8 também destacou que o peso do CEO da subsidiária contribuiu 

para a mudança do modelo de governança da empresa   “que passou de um modelo bem 

intervencionista para um modelo mais autônomo”. Além disso, ele citou que “o tempo, a 

maturidade da empresa (formação de uma cultura própria) e os resultados favoráveis” 

também foram importantes.  
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A junção das considerações acima. permite uma caracterização mais completa da 

relação holding-subsidiária, que será descrita na seção a seguir. 

 

 

5.2.5. Relação Holding-Subsidiária 

 

Uma vez concluído o panorama dos mecanismos de governança, segue agora a 

análise da relação holding-subsidiária. 

 

Com base na análise da literatura sobre subsidiárias destacada na seção 3.3, nas 

observações das entrevistas e na análise da aplicação e intensidade dos diferentes 

mecanismos de governança citados, foi possível caracterizar mais a fundo a forma como se 

dá a relação entre acionista e subsidiária. A partir desta caracterização, criou-se uma 

taxonomia que permitiu classificar esta relação. Tal taxonomia, apesar de baseada em 

importantes estudos sobre subsidiárias, como os apresentados na revisão bibliográfica do 

capitulo 3, foi criada pela autora visando enquadrar todos os tipos de subsidiárias, não 

somente as mais discutidas nas bibliografias internacionais, que se focam em subsidiárias 

integrais de MNC. Assim, esta taxonomia enquadra as relações entre holdings e 

subsidiárias em três diferentes tipos, que vão do mais dependente ao mais independente, a 

saber:  

 

 Relação Empresa-Departamento; 

 Relação Holding-subsidiária, com interferência; e 

 Relação Holding-subsidiária, sem interferência. 

 

No modelo empresa-departamento, há uma total dependência da operação da 

subsidiária em relação à holding. Sistemas conjuntos, fluxo de informação diário, tanto por 

canais formais quanto informais, e decisões sempre levando em conta o benefício da 

holding, independente dos resultados na subsidiária. Neste modelo, também observa-se que 

parte do corpo diretivo vem da holding e a remuneração variável dos funcionários da 

subsidiária é totalmente atrelado aos resultados da holding. Na pesquisa realizada, uma 

empresa enquadrou-se neste modelo. 
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O segundo modelo observado, foi denominado de Holding-subsidiária, com 

interferência. Este modelo foi percebido em muitas das subsidiárias internacionais e em 

uma das subsidiárias nacionais. Como principais características do modelo, observa-se 

alguma independência operacional, mas com as subsidiárias seguindo fortemente as 

diretrizes definidas pelas empresas-acionistas. Neste modelo, estão as cinco MNCs e mais 

duas empresas de controle parcial e um de controle integral. Nas subsidiárias de MNC, 

observaram-se como características mais recorrentes  as relações matriciais, com os 

funcionários da subsidiária tendo reporte tanto ao superior na subsidiária quanto ao par na 

holding, presença de executivos da holding no corpo diretivo das subsidiárias, e 

participação dos resultados da holding na remuneração variável dos executivos. Já nas 

outras empresas não foi observada relação entre remuneração variável entre subsidiária e 

holdings, mas a interferência das holdings se dá fortemente na seleção dos membros do 

corpo diretivo, com divisão das diretorias entre os acionistas, o que tende a gerar os 

maiores problemas de agência. 

 

Já no último modelo, a relação holding-subsidiária sem interferência, observou-se 

uma grande adequação aos princípios da governança corporativa, com a subsidiária 

mantendo independência em relação à holding, visto que todo o relacionamento e as 

definições estratégicas são feitos através do canal mais adequado definido pelas boas 

práticas, que é o conselho de administração. Toda a troca de informações se dá através 

deste canal. Neste modelo, observou-se somente uma das empresas. Segundo o 

entrevistado, o principal fator que contribui para esta adequação é o acordo de acionistas, 

construído e acordado em base sólidas e bem detalhadas, mantendo o poder no board da 

subsidiária e não nas holdings. 

 

O esquema a seguir apresenta um resumo dos três modelos e suas características. 
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Figura 6 - Classificação da Relação Holding-subsidiária 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

A distribuição das empresas entrevistadas pode ser vista no gráfico a seguir. 

 

Gráfico 3 - Modelos de Relação Empresa Acionista - Subsidiária 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

O gráfico anterior deixa claro que a maior parte das empresas entrevistadas 

apresenta uma relação com interferência, notadamente em função da predominância de 

subsidiárias de MNC no estudo. Das subsidiárias caracterizadas como nacionais, 60% se 
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enquadram no modelo com interferência, em que a(s) empresa(s) controladoras somam ao 

seu papel de acionista o papel de gestor, interferindo na operação da empresa. 

 

Uma vez apresentadas a análise de conteúdo da pesquisa e as principais correlações 

com a bibliografia investigada, segue-se agora às observações finais, descritas no capitulo 

a seguir.  

 

 

  



68 

 

6. OBSERVAÇÕES FINAIS 

 

Apresenta-se aqui as conclusões finais acerca da relação holding-subsidiária, a 

partir da revisão bibliográfica, realização das entrevistas e análise do conteúdo realizada. 

 

6.1. Conclusões 

 

“Como o conceito de governança corporativa ainda não se encontra perfeitamente 

delineado, algumas proposições elementares são necessárias para desenvolver uma ordem 

de conhecimentos e de instrumentos para compreensão e condução dos rumos da empresa. 

Essas proposições elementares são os chamados princípios, cuja finalidade é suprir lacunas 

e imperfeições de conceitos e regras” (Lorenzi, Procopiuck, Quandt, 2009, p.111). 

 

No Brasil, os princípios básicos que inspiram o Código de Melhores Práticas do 

IBGC são: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa 

(IBGC, 2004). Não há menção no código sobre mecanismos específicos para subsidiárias 

ou focado na governança destas. No entanto, boa parte dos mecanismos pode ser aplicada 

neste âmbito, ou quando necessário, pode-se aplicar os princípios básicos de governança.  

 

Assim, analisar os mecanismos de governança atualmente vigentes nas subsidiárias 

brasileiras foi o principal objetivo deste estudo. E com base nas perguntas realizadas, serão 

apresentadas as principais conclusões encontradas relativas à independência dos gestores 

da subsidiária, sistemas de incentivos dos executivos e práticas informais de gestão, bem 

como possíveis problemas de agência. 

 

A liberdade dos dirigentes é condição indispensável para o pleno desenvolvimento 

das potencialidades de cada organização, mas tal exercício crescentemente deixa de ser 

incondicionado, e passa a ser parametrizado por princípios de responsabilidade e 

transparência perante diferentes stakeholders. Essa tem sido a essência de qualquer sistema 

da boa governança corporativa (Cadbury Report, 1992 apud Lorenzi, Procopiuck, Quandt, 

2009). 

 

Apesar da liberdade de gestão ser fundamental para a boa governança corporativa, 

no âmbito das subsidiárias, o que se observa de forma geral é um nível de controle elevado, 
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com adoção de mecanismos voltados não somente à governança, mas também ao 

acompanhamento operacional, com interferência por vezes no poder de decisão do corpo 

diretivo da subsidiária. Nas subsidiárias de MNC de controle integral, esta tendência é 

ainda mais forte. Além dos mecanismos voltados ao controle, como reuniões, e reportes, 

observa-se outros mecanismos como a seleção de executivos indicados ou oriundos das 

holdings, como forma de aumentar o nível de comprometimento destes com as empresas 

acionistas. 

 

Em relação ao sistema de incentivos dada para os executivos das subsidiárias, o que 

se observou é que na maioria das empresas a composição da remuneração variável do 

corpo gestor apresenta componentes atrelados aos resultados das holdings, o que pode não 

refletir os incentivos corretos, já que os executivos das subsidiárias geralmente não têm 

poder influenciador nos resultados da matriz.  

 

As práticas informais de gestão se mostraram predominantes em relação às formais, 

especialmente em duas ocasiões: nas empresas onde há duplo reporte, ou seja, os 

funcionários das subsidiárias possuem subordinação em relação a seus superiores diretos e 

em relação a um funcionário da holding; ou nas empresas onde ocorrem indicação dos 

diretores por parte da holding. Nestas, o relacionamento do corpo executivo da subsidiária 

com os funcionários da holding tende a ser um meio significativo na troca de informações 

relevantes entre as empresas. Cabe destacar que o fato de haver dupla subordinação não 

caracteriza o reporte da matriz como informal, mas tende a aumentar o nível de 

relacionamento informal entre os funcionários da subsidiária e da holding, caracterizado 

aqui como uma das práticas informais de controle.  

 

Analisando um aspecto pertinente às empresas de controle parcial, em três das dez 

empresas entrevistadas, foram identificadas algumas das práticas que podem influenciar  

assimetria de informações. E a principal observação foi a possibilidade de que, quando há 

divisão na indicação da diretoria, esta desenvolva alinhamentos internos com cada um dos 

sócios, dando a cada um deles acesso privilegiado a um tipo de informação, dado o vínculo 

que se estabelece entre o Diretor e os Sócios controladores. 

 

Uma vez apresentadas as conclusões, serão apresentadas as limitações da pesquisa, 

seguidas pela sugestão para estudos futuros.   
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6.2. Limitações da Pesquisa 

 

Segundo Vergara (2010), todo método tem possibilidades e limitações. Na busca 

pela antecipação em relação a possíveis críticas dos leitores, conforme sugerido pela 

autora, é possível identificar duas limitações. A primeira delas se refere à adoção de uma 

direção qualitativa de pesquisa, uma vez que a revisão bibliográfica e a pesquisa de campo 

podem não esgotar as possibilidades de tipologia, deixando de contemplar exemplos 

possíveis quanto às formas de relação holding-subsidiárias. 

 

Além disso, cabe destacar que a pesquisa de campo foi realizada com empresas que 

atuam no Brasil, o que pode ter restringido os exemplos às características da empresa 

nacional, restringindo os exemplos quanto ao ambiente institucional e à cultura gerencial. 

 

6.3. Sugestões para Estudos Futuros 

 

Tendo em vista as limitações deste estudo, apontadas na seção anterior, sugere-se 

que estudos futuros sejam focados na ampliação da pesquisa de campo, buscando um 

aprofundamento do conhecimento sobre os grupos de empresas segregados nesta análise. 

Assim, seria possível identificar com mais riqueza de detalhes os comportamentos, e  

analisar mais a fundo os mecanismos dos grupos. 
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8. ANEXOS 

 

8.1. Entrevista Guiada – Lista de Perguntas 

 

1. Estrutura de Propriedade:  

 

a) Qual a composição acionária da empresa? 

b) Há Conselho Deliberativo? Se sim, qual a composição? 

c) Há acordo de acionistas? 

 

2. Seleção de Executivos:  

 

a) Como se dá a seleção de executivos do corpo diretivo da subsidiária? Quais os 

principais critérios para indicação? Quem indica? Quem aprova?   

b) O(a) senhor(a) poderia citar os pontos fortes e fracos da atual forma de seleção de 

executivos? E qual impacto disso sobre a forma de controle da subsidiária?  

c) O que o(a) senhor(a) acha que deveria ser mudado na forma de seleção de 

executivos? Por quê? 

 

3. Sistemas de Incentivo:  

 

a) Como é o sistema de incentivo/remuneração variável para os executivos da 

subsidiária?  

b) Os sistemas de incentivo das subsidiárias para os executivos são similares ou 

condicionados pelos sistemas de incentivo da(s) empresa(s) proprietária(s)?  

c) O(a) senhor(a)  acha que haveria outra forma melhor de incentivo? Como seria? 

  

4. Práticas de Controle:  

 

a)  Quais as práticas formais usadas pela subsidiária para fornecer informações às 

holdings (reporte financeiros, orçamentos, etc.)? E quais as práticas informais?  

b) QUANDO HOUVER MAIS DE UM SÓCIO - O(a) senhor(a) considera que algum 

dos acionistas demanda informações com maior frequência, volume e relevância? Há 



77 

 

calendários diferentes para troca de informações com cada uma das empresas 

acionistas? 

c) QUANDO HOUVER MAIS DE UM SÓCIO - No seu entendimento, isso gera 

alguma assimetria de informações entre os sócios controladores sobre a subsidiária, ou 

seja, a subsidiária relata todas as informações para os sócios?   

d) Em sua opinião, há a possibilidade de adoção de um modelo melhor para a troca de 

informações entre o(s) controlador(es) e a subsidiária? Há como aumentar os níveis de 

transparência de informação? 
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8.2.   Tabela de Observações sobre as Entrevistas 
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