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RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivo identificar as falhas de Governança que possibilitam a 

ocorrência de fraudes, desvios e perdas financeiras e de reputação em empresas listadas.  Para 

tanto, foi realizado um estudo de casos múltiplos envolvendo cinco empresas de capital aberto, 

sendo quatro com ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA). Os dados 

foram obtidos a partir de entrevistas realizadas com experientes profissionais do mercado de 

capitais e outras fontes secundárias, que foram confrontados sob a luz da teoria da agência, que 

analisou a relação do proprietário e do agente ou gestores. Nas entrevistas, dois pontos críticos 

foram abordados, primeiramente a atuação do Conselho de Administração, que requer maior 

qualificação e disponibilidade para tratar dos assuntos estratégicos pertinentes à empresa. O 

segundo ponto foi a motivação dos agentes, que em alguns momentos se utilizam de práticas 

oportunistas para benefício próprio em detrimento dos interesses da empresa. Este fato, por sua 

vez, gera a necessidade de criar instrumentos e mecanismos de monitoramento e controle da 

atuação do gestor. A Governança Corporativa não está relacionada apenas à aplicação de boas 

práticas e regras, mas sim à maneira mais eficiente encontrada para a tomada de decisão nas 

empresas, de modo que gestores, acionistas e Conselho de Administração tenham voz e 

unifiquem os esforços para trazer melhores resultados para a empresa.  
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ABSTRACT 

 

This study aimed to identify the governance failures that allow the occurrence of fraud, 

embezzlement as well as financial and reputational losses in listed companies. Therefore, a 

study of multiple cases was conducted involving five public companies, from which four are 

traded on the São Paulo Stock Exchange (BOVESPA). Data was obtained from interviews with 

experienced stock market professionals and other secondary sources that were confronted in 

the light of the Theory of Agency, which examined the relationship between owner and agent 

or managers. Two critical points were addressed in the interviews: primarily the work of the 

Board of Directors, which requires higher skills and willingness to deal with strategic issues 

relevant to the company. The second point was the motivation of agents who at times apply 

opportunistic practices to benefit themselves at the expense of the company's interests, which 

in turn creates the need for instruments and mechanisms for monitoring and control of the 

manager's performance. Corporate governance is not only related to the implementation of good 

practices and rules, but rather to the most efficient way to enhance decision making in business, 

so that managers, shareholders and Board of Directors have a voice and unify efforts to bring 

better results for the company. 
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1. INTRODUÇÃO 

                                                       

A estrutura de propriedade e os conflitos de interesse na alta gestão das empresas sempre 

estiveram no centro das discussões sobre Governança Corporativa. O desenvolvimento da linha 

de pesquisa em Governança Corporativa dependia da criação de uma teoria da firma que 

deixasse de analisar as organizações como caixas-pretas e passasse a explicar como, dentro das 

companhias, a alocação de recursos entre os acionistas e os objetivos conflitantes dos gestores 

levariam a situações de equilíbrio dos interesses (SILVEIRA, 2008).  

As questões de Governança Corporativa ganharam maior relevância a partir do surgimento 

das grandes corporações, em que há separação entre controle (propriedade) e gestão. A teoria que 

trata dessas questões teve origem nos anos 30, nos trabalhos de Berle e Means, que abordaram a 

teoria da agência (SIFFERT FILHO, 1998). 

Segundo Berle e Means (1976), a organização da propriedade sempre desempenhou um 

papel importante no equilíbrio de forças. A separação entre propriedade e gestão produz uma 

situação na qual os interesses do proprietário e os do executivo ou gestor podem divergir. Neste 

sentido, Jensen e Meckling (1976) definem a relação de agência como um contrato no qual uma 

parte (o agente) é encarregada de executar determinada atividade em nome de outra parte (o 

principal). Os autores entendem as organizações, de forma geral, como um ambiente complexo que 

abrange na sua estrutura funcional contratos entre os acionistas (principais) e agentes. 

As pesquisas sobre Governança Corporativa vêm produzindo um amplo referencial nas 

instituições que contemplam estruturas de governança, privilegiando análises em torno da 

separação entre propriedade e gestão. A evolução do modelo de produção a partir da pequena 

propriedade e em empresas organizadas em torno de profissionais e especializações foi um dos 

marcos da revolução industrial (FONTES FILHO, 2003). 

Neste sentido, Silveira (2008) aborda a necessidade de discutir os inevitáveis conflitos 

de interesse que estruturas de propriedade pulverizadas poderiam acarretar para o desempenho 

e valor das companhias. 

Aliado a isso, vivenciamos na última década alguns casos de falhas de Governança 

Corporativa no Brasil e no exterior, o que tem provocado um aumento da demanda por ações e 

a aplicação de parâmetros de equidade, transparência e controle para garantir maior proteção 

aos investidores (IBGC, 2016). A maior transparência e eficácia das regras tende a encorajar os 

investidores a aplicar os recursos em títulos com o objetivo de retorno no longo prazo, 

possibilitando às empresas uma fonte de recursos mais barata, dentre outras, que viabilizem 

investimentos. 
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De acordo com Silveira (2015), a adoção de boas práticas de Governança no ambiente 

empresarial pode gerar efeitos positivos do ponto de vista macroeconômico. Entre eles, 

destacam-se: o maior acesso ao capital externo, a redução do custo de capital das companhias, 

a diminuição dos riscos de fraudes e desvios, além de benefícios para acionistas e outros 

stakeholders no aspecto social e econômico. 

Diante deste cenário, este trabalho pretende analisar a relação das falhas de Governança 

com os casos de fraudes, perdas financeiras e de reputação, ocorridos nas últimas décadas em 

empresas que atuam em diferentes setores, que reduzem o acesso ao capital e repele os 

investidores. 
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2. MOTIVAÇÃO DA PESQUISA  

 

O presente estudo é relevante por abordar a relação das falhas identificadas de 

Governança com as perdas financeiras e de reputação por meio da análise de alguns casos de 

empresas, a despeito de toda estrutura e práticas de Governança adotadas pelas mesmas. 

Os esforços para adoção das boas práticas de Governança surgiram para resgatar a 

credibilidade e proteger os acionistas e o direito de propriedade (FONTES FILHO, 2003). Por 

um lado, observamos a criação de regras e contratos para protegê-los contra perdas e fraudes, 

porém por outro, um empoderamento dos executivos e gestores, cada vez mais especializados 

na gestão dos negócios, favorecidos pela diluição do capital necessária às empresas para atrair 

investidores e viabilizar os investimentos e, com isto, se manterem em um ambiente 

competitivo.  

 Um dos possíveis enfoques ao analisar as transformações que vêm ocorrendo na 

economia brasileira nos anos noventa é deter-se sobre as mudanças na estrutura societária das 

empresas. Afinal, a natureza da propriedade e a identidade dos controladores têm impacto no 

desempenho das empresas, uma vez que o planejamento estratégico depende do alinhamento 

de interesses entre as partes contratantes (SIFFERT FILHO, 1998). 

Neste ambiente, foram analisados os pontos críticos encontrados nos casos das empresas 

escolhidas, independente do modelo de Governança adotado, e obter um entendimento mais 

apurado sobre a razão das falhas a fim de evitá-las ou minimizar seus impactos, geralmente 

negativos, para as organizações.  

Contribuíram também para a escolha do tema de pesquisa a experiência profissional da 

autora no mercado de capitais, especialmente na área de Relações com Investidores e 

Governança Corporativa e o interesse pelo fortalecimento e valorização das boas práticas de 

Governança, que ajudam a tornar o mercado de capitais mais atrativo para os investidores.  

 

 

2.1 Formulação do problema da pesquisa 

 

 

Que falhas de Governança podem (ajudar a) explicar os problemas de fraudes, desvios 

e perdas financeiras e de reputação nas empresas listadas? 
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Definição constitutiva de falhas: falhas de governança são lacunas, problemas e erros 

no sistema de direção, monitoramento e incentivos envolvendo sócios, conselheiros e diretoria 

que possibilitam o surgimento de fraudes e desvios. 

De acordo com Delamaro (2007), falhas são desvios em comportamentos que diferem 

do comportamento esperado.  

 

 

2.2 Objetivo da Pesquisa 

 

 

Identificar as falhas de Governança que possibilitam a ocorrência de fraudes, desvios e 

perdas financeiras e de reputação em empresas listadas. 

 

 

2.3 Relevância da Pesquisa  

 

 

No atual cenário brasileiro, em que muito se discute questões de Governança 

Corporativa diante do crescente número de casos de fraudes e desvios no ambiente 

organizacional privado ou não, esta pesquisa traz grande contribuição para a reflexão sobre as 

melhorias que podem ser implementadas no dia a dia das empresas e no cotidiano das pessoas 

com o objetivo de reduzir as perdas financeiras e de reputação.  

A relevância da pesquisa está em manter vivo um tema que cada vez mais merece 

atenção e que deixou de ser exclusividade de grandes empresas multinacionais, passando a ser 

motivo de preocupação de todos os stakeholders, entre eles, acionistas e órgãos reguladores, 

que precisam unir forças para ter um ambiente mais transparente e atrativo para novos 

investidores. 

 

2.4 Delimitação do Tema 

 

O foco da pesquisa foi o levantamento das falhas de Governança ocorridas em empresas 

que possuem capital aberto no Brasil e no exterior e a relação das falhas identificadas com as 

perdas financeiras e de reputação. Diante disso, a pesquisa se concentrou apenas nas empresas 

escolhidas e nas respectivas falhas de Governança encontradas nas mesmas. 
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2.5 Organização da Pesquisa 

 

A pesquisa está dividida em sete seções. A primeira seção compreende a introdução. A 

segunda seção contempla a motivação, a formulação do problema e o objetivo da pesquisa, 

além da relevância da pesquisa, delimitação do tema e a organização da dissertação. 

   A terceira seção traz uma contextualização do mercado de capitais brasileiro. Em 

seguida, aborda a Lei das S.A., as regras do Novo Mercado e a Lei Anticorrupção brasileira.  

Em seguida, a quarta seção apresenta o referencial teórico, abordando a Teoria da 

Agência, as relações entre o agente e o principal, os problemas de agência e algumas das 

definições encontradas para Governança Corporativa.   

A quinta seção contempla a metodologia utilizada na pesquisa com a estruturação a 

partir da escolha das empresas, apresentação dos casos pesquisados com um breve histórico, 

identificação das falhas de Governança e as categorias definidas com base nas perguntas feitas 

nas entrevistas realizadas.  

A seção seguinte apresenta a análise das entrevistas, onde são abordados os pontos 

convergentes entre os entrevistados e especialmente os pontos críticos encontrados com base 

no referencial teórico.   

A sétima e última seção da pesquisa reúne as conclusões obtidas a partir da análise dos 

dados coletados à luz dos aspectos mais relevantes abordados nas entrevistas. 

Como apêndice, temos um quadro comparativo das empresas pesquisadas onde estão 

associados o referencial teórico e as falhas de Governança encontradas nos casos estudados. 

Em seguida, temos o roteiro utilizado nas entrevistas, o currículo dos entrevistados, a 

transcrição da entrevista piloto realizada com um profissional que atua em uma empresa do 

setor de óleo e gás, um resumo das transcrições das entrevistas e a divulgação dos casos na 

mídia, com recortes de jornais e revistas especializadas. 
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3. CONTEXTUALIZAÇÃO DO MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO 

 

 

3.1 Lei das S.A.  

 

 

As empresas brasileiras pesquisadas têm suas ações negociadas na Bolsa de Valores de 

São Paulo, BOVESPA, mercado regido pela Lei das Sociedades Anônimas, Lei Nº 6404/76.  A 

partir de demandas que surgiram no mercado de capitais e na contabilização e adoção de novas 

práticas, evolui-se para um Anteprojeto de Reformulação da Lei das S.A. (CVM, Julho 1999), 

que alterou algumas disposições que tratam da matéria contábil, em razão do surgimento da 

nova realidade econômica do país, fruto do processo de globalização das economias e da 

abertura dos mercados. Nesse contexto, a partir da revisão da Lei, se buscou adotar boas práticas 

e ter maior transparência e qualidade das informações contábeis, além de um alinhamento com 

o modelo internacional. As empresas, com isto, evoluíram e passaram a elaborar suas 

demonstrações financeiras de acordo com a Lei 6.404/76 e com as alterações descritas na Lei 

11.638/07 (KPMG/2008). 

Das cinco empresas pesquisadas e analisadas em relação às falhas de Governança, 

quatro atuam no mercado brasileiro, são listadas na BOVESPA e obedecem à Lei Nº 6404/76.  

 

 

3.2 Novo Mercado 

 

 

 

O mercado de ações passou por grandes mudanças ao longo dos anos. Podemos dizer 

que a criação do Novo Mercado, segmento especial criado pela Bovespa no ano 2000, 

estabeleceu um novo patamar de transparência que contribuiu para o fortalecimento das práticas 

de Governança corporativa nas empresas (Bovespa/2016). 

Apenas as ações com direito a voto compõem o capital social da empresa que integra 

este segmento da Bolsa, o que possibilitaria a participação dos acionistas nas decisões 

estratégicas se não houvesse uma pulverização das ações na maioria das empresas. As empresas 

listadas no Novo Mercado precisam apresentar seu desempenho e resultado com mais 

transparência e disponibilizar maior número de informações, o que favorece a análise e 

compreensão dos analistas e acionistas, que podem ter acesso a informações que vão contribuir 

para a tomada de decisão para futuros investimentos, participando mais diretamente da 
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estratégia. Por outro lado, cerca de 75% das ações estão em circulação no mercado, podendo 

“trocar de mãos” com facilidade, dificultando consequentemente, o alinhamento dos interesses 

dos acionistas.  

  

Sem dúvida, a constituição do Novo Mercado trouxe um salto para o mercado de capitais 

em relação ao nível de informação prestado pelas empresas, no entanto, não significa que as 

melhores práticas serão adotadas pelas empresas que integram este segmento da Bolsa de 

Valores. De acordo com Silveira (2008), o Novo Mercado constitui mais um ponto de partida 

do que uma garantia de melhores práticas. Isto pelo simples fato de tal segmento de listagem 

não possuir qualquer exigência relativa a questões-chave de Governança Corporativa, entre as 

quais: funcionamento do conselho de administração; relacionamento do CEO (presidente) com 

o conselho; participação dos acionistas em assembleias; sistemas de remuneração variável e 

avaliação de desempenho dos gestores; poison pills; gestão de riscos; relacionamento com 

auditorias interna e independente; entre outras questões que merecem atenção nas organizações. 

A adesão ao Novo Mercado não constitui um selo de garantia contra problemas ou falhas de 

Governança e sim o início de um projeto contínuo que envolve acionistas e gestores na adoção 

de boas práticas que vão permear toda a empresa.  

Nessa pesquisa, algumas das empresas que foram objeto do estudo de caso apresentaram 

falhas de Governança, ainda que integrassem o Novo Mercado, que nas entrevistas serão 

abordadas e posteriormente analisadas. 

 

 

3.3 Lei Anticorrupção 

 

 

 

Após os escândalos contábeis ocorridos em empesas, principalmente nos Estados 

Unidos, o governo americano implementou uma legislação que ampliou os poderes da 

Securities and Exchange Commission (SEC), a Comissão de Valores Mobiliários nos Estados 

Unidos, aumentando a responsabilidade de administração das empresas (KPMG, 2003). Isso 

ocorreu por meio da criação da Lei Sarbanes-Oxley (SOX), criada em 2002 como consequência 

das fraudes e escândalos contábeis em empresas nos Estados Unidos, com o objetivo de evitar 

a fuga dos investidores devido à falta de credibilidade e insegurança gerada no mercado 

impactado por manobras contábeis e falta de transparência.  
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Com a crescente predominância de falhas de governança e consequentes atos de fraudes 

e desvios contra as empresas brasileiras, como pode ser visto nos casos analisados nesta 

pesquisa, o governo brasileiro, em linha com o mercado internacional e representado pela 

Controladoria Geral da União (CGU), aprovou a Lei Anticorrupção, Lei nº 12.846/2013, que 

prevê a responsabilização objetiva, no âmbito civil e administração, de empresas que praticam 

ativos lesivos contra a administração pública nacional ou estrangeira (CGU/2016). 

Além de atender a compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, a nova lei tem o 

objetivo de punir as empresas por atos de corrupção contra a administração pública. As 

empresas serão responsabilizadas por práticas ilícitas e poderão pagar multas elevadas que 

podem chegar até 20% de seu faturamento (NAVARRO, 2014). 
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4. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Inicialmente, foi apresentado uma contextualização do mercado de capitais brasileiro 

citando a Lei das S.A., as características do Novo Mercado e, a Lei Anticorrupção em vigor no 

Brasil. A seguir, tem-se um recorte da teoria da agência, destacando como são tratados os 

problemas de agência. Neste referencial, foram tratadas as perspectivas conceituais e teóricas 

que suportam as análises dos problemas de agência que, neste trabalho, foram consideradas 

como motivadoras ou indutoras das falhas de Governança. Foram tratados como problemas de 

agência: a alta concentração acionária, distinta propensão ao risco entre acionistas e gestores, 

diferentes objetivos entre acionistas e gestores, diferentes horizontes de planejamento entre 

investidores e gestores, assimetria de informação e diferenças de motivação, que serão 

relacionados, posteriormente, aos casos estudados.  

 

 

4.1 Teoria da Agência 

 

 

No século XX, grandes empresas começaram a se expandir e diversificar suas 

atividades. A partir da década de cinquenta, a estrutura de capital das empresas começou a se 

modificar motivada pela necessidade de financiar o crescimento. Além disso, as necessidades 

de economia de escala e o acesso a novos mercados tornaram as poupanças individuais 

insuficientes para atender à nova demanda. Nesse ambiente, o mercado de capitais surgiu como 

opção de funding para futuros investimentos se fortalecendo e tornando-se uma alternativa para 

atender às novas demandas empresariais (FONTES FILHO, 2003).  

O sentido da propriedade e controle foi ao longo dos anos tomando outra dimensão, 

tornando-se mais complexo e gerando a necessidade de os acionistas elegerem seus 

representantes para fazer a gestão da empresa e representar seus interesses. Para Berle e Means 

(1932), a propriedade se torna cada vez mais dispersa com o passar do tempo, e o poder, por 

outro lado, cada vez mais centralizado. Nesse ambiente, a pulverização da propriedade fortalece 

o poder dos gestores, aumentando as chances de os agentes agirem de acordo com seus próprios 

interesses, e não para atender aos interesses dos acionistas.   

Com o passar do tempo, surge uma nova abordagem, apontada por Jensen e Meckling 

(1976), sobre a estrutura de propriedade. Eles a definem como sendo uma evolução do termo 

“estrutura de capital”, composta pelos acionistas ou proprietários dos recursos versus os 

gestores (administradores), que representam ou deveriam representar seus interesses. Neste 
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momento, quando apresentam interesses divergentes em relação à condução dos negócios e à 

definição de estratégia a ser adotada pela empresa, surgem duas forças que em algumas 

situações podem convergir e, em outras, serem opostas.   

Em linha com Jensen e Meckling, os autores Berle e Means (1976) mencionam ainda 

que, com o fortalecimento do mercado de capitais e a forma de investimento por meio de ações, 

há uma combinação de pessoas que convergem no mesmo interesse, o de gerar lucros e 

rentabilidade. No entanto, o mecanismo acionário colocou a riqueza de inúmeras pessoas sob 

um controle centralizado nas mãos dos agentes. No caso de não representar os interesses dos 

acionistas, surgem os conflitos ou problemas de agência, que aparecem justamente no momento 

em que os agentes nomeados pelos acionistas passam a agir de acordo com seus próprios 

interesses. Alguns anos mais tarde, os autores apontaram que a separação entre propriedade e 

controle produziu uma situação em que os interesses do proprietário e do executivo poderiam 

divergir (BERLE; MEANS, 1987). 

Com base no trabalho original de Jensen e Meckling (1976), que aborda o problema de 

agência, o empoderamento dos gestores ocorre no momento em que eles são escolhidos para 

representar os acionistas. No entanto, isso não significa que os interesses destes acionistas serão 

priorizados pelo agente na administração dos negócios. Para Lamb (2000), propriedade e gestão 

do capital são funções separadas, o que pode gerar conflitos de interesse. Ele acrescenta que, a 

separação da função propriedade da função gestão cria conflitos potenciais: enquanto os 

acionistas buscam maximizar o retorno do seu capital investido na empresa, os gestores ou 

dirigentes poderão buscar maximizar seu interesse próprio, por meio de uma remuneração mais 

elevada e o máximo de retornos de outra natureza. 

Fontes Filho (2008) acrescenta ainda que, com o crescimento das empresas, o 

proprietário capitalista abandonou progressivamente a atividade de gerenciamento, 

transferindo-a para os executivos. Essa separação deu origem aos chamados problemas de 

agência, que lista como sendo os seguintes: 

 

(a) Diferenças de motivação:  

 

Na década de trinta, Berle e Means estudaram o relacionamento entre as corporações e 

seus proprietários sob a hipótese de que os administradores de empresas abertas - as sociedades 

anônimas -, em virtude da separação da propriedade e controle, eram motivados a adotar 

práticas que lhes traziam benefícios pessoais e não a maximização da riqueza do acionista. 

(BERLE; MEANS apud FONTES FILHO, 2003). No ambiente das grandes corporações, e mais 
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recentemente com a Nova Economia Institucional (NEI), passou a haver a necessidade dos 

profissionais e analistas econômicos compreenderem esse outro aspecto do comportamento 

empresarial, que veio convergir ao tema da estratégia. 

 De acordo com Fiani (2002), a racionalidade limitada, um ambiente complexo e a 

incerteza, criam as condições propícias e motivadoras para os agentes adotarem práticas 

oportunistas. O agente oportunista se aproveita de um momento específico para transmitir uma 

informação seletiva ou tendenciosa visando seu próprio interesse e benefício. 

 

(b) Diferenças de objetivos entre principal e agente; 

 

 Conforme citado anteriormente, a separação da propriedade e da gestão do capital, pode 

gerar conflitos de interesse (LAMB, 2000). Fontes Filho (2008) destaca também que o agente 

nem sempre vai agir para atender aos interesses do principal, que por sua vez, deve limitar os 

interesses divergentes dos seus, controlando e estabelecendo incentivos apropriados aos agentes 

e incorrendo em custos de monitoramento destinados a limitar excessos e decisões que 

comprometam a empresa. Fontes Filho (2010), ainda destaca que, as diferentes leis societárias 

e a estrutura de propriedade dificultam a convergência dos objetivos entre principal e agente 

 

(c) Alta concentração acionária; 

 

De acordo com Silveira (2008), a concentração acionária tem sido apontada como a principal 

causa de conflitos entre os diferentes tipos de acionistas, controladores e minoritários, uma vez 

que esta pode interferir na gestão e controle das empresas 

 

(d) Assimetrias informacionais; 

 

 A falta de informação do principal em relação às atividades dos agentes e resultados da 

empresa ou a sua restrição à estratégia favorece o agente que demonstra superioridade frente ao 

principal e pode induzir à busca por benefícios pessoais. (FONTES FILHO,2008) 

 Em um ambiente de informação incompleta, as comunicações das empresas ao mercado 

e os informes dos administradores podem sofrer problemas de credibilidade sistemáticos. 

Quando um agente ou uma empresa comparecem ao mercado para fornecer informações estará 

sendo analisada pelas partes interessadas a questão da sua reputação e a credibilidade da 

informação prestada. Lamb (1993) aponta, que os dirigentes têm controle da informação da 
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empresa por conhecerem os contratos que a constitui e ainda podem manipular a informação e 

ter um comportamento oportunista em benefício de seus próprios interesses. 

 Para Lamb (2000), a Governança Corporativa está ligada a problemas de informação. 

Mercados financeiros em países desenvolvidos conseguiram criar instituições e órgãos 

reguladores que facilitam o acesso à informação ao mesmo tempo que punem aqueles que 

distorcem ou omitem informações relevantes para o processo de tomada de decisão dos 

investidores.  

 

(e) Diferentes horizontes de planejamento.  

 

 O horizonte de planejamento na ótica do proprietário é provavelmente diferente daquele 

em que o gestor está disposto a pautar as suas decisões na empresa. Se por um lado o 

proprietário tem uma relação de permanência de longo prazo com a organização, podendo 

suportar variações de mercado e impacto nos resultados, por outro, o gestor apresenta um perfil 

mais imediatista, onde suas ações são direcionadas com o objetivo de trazer benefícios no curto 

prazo, tendo assim, uma relação mais transitória com as organizações. (FONTES FILHO, 2008) 

 

(f) Distintas propensões ao risco; 

 

 A propensão ao risco pode divergir entre acionistas e gestores, uma vez que o agente, 

por não ter como diversificar os riscos associados à sua condição de empregado, pode se tornar 

avesso a riscos, enquanto que o principal, por poder diversificar seus investimentos, apresenta 

uma posição de neutralidade. (FONTES FILHO, 2008). Tendo em vista que, na relação 

principal-agente, há delegação de autoridade para tomada de decisão do principal para o agente 

(JENSEN; MECKLING, 1976), Ronald Coase (1937) destaca a Teoria da Firma para explicar 

que os agentes ou gestores da firma, com o objetivo de reduzir riscos e ter o controle sob os 

negócios, criaram uma estrutura organizada. Essa estrutura implica em alguns custos inerentes 

à contratação de outros serviços que podem minimizar os riscos. 

Assim como Ronald Coase (1937), Jensen e Meckling (1976), também apontam a 

origem de alguns custos para a criação de novas estruturas organizacionais. Esses custos, 

também chamados de custos de agência, são decorrentes dos meios envolvidos para formalizar 

as relações entre acionistas e agentes. Podemos relacionar a existência de contratos, políticas e 

regras, como meios necessários para limitar o poder que é concedido ao gestor e, ainda, trazer 

mais segurança e transparência nas relações, sendo capaz de equacionar problemas relativos à 
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falta de convergência de interesses para a tomada de decisão nos negócios e à distinta propensão 

ao risco.  

Com o empoderamento dos agentes e o risco de expropriação da riqueza dos acionistas, 

surge a necessidade de regras mais claras e boas práticas de Governança para reger o mercado 

e proteger os interesses dos acionistas.   

Para Fontes Filho (2003), os movimentos pela introdução de práticas de Governança 

Corporativa surgiram justamente com o intuito de resgatar o poder para os acionistas, que foi 

delegado, de acordo com Jensen e Meckling (1976), pelo principal para o agente. Para o autor, 

os acionistas ou proprietários devem empreender dois conjuntos de ações junto aos gestores: a 

criação de incentivos contratuais, monetários ou não, consistentes com seus interesses, e o 

monitoramento do comportamento desses agentes para que aquilo que foi contratado seja 

realizado. Fiani (2002) aponta que os custos de transação são aqueles que os agentes enfrentam 

toda vez que recorrem ao mercado. De uma maneira mais formal, custos de transação são os 

custos de negociar, redigir e garantir o cumprimento de um contrato. Para o autor, a teoria dos 

custos de transação suspende a hipótese de simetria de informações e elabora um conjunto de 

hipóteses que tornam os custos de transação significativos: racionalidade limitada, 

complexidade e incerteza, oportunismo e especificidade de ativos. 

Silveira (2004) acredita que os acionistas podem limitar as divergências monitorando as 

atividades dos executivos e estabelecendo incentivos para eles, o que gera custos de agência, 

que englobam custos de estruturação dos contratos, gastos de monitoramento e perdas residuais 

oriundas da diminuição da riqueza por divergências entre as decisões do agente. 

A Governança vai possibilitar alinhar os interesses entre acionistas e gestores por meio 

do estabelecimento de regras e políticas com o objetivo de cumprir o que está estabelecido na 

legislação em vigor e atender aos objetivos dos proprietários, mantendo a estrutura saudável da 

empresa e a perenidade do negócio. A seguir, vamos abordar algumas definições de Governança 

encontradas na pesquisa. 

 

4.2 Governança Corporativa 

 

 

O conceito de Governança Corporativa surgiu no início dos anos noventa nos Estados 

Unidos, quando os acionistas tiveram a necessidade de adotar medidas para proteger seus 

próprios interesses. É possível encontrar várias definições para o termo “Governança 

Corporativa” alinhadas à visão econômica e estratégica das organizações.  
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Para Siffert Filho (1998), a Governança Corporativa está relacionada aos sistemas de 

controle e monitoramento estabelecidos pelos acionistas controladores na empresa, de tal modo 

que os gestores ou administradores tomem suas decisões sobre a alocação dos recursos de 

acordo com o interesse dos proprietários. 

A BMF&FBOVESPA (2015) aponta o compromisso com regras rígidas de Governança 

Corporativa e preza por transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade 

corporativa. Esses fundamentos disciplinam as relações empresariais e asseguram o 

alinhamento de interesses entre Companhia, administradores, controladores, acionistas, e 

demais partes interessadas.  

As definições de governança apontam para uma trajetória eminentemente normativa, de 

controles internos, elaboração de políticas e regras claras, até algo próximo a uma estrutura de 

poder, defendendo um papel direcionado aos proprietários (FONTES FILHO, 2003). 

O Brasil tem passado por um momento de falta de credibilidade e elevado nível de 

instabilidade política e econômica que afugenta os investidores. Neste sentido, as boas práticas 

de Governança Corporativa se tornam cada vez mais necessárias no ambiente corporativo para 

mitigar os riscos inerentes ao negócio e administrar as divergências inevitáveis entre acionistas 

e gestores, que, por sua vez, precisam lidar com o jogo de forças existente entre os vários 

stakeholders para alcançar os objetivos da organização. 

Para Fontes Filho (2009, 2015)), a Governança Corporativa trata do aspecto estratégico 

da empresa, da articulação e da distribuição do poder entre as partes com direitos de propriedade 

e os responsáveis pela gestão. Nas corporações, ela direciona a questões que envolvem a relação 

entre os steakholders, tais como empregados, clientes, fornecedores, órgãos reguladores e 

sociedade. O autor também aponta que a Governança envolve o planejamento e a organização 

dos proprietários que vão influenciar no modo de gestão da empresa. 

Assim como Fontes Filho, Silveira (2010, p.2) também menciona os vários steakholders 

na definição que ele atribui à Governança Corporativa. Para ele, a Governança Corporativa lida 

com o processo de gestão e os relacionamentos, sendo os arranjos institucionais que regem as 

relações entre acionistas (ou outros grupos) e as administrações das empresas. 

Para as empresas de capital aberto, torna-se cada vez mais necessário estabelecer 

parâmetros e regras para controle do mercado de capitais no sentido de minimizar os riscos dos 

acionistas inerentes aos investimentos em ações. Neste sentido, atua a Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Para a OCDE (2012), a Governança Corporativa 

é o conjunto de relações entre os administradores, o conselho de administração, acionistas e 

outras partes interessadas e tem como objetivo a manutenção da estrutura institucional das 
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corporações. A integridade e credibilidade das corporações, instituições financeiras e mercados 

é muito importante para se ter um ambiente econômico saudável e estável. 

No Brasil, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa define Governança 

Corporativa como sendo:  

 

O sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, 

monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, 

conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e 

demais partes interessadas (IBGC, 2016). 

 

Para Lamb (2000), a Governança Corporativa é apresentada como um conjunto de 

instituições e práticas voltadas para o controle da eficiência do capital alocado à empresa e 

gerido pelos administradores ou controladores e, portanto, para a minimização do custo de 

capital das empresas. A redução do custo de capital está associada à possibilidade de realizar 

novos investimentos e consequentemente alcançar maiores resultados. 

Após identificar os problemas de agência e conhecer algumas definições da Governança 

Corporativa, relacionamos as falhas de governança identificadas nas empresas pesquisadas ao 

referencial teórico, que podem ser melhor observadas nos quadros a seguir, e posteriormente 

na análise das entrevistas realizadas.  
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Quadro 1 
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Quadro 2 

 

Fonte: Autoria própria 
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Após o estudo dos casos foram identificadas as seguintes falhas de governança 

associadas aos autores citados no referencial teórico:  

 

Quadro 3 

Falhas de Governança 

 

Autores 

Composição e atuação do Conselho de 

Administração inadequada; 

Andrade e Rosseti (2006); Lamb (2009); 

Sonsini e Berger (2004) 

Obstrução do sistema de riscos; 

 

Fontes Filho (2008) 

Conselho Fiscal não se reunia com a 

periodicidade necessária; 

Andrade e Rosseti (2006) 

Práticas e políticas aprovadas pela 

Companhia não eram aplicadas; 

Silveira (2015) 

Divulgação de informações ao mercado sem 

fundamento 

Lamb (1993) 

CEO (chief executive officer), presidente do 

conselho e acionista controlador sendo a 

mesma pessoa e concentrando decisões; 

Berle e Means (1932); (Silveira, 2008) 

Conflito e falta de alinhamento de interesses; Lamb (2000); Siffert Filho (1998) 

Falta de informação do principal em relação 

aos agentes; 

 

Fontes Filho (2008); Fiani (2002) 

Independência do Conselho de 

Administração e dos gatekeepers; 

Pound (1995) 

Fonte: Autoria própria 

 

 

A partir das falhas de governança buscou-se identificar nas entrevistas a razão pela qual 

as mesmas ocorreram, de forma geral, em número elevado, de modo que, numa mesma 

empresa, foram encontradas várias falhas de governança que levaram às fraudes e desvios nas 

empresas analisadas.   
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5. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

Como metodologia, inicialmente foi construída uma grade com os principais problemas 

de agência identificados no referencial teórico e, a seguir, apresentada sua definição descritiva. 

Na sequência, um conjunto de empresas foi selecionado segundo casos apontados pela mídia 

como problemas de Governança ocorridos nas últimas décadas. Foram, então, selecionadas 

quatro grandes empresas: Agrenco, Aracruz, OGX e Sadia. Adicionalmente, para contraposição 

e análise, foi estudado também o caso internacional da Siemens, bastante citado na mídia 

especializada e com informações adequadas para análise. A empresa alemã, apesar de operar 

em outro ambiente de mercado, é internacionalmente discutida como falha de Governança. 

Para cada empresa selecionada, foi coletada uma bibliografia baseada em livros, artigos, 

jornais e revistas de negócio, websites das empresas, formulários de referência, informações da 

BM&F Bovespa e outras fontes de informação. Essa bibliografia permitiu, então, proceder ao 

exame de como os problemas de agência elencados se manifestaram nas empresas analisadas. 

Realizada esta análise individualmente pela pesquisadora com fins de buscar validade externa 

dos resultados, o seguinte percurso foi seguido: 

 

a. Definição de onze executivos que direta ou indiretamente vivenciaram casos de problemas 

de agência e falhas de Governança; 

b. Realização de pesquisa qualitativa de caráter exploratório descritivo, por meio de entrevistas 

semiestruturadas, inicialmente, com uma pergunta aberta; 

c. Foi realizada uma entrevista piloto para avaliação das perguntas em relação ao cumprimento 

do objetivo desejado. 

 

Tendo como referência os problemas de agência, o roteiro das entrevistas foi elaborado 

contemplando nove perguntas, no padrão semiestruturado, a fim de facilitar a consolidação das 

opiniões dos entrevistados e a compreensão da razão da ocorrência das falhas. Consideramos 

como categorias as próprias perguntas realizadas durante as entrevistas. No apêndice 1, está 

disponível o roteiro que foi elaborado para a entrevista. 

Os profissionais entrevistados exercem ou exerceram cargos em grandes empresas e 

direta ou indiretamente atuaram em situações onde as falhas de Governança estiveram 

presentes. Os currículos dos entrevistados estão disponíveis no apêndice três. 
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As entrevistas foram realizadas nos meses de agosto e setembro de 2016, e, em sua 

maioria, feitas pessoalmente (apenas duas foram feitas via Skype, pelo fato de os entrevistados 

estarem localizados um fora do Estado do Rio de Janeiro e outro no exterior). A duração da 

entrevista foi, em média, de uma hora cada, todas gravadas e transcritas para o formato de texto.  

Alguns entrevistados pediram para não ser identificado o local de trabalho, o que foi 

respeitado inclusive no currículo dos mesmos. Foi assegurado que não haveria relação direta 

entre as declarações e os autores. Para manter a confidencialidade das entrevistas, todos serão 

relacionados a números (entrevistado 1, 2, e assim por diante) de modo aleatório. 

Como as entrevistas foram longas e produtivas, tendo algumas ultrapassado sessenta 

minutos, o resultado alcançado foi suficiente para a pesquisa. Tendo em vista a qualidade da 

fala dos entrevistados, não foi necessário ampliar o número de entrevistados. Procurou-se 

manter o foco do tema e a correlação com os aspectos atuais durante a entrevista, de modo a 

evitar a saturação do entrevistado e da pesquisadora. 

Para Cherques (2009), o critério de saturação pertence às esferas de validação objetiva 

e de inferência indutiva. A saturação, segundo o autor, tem legitimidade lógica, mas apresenta 

algumas limitações de ordem técnica, sendo aplicada somente em pesquisas qualitativas, e 

depende das categorias definidas. O critério de saturação é utilizado em pesquisas que abordam 

temas e colhem informações sem a necessidade de estatísticas. A saturação pode ser definida 

como um fenômeno pelo qual, depois de certo número de entrevistas realizadas, o pesquisador 

tem a noção de não ser mais possível recolher dados que agregarão valor diferenciado para a 

pesquisa (GUERRA, 2014). 

  

 

5.1 Estruturação 

 

 

Com base na pesquisa realizada e nas informações disponíveis, foi construído um 

quadro comparativo em que é possível identificar as falhas de Governança e os problemas de 

agência encontrados em cada empresa analisada. As empresas foram definidas pelo critério de 

serem casos públicos onde houve a ocorrência de falhas, e pela disponibilidade do material de 

pesquisa1. A seguir, apresentaremos um breve histórico sobre cada empresa analisada 

construído com base nas informações coletadas nos sites institucionais das empresas e matérias 

publicadas em jornais e revistas especializadas. 

                                                           
1 O quadro que contempla o comparativo das empresas e os problemas de agência está disponível no apêndice 1 
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5.2. Apresentação dos Casos 

 

 

5.2.1 Empresa 1 – Agrenco 

 

. HISTÓRICO 

Após iniciar suas operações na França em 1992, o Grupo Agrenco atuava na distribuição 

e comercialização de grãos e derivados no mercado europeu para atividades integradas até a 

produção e o consumo. No Brasil, a Agrenco passou a atuar em 1997 e esteve presente em toda 

a cadeia no segmento do agronegócio. A empresa aumentou o nível de endividamento para 

operacionalizar novas fábricas, gerando grande expectativa no mercado. Porém, com a queda 

do preço dos grãos, a dívida cresceu e não conseguiu honrar os compromissos assumidos.  

O grupo abriu capital em 2007 e fez promessas de resultados para os investidores. No 

entanto, teve seus principais executivos presos em uma operação da Polícia Federal, chamada 

Operação Influenza, acusados de crimes de estelionato, formação de quadrilha, falsidade 

ideológica, uso de documentos falsos e lavagem de ativos, a partir da constatação de que a 

empresa recolhia ISS em Itajaí e não operava no porto de Santa Catarina, além de corrupção 

ativa e passiva e recolhimento de impostos numa região onde não tinha atuação. Havia a 

acusação de que eram feitos contratos fictícios para internalizar recursos e lavagem de dinheiro. 

Em 2011, a empresa apurou prejuízos de R$ 100,4 milhões apenas no primeiro trimestre, 

refletindo o aumento das despesas (Portal G1, 2011). 

A empresa foi alvo de um processo que se estendeu por cinco anos. No julgamento, a 

Agrenco foi considerada vítima, pois os três sócios foram considerados os responsáveis pelos 

crimes. Alguns dos principais executivos da empresa foram presos em razão de acusações de 

estelionato, formação de quadrilha, falsidade ideológica, uso de documentos falsos e lavagem 

de ativos. 

A Agrenco, teve sua falência decretada no dia 02 de agosto de 2013, sendo 

posteriormente em 14 de agosto de 2013 publicada no Diário Oficial. A empresa não conseguiu 

aprovar o plano para recuperação judicial com os credores (Infomoney, 2013). 
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5.2.2 Empresa 2 – Aracruz 

 

. HISTÓRICO 

A Aracruz Celulose é uma empresa brasileira, líder mundial na produção de celulose 

branqueada de eucalipto. Ela responde por 27% da oferta global do produto, destinado à 

fabricação de papéis de imprimir e escrever, papéis sanitários e papéis especiais de alto valor 

agregado (www.fbds.org.br). 

Suas operações florestais alcançam os Estados do Espírito Santo, Bahia, Minas Gerais 

e Rio Grande do Sul, com aproximadamente 279 mil hectares de plantios renováveis de 

eucalipto, intercalados com cerca de 154 mil hectares de reservas nativas, que são fundamentais 

para assegurar o equilíbrio do ecossistema (www.aracruz.com.br). 

A empresa estimula o plantio de eucalipto por terceiros através do Programa Produtor 

Florestal, que abrange cerca de 88 mil hectares contratados com mais de 3 mil produtores rurais 

no Espírito Santo, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. A capacidade 

nominal de produção era de cerca de três milhões de toneladas anuais de celulose branqueada 

de fibra curta de eucalipto, distribuída pelas Unidades Barra do Riacho - ES (2,1 milhões de t), 

Guaíba - RS (430 mil t) e Veracel - BA (450 mil t, ou metade da capacidade total da unidade). 

(Fundação Brasileira para o desenvolvimento sustentável – FBDS/sd) 

De acordo com o reportado nas Demonstrações Financeiras do ano de 2008, a 

Companhia teve receita líquida da ordem de R$3,8 bilhões, com EBITDA de R$1,4 bilhão, e 

prejuízo líquido de R$4,2 bilhões causado principalmente pela perda com operações de 

derivativos (R$2,7 bilhões). A companhia informou na época que 98% de suas vendas são 

denominadas em dólares, enquanto mais da metade dos seus custos são incorridos em Reais 

(www.aracruz.com.br). 

Nos meses de setembro e outubro de 2008, a Aracruz divulgou fatos relevantes 

informando que (i) a exposição da Companhia a instrumentos financeiros derivativos 

denominados Sell Target Forward – STF havia sido fortemente influenciada pela instabilidade 

das cotações do dólar americano; (ii) o valor justo desses instrumentos financeiros em 30.09.08 

era de aproximadamente R$ 1,95 bilhão negativo; e (iii) o volume de perda máxima em 

derivativos e de exposição máxima em operações de câmbio futuro poderia ter excedido os 

limites previstos pela política financeira aprovada pelo Conselho de Administração 

(www.cvm.gov.br). 

http://www.cvm.gov.br/
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Foi firmado um termo de ajuste de conduta com a CVM (Comissão de Valores 

Mobiliários) e o MPF (Ministério Público Federal). Foram dezesseis executivos e conselheiros 

acusados, sendo que quinze concordaram em fazer acordo em 2012 com o pagamento de multa. 

A perda estimada para a empresa foi de R$ 4,6 bilhões. Em 2013, o último acordo foi firmado 

pelo diretor financeiro na época, com o pagamento da multa de R$ 1,5 milhão. A CVM e o 

MPF concordaram em encerrar os processos mediante o acordo. 

Posteriormente, a Aracruz foi adquirida pela Votorantim Celulose e Papel, que já 

constava no bloco de controle da companhia, dando origem à Fibria. 

 

 

5.2.3 Empresa 3: OGX 

 

. HISTÓRICO 

Fundada em 2007, a OGX, empresa pertencente ao grupo EBX, atua no setor de 

exploração e produção de óleo e gás natural e teve o capital aberto em 2008 na Bolsa de Valores 

de São Paulo (BOVESPA), com cinquenta e um mil minoritários, pessoas físicas (InfoMoney, 

2013).  

Apresentada ao mercado como uma companhia formada por um “corpo técnico com 

vasta experiência no setor, que esteve à frente de algumas das principais descobertas realizadas 

no país nas últimas décadas e de diversos projetos de produção implementados”, a empresa 

experimentou uma valorização rápida e expressiva das suas ações (PRADO; VILELA, 2013). 

O valor captado com o IPO foi da ordem de R$ 7,7 bilhões e envolvia grande expectativa 

em relação aos resultados futuros da companhia e aos níveis de produção de óleo e gás 

esperados para os próximos anos. A previsão era de iniciar a produção na Bacia de Campo no 

ano de 2011. No entanto, as expectativas não se confirmaram, o preço do óleo caiu e as dívidas 

cresceram. Consequentemente as ações negociadas no mercado apresentaram forte queda 

gerando perdas significativas para os acionistas. 

Em 2013, a empresa reportou prejuízo de R$ 804,6 milhões e foi multada em US$300 

milhões por supostas irregularidades na instalação e supressão de uma válvula de segurança 

usada na extração de petróleo e recebeu acusações de ter dívida muito maior do que a divulgada 

(OLIVEIRA; SILVA, 2015). 
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Em 30 de outubro de 2013, a empresa ajuizou pedido de recuperação judicial em função 

de sua situação financeira. Alguns executivos da empresa, incluindo o controlador foram 

punidos e tiveram que responder a processos junto à CVM, além de pagar multas. 

A OGPar, sucessora da OGX, encontra-se em recuperação judicial, processo que 

resultou em uma reestruturação financeira que permitiu a continuidade de suas atividades. O 

plano de recuperação judicial foi aprovado em Assembleia Geral e Credores no dia 03 de junho 

de 2014 (www.ogpar.com.br). 

A CVM multou o controlador em R$ 300 mil em função da venda de participação da 

OGX. E ainda, a empresa foi multada por irregularidades na divulgação de operações 

envolvendo a OGX e investidores (Portal G1, 2015). 

 

 

5.2.4 Empresa 3 - Sadia (Brasil Foods) 

 

. HISTÓRICO 

Com sede em Santa Catarina, a Sadia, indústria brasileira de grande porte no ramo de 

alimentação, iniciou suas atividades nos anos de 1940, atuando como processadora de grãos e 

suínos, além de vendedora. Foi por muitas décadas uma empresa tradicional e bem cotada no 

mercado, com capital aberto desde 1971. Por muitos anos foi lucrativa e mostrou-se como uma 

boa opção de investimento (PRADO; VILELA, 2012). Ampliou as atividades para o segmento 

de aves e na produção de refeições congeladas vendidas no Brasil e no exterior. Seu faturamento 

em 2008 foi da ordem de R$ 12,2 bilhões.  

Após algumas operações financeiras equivocadas que resultaram em perdas relevantes 

decorrente da desvalorização do real frente ao dólar, a empresa registrou prejuízo pela primeira 

vez na história. A Sadia S.A. tinha suas principais atividades organizadas em quatro segmentos 

de atuação: industrializados, aves, suínos e bovinos. A companhia obteve receita líquida de 

R$10,7 bilhões, com EBITDA de R$1,2 bilhão, e prejuízo líquido de R$2,5 bilhões, causado 

principalmente pelas perdas com operações de derivativos (R$2,4 bilhões). A empresa gerava 

46% da receita com o mercado externo. 

Apesar das boas práticas de Governança e da existência de uma estrutura corporativa 

que contava com comitês e área de controles internos, algumas falhas podem ser identificadas 

no funcionamento dessa estrutura. Não havia independência entre o comitê de auditoria e o 

conselho fiscal; ambos acompanharam as operações financeiras, porém não exerceram seu 

papel de fiscalizar, controlar e validar os números apresentados para análise. A crescente 
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exposição cambial e os ganhos financeiros não foram interrompidos, mesmo não atendendo à 

política de riscos aprovado pela empresa e vigente na época.  

Para fazer frente aos compromissos assumidos e atingir as metas previstas, a Sadia 

precisou vender suas operações para a Perdigão, dando origem à BRF (Brasil Foods). Fruto da 

associação de duas empresas do setor de alimentos, Sadia e Perdigão, a Brasil Foods (BRF) foi 

criada em 2009, se tornando uma potência no segmento de agronegócio. Neste ano, foi iniciado 

o processo de fusão, conforme fato relevante divulgado pela Diretoria de Relações com 

Investidores em 09 de fevereiro de 2012 (www.brf-global.com). 

 

 

5.2.5 EMPRESA 4 – Siemens  

 

 

. HISTÓRICO 

Fundada em 1847, a Siemens é a 4ª maior empresa alemã, atuando nos segmentos de 

energia, automação, sistemas de mobilidade urbana tais como VLT e trens, além de aparelhos 

de diagnósticos. Em 2015, a empresa registrou um faturamento da ordem de EUR 75,6 bilhões, 

possuindo 289 plantas produtivas em vários países, contado com 348 funcionários. 

 

Nos anos de 2003 e 2004, alguns procuradores italianos identificaram o pagamento de 

subornos para a empresa de energia italiana. Os investigadores identificaram também lavagem 

de dinheiro. Foram ainda identificados casos de corrupção na Grécia e a formatação de falsos 

negócios nos Estados Unidos com um hospital de Illinois.  

A empresa foi multada e teve que restituir o valor de USD 1,6 bilhão para as autoridades 

dos Estados Unidos e Alemanha. Foram demitidos cerca de 500 funcionários implicados nos 

esquemas de corrupção. O presidente da empresa e o presidente do conselho de administração 

pediram demissão em abril de 2007.  

Com a mudança da legislação em 2011, que garante à empresa e aos executivos que 

colaborem com a investigação imunidade administrativa e criminal sobre o que for denunciado, 

a Siemens entrou em acordo com o CADE e se comprometeu a denunciar o esquema de cartel 

do qual faz parte. 

Após dois anos de investigação, os processos judiciais contra a Siemens foram 

concluídos na Alemanha e nos Estados Unidos e a empresa teve sua imagem abalada 

negativamente.  

http://www.brf-global.com/
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6. ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 

 

Após realizada a entrevista piloto com um profissional da área de óleo e gás e realizados 

ajustes solicitados para melhor clareza das perguntas, foram contatados onze executivos 

escolhidos pelo critério de experiência nas questões de governança e conhecimento do mercado 

de capitais no Brasil, além de atuarem em áreas distintas, o que permitiu diferentes perspectivas 

de análise sobre as empresas selecionadas. Os executivos contatados participaram da pesquisa 

por meio de entrevistas direcionadas e responderam a um combinado de perguntas, listadas no 

Apêndice B. O perfil dos entrevistados compreendeu três executivos que integram Conselhos 

de Administração, dois executivos da área de Relações com Investidores e um da área de 

Governança Corporativa, e representantes de três fundos de pensão brasileiros, um profissional 

da área de investimentos e um executivo da área de exploração e produção de petróleo, o que 

contribuiu para enriquecer a pesquisa.  

Para análise das respostas obtidas nas entrevistas, foram definidas nove perguntas, 

comentadas na sequência com base no referencial teórico e nas respostas obtidas. 

Para cada pergunta considerada como categoria para realizar a análise das respostas, 

foram selecionadas as principais opiniões, convergentes ou não, de modo a enriquecer a análise 

comparativa fundamentada com o referencial teórico apresentado anteriormente. 

Os entrevistados, em sua totalidade, apontaram a importância das boas práticas de 

Governança Corporativa e a preocupação com a saúde do mercado de capitais que apresentou 

nos últimos anos, como pôde ser visto nas empresas analisadas nesta pesquisa, casos de falhas 

de Governança. Inicialmente, perguntamos aos entrevistados qual era a percepção sobre as 

falhas de Governança Corporativa, tendo em vista que este é o tema central da pesquisa. As 

respostas foram complementares e revelaram a importância de se ter controles para evitar 

fraudes e a falta de credibilidade no mercado acionário: 

 

Se não tem uma estrutura de Governança robusta, fica com um caminho aberto 

para a fraude. Infelizmente, temos no Brasil recorrentemente alguns casos 

desse tipo. Há empresas que tratam disso “by the book” e, quando acontece 

com outra empresa do mesmo setor, que pode ser um desvio de padrão ou de 

conduta, pode não ser fraude, pode ser um erro mesmo. Mas, pode ser muito 

árduo para recuperar a confiança (ENTREVISTADO 1). 

 

Então, quando eu penso numa questão de Governança, eu penso nesse hiato 

entre a tentativa de endereçar os problemas que se verificam de tempos em 

tempos excessivamente por quantidade de normas. A minha impressão é de 

que o principal é treinamento e disciplina, ou seja, é você ter gestores que 
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queiram fazer o que é correto fazer e que tenham incorporado na sua ação 

aqueles princípios que são fundamentais (ENTREVISTADO 2). 

 

Assim como o entrevistado 2, outro entrevistado também ressaltou a quantidade de 

normas e a burocratização como fatores que podem dificultar a tomada de decisão. Ele também 

ressaltou a confiança como um fator relevante nas relações com os acionistas minoritários: 

 

Quando eu penso numa empresa com pior Governança, é claro que eu penso 

no risco associado a isso, vai quantificar um risco para os agentes de mercado 

(ENTREVISTADO 3). 

 

O que mais me chama atenção hoje é o que ocorreu com a Petrobras. A 

Petrobras é o primeiro nome que me vem à cabeça em relação à falha de 

Governança. (ENTREVISTADO 4). 

 

São empresas que não se preocupam com o acionista minoritário que cometem 

falhas de Governança. (ENTREVISTADO 5). 

 

No fundo depende das pessoas do perfil. Da disposição de executar e decidir. 

Quando tem um sócio controlador (ENTREVISTADO 6).  

 

Algumas empresas funcionam muito bem. Outras funcionam pró-forma. Falha 

de governança indica que houve um problema. Significa que teve algum 

problema, uma consequência, aquela estrutura que foi colocada para o 

processo decisório não funcionou adequadamente, deixou a desejar. Se teve 

um impacto negativo para um ou mais stakeholders, não apenas para o 

investidor, o que foi que não funcionou? Para que serve a governança? 

(ENTREVISTADO 7). 

 

O que me ocorre é o prejuízo dos acionistas minoritários, falta confiança. A 

necessidade de regras mais duras vai criar embaraços para aqueles que 

trabalham bem, vai burocratizar (ENTREVISTADO 8). 

 

Falta de informação. Existem várias formas de se tratar a Governança, seja 

para dentro seja para fora. (ENTREVISTADO 9). 

 

Transparência, equidade e processos. (ENTREVISTADO 10). 

 

Houve melhoria na Governança. O Conselho ficou mais consciente. A 

mudança fez com que as pessoas ficassem mais atentas. O melhor mecanismo 

é punir na pessoa física. Não tem uma coisa que resolve tudo. Uma ação 

impacta na outra. Os acionistas cobram dos órgãos reguladores. A Governança 

se instala e no final o acionista está protegido. (ENTREVISTADO 11). 

 

 

Após a pergunta inicial, foram feitas perguntas específicas abordando outros temas 

relacionados às falhas de Governança mencionados anteriormente. Em relação ao impacto ou 

consequência das falhas de Governança, as opiniões dos entrevistados convergiram no sentido 

de que a falha impacta na credibilidade e na confiança dos investidores. Dando prosseguimento 
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à entrevista, perguntamos sobre se recordavam de alguns casos de falhas de Governança. Os 

nomes das empresas citadas como exemplo não serão divulgados nas respostas. A análise das 

entrevistas vai se concentrar apenas nos casos das empresas analisadas. 

 
Traz uma queda de credibilidade assombrosa. Acaba afetando não só a 

empresa, mas os peers, e as outras empresas do setor que são comparáveis. 

Queira ou não, vai chamar uma atenção negativa. É muito maléfico para 

empresas que estejam do mesmo setor. As empresas brasileiras precisam 

mostrar que são diferentes, que fazem o correto. E não que são diferentes em 

termos comerciais e em termos financeiros. Teoricamente, não é uma 

vantagem competitiva, mas tem que mostrar que cumpre as regras 

(ENTREVISTADO 1). 

 

Acho que tem duas coisas que são diferentes, uma coisa é fraude e outra é a 

falha de Governança. Se fosse pensar em falha de Governança, eu acho que 

na grande maioria das empresas que eu me lembro, a falha de Governança 

estava no órgão de controle, ou seja, apesar de você ter, por exemplo, um 

Conselho de Administração que devesse zelar pela empresa, você tem uma 

influência de determinados acionistas, que conduzem a empresa no interesse 

de outros, e não no interesse do conjunto de acionistas e da empresa 

(ENTREVISTADO 2). 

 

Essa questão de compliance cresceu muito nos últimos quinze anos. Houve 

um momento que na Alemanha, despesa com propina era dedutível. O 

ambiente mudou radicalmente e as empresas tiveram que se adaptar. Os 

controles eram mais frágeis. Depois do problema da ... criaram a SOX. Pega 

a lista da FCPA e só tem empresas grandes. (ENTREVISTADO 11). 

 

Quando pedimos para classificar as falhas de Governança em relação ao grau de 

importância, a maioria dos entrevistados elencou como falhas graves a assimetria de informação 

entre acionistas e gestores e os diferentes horizontes de planejamento entre eles.  

Perguntamos, em seguida, sobre as punições aplicadas em casos comprovados de 

ocorrerem falhas de Governança e se a aplicação de multas poderia impedir que novas falhas 

voltassem a ocorrer. Tivemos opiniões distintas em relação à atuação da Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM), órgão regulador do mercado de capitais brasileiro. 

 

A CVM tende a aplicar multas mais suaves. Nem toda a punição deveria ser 

com multas. Acho que deveria ser aplicado mais punição ao gestor. A CVM é 

bastante presente. É obrigada a prestar informações, recebe ofícios, pergunta, 

questiona. Tem uma atuação razoavelmente firme (ENTREVISTADO 8). 

 

 

A CVM não está dando a punição adequada. Teria que ser melhor preparada, 

mais tempestividade, mais embasamento teórico. Cria um clima de 

impunidade. Está muito atrasada. O chinese wall não é respeitado no Brasil 

(ENTREVISTADO 10). 
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Acho que uma empresa que passa por um processo nunca mais será a mesma. 

(ENTREVISTADO 11). 

 

Perguntamos em relação à atuação dos órgãos reguladores, em relação à eficiência e se 

precisam intensificar a fiscalização do mercado de capitais. As respostas ficaram divididas.  

Parte dos entrevistados acredita que já temos leis suficientes, porém a fiscalização foi 

mencionada por todos os entrevistados como sendo ineficiente e muitas vezes lenta pelos órgãos 

reguladores, conforme declararam os entrevistados 4, 6 e 7. 

 
Acho o sistema fraco. Todo o arcabouço jurídico que tem que ser seguido acho 

que atrapalha o processo. Minha sensação, como simples usuário, acho que 

ele é fraco. Poderia ser mais rápido (ENTREVISTADO 4). 

 

Acho que precisa intensificar. Os órgãos reguladores foram criados para 

desempenhar uma função (ENTREVISTADO 5). 

 

No Brasil, a fiscalização é necessária. Tem se mostrado insuficiente. Porque 

ainda tem muita coisa acontecendo, e o órgão regulador, a CVM, tem 

dificuldade para avaliar certos tipos de negócios. Na SEC, certas 

comunicações levam a penalidades maiores. Não tem no Brasil um sistema 

para regular, um preparo do órgão para fazer este papel de forma mais rápida 

e eficaz (ENTREVISTADO 6). 

 

O órgão regulador não consegue ser eficaz, demora demais, talvez em função 

da forma de como estão estruturados. Precisa ter mais autonomia para agir 

nesses casos de falhas de Governança. A legislação. Precisa ter mais 

autonomia para agir nesses casos. A CVM precisa ser tão temida quanto a 

SEC. Os termos de compromisso acabam tirando o gestor da inabilitação. O 

poder coercitivo é muito pequeno e não favorece o mercado de capitais. 

(ENTREVISTADO 7). 

 

Depende de cada órgão regulador. Teve uma mudança no sistema bancário 

brasileiro em 1999, naquele momento no Banco Central houve um aumento 

bruta do nível de controle. Está muito a frente dos demais. Neste setor o órgão 

regulador funciona muito bem. Tenho receio do pêndulo para um lado só, para 

não engessar. (Entrevistado 11). 

O entrevistado 4 mencionou ainda a necessidade de novas leis. 

 

 
Sim, tem capacidade, mas carecem de novas leis que possibilitem terem 

diferentes ferramentas para eles terem o controle. Acho que hoje o controle é 

muito maior. Estão tentando mudar. Já vimos alguns casos onde foi 

ineficiente. Estão tentando mudar com os erros (ENTREVISTADO 4). 

  

Quando perguntamos se no Brasil os agentes de mercado são capazes de reduzir ou 

controlar possíveis problemas de governança, o entrevistado 2 abordou o problema de agência 
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que se reflete em duas falhas: os diferentes objetivos entre os acionistas e gestores, e as 

diferenças de motivação. 

Um aspecto relevante apontado pelos entrevistados foi relacionado à responsabilidade 

atribuída ao Conselho de Administração, ao Conselho Fiscal e à Auditoria. Algumas respostas 

estão em linha com os autores Andrade e Rosseti (2006), que apontam que o Conselho de 

Administração tem, dentre suas funções, de atuar como ligação fiduciária entre a propriedade e 

a diretoria executiva no monitoramento de todo um conjunto de riscos de gestão e de conflitos 

e custos de agência: 

 

Uma pergunta que faço: o que faz a auditoria e o conselho fiscal? Tudo que 

acontece em várias empresas, e nunca ouvi uma punição razoável para a 

auditoria e o conselho fiscal (ENTREVISTADO 3). 

 

O Conselho de Administração é o órgão mais importante (ENTREVISTADO 

6). 

 

Tem que chamar a atenção para o bom preparo que o Conselho de 

Administração tem que ter. Tem que ser bem escolhido e preparado 

(ENTREVISTADO 8). 

 

Acho que os agentes de mercado fazem muito (ENTREVISTADO 11). 

 

As respostas reforçam, portanto, Andrade e Rosseti (2006), que indicam que a função 

de monitoramento torna o conselho de administração a mais importante força interna de 

controle das corporações: é o conselho que dá o tom de seu envolvimento com a gestão, define 

no seu regimento interno a sua missão, os seus papéis e estabelece regras para atuar e fiscalizar.  

Dois entrevistados (2 e 10) mencionaram o chinese wall como fator importante para 

impedir a falha de Governança, porém, não respeitada pelos agentes de mercado. 

 

 O chinese wall é algo aplicado de maneira falha. Há uma flexibilidade na 

prática das pessoas no Brasil em relação ao chinese wall (ENTREVISTADO 

2). 

 

Para Silveira (2014), o que esperamos é que as pessoas tomem as melhores decisões 

para o negócio e que cumpram as regras nas empresas. Essa afirmação foi ratificada por um dos 

entrevistados conforme abaixo: 

 
Quando não tem Governança, você passa a ter decisões personificadas nos 

gestores que nem sempre tem o preparo para fazer decisões seguidas que 
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possam levar ao sucesso. No longo prazo, tende a ter mais problemas do que 

sucesso (ENTREVISTADO 4). 

 

Segundo Silveira (2015), há uma limitação técnica dos gestores que deve ser mitigada 

por ferramentas, políticas, práticas de governança e controles internos. A concentração das 

decisões em uma única pessoa dificulta o conhecimento técnico sobre vários temas, o que pode 

impactar nas decisões em temas estratégicos, de ordem financeira, tais como, a decisão de 

investir em grandes projetos. Para Silveira, é importante impedir que o poder de decisão esteja 

concentrado em uma única pessoa, sendo necessário criar mecanismos de oposição e controle 

para assegurar que sejam tomadas decisões a favor da companhia. A afirmação do entrevistado 

6 ratifica a dependência de pessoas nas decisões a favor da empresa. 

 
No fundo, depende das pessoas, do perfil de cada um, da disposição de 

executar e decidir (ENTREVISTADO 6). 

 

Para Andrade e Rossetti (2006), a Governança Corporativa é efetivamente exercida a 

partir das decisões de controle do Conselho de Administração. Na mesma linha que estes 

autores, Lamb (2009) aponta que as funções do Conselho de Administração estão relacionadas 

ao planejamento estratégico, ao direcionamento dos negócios, à escolha dos diretores que 

atuarão de acordo com as estratégicas definidas. Os entrevistados 7 e 4 abordam claramente a 

definição dos papeis que deve ser atribuída ao conselho e à diretoria que podem mitigar o 

comportamento oportunista nas organizações. 

 
Passa pela questão comportamental. Qual é o papel de cada um. Muitas vezes 

não são exercidos os papeis (ENTREVISTADO 7). 

 

O que me ocorreu agora, uma empresa que sempre teve práticas de 

Governança e, no entanto, a gente viu práticas oportunistas acontecerem com 

interesses do controlador. Infelizmente, mesmo com todas as práticas, as 

pessoas, quando querem, praticam a corrupção (ENTREVISTADO 4). 

 

 

Perguntamos sobre a importância de mudanças em relação aos órgãos reguladores para 

evitar falhas de Governança. Foi citado a atuação do Conselho, que deveria ter um perfil mais 

complementar na sua composição e ter uma atuação mais firme nos assuntos pertinentes à 

estratégia e atuação dos gestores da empresa. Foi citado ainda o problema do groupthinking, 

entendido como a concordância dos membros do Conselho de Administração que com receio 

de se posicionar e questionar uma determinada situação preferem se abster da tomada de 

decisões estratégicas e relevantes para o futuro da empresa (Pound, 1995), o que todos 
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concordaram não ser saudável para a gestão da empresa. Conforme abordado pelo entrevistado 

6, 

 
O Conselho tem que ser complementar. Há uma grande tendência das pessoas 

que trabalham juntas e tem o mesmo background de terem o mesmo tipo de 

enfoque dos problemas. Porque você está todo os dias juntos. Tem que pegar 

um cara de mercado que está vendo coisas, um outro que trabalha em empresa 

de serviços, um outro que trabalha no mercado financeiro, para ter opiniões 

diferentes, e pensar “fora da caixa” (ENTREVISTADO 6). 

 

O Conselho padrão deve ter um Comitê de Governança, que cuida das regras 

e indica os conselheiros, que é subordinado ao Conselho. Um outro Comitê é 

o de Remuneração, que geralmente tem um consultor externo, que trabalha 

junto com a área de recursos humanos. E o terceiro comitê deve ser o de 

auditoria, vinculado ao Conselho (ENTREVISTADO 6). 

 

Apesar da importância da atuação dos órgãos reguladores ter sido enfatizada por todos 

os entrevistados, o entrevistado 2 abordou a preocupação em exagerar nos processos e 

procedimentos criando entraves para o dia a dia do gestor nas empresas. Conforme abordado a 

seguir: 

 

 

Tem um risco real de engessar demais. A criação de regras muitas vezes cria 

um engessamento. Criar uma coisa muito proforma, vai gerar mais 

engessamento do que o efeito positivo que se queria (ENTREVISTADO 2). 

 

 

Segundo Sonsini e Berger (2004), criar um Conselho de Administração efetivo não é o 

mesmo que ter um time vencedor da Championship. Um fator importante a ser considerado é 

atender à necessidade particular da Companhia, contemplar diferentes perfis de conselheiros e 

atender aos requerimentos legais. O melhor Conselho formado no papel não será 

necessariamente o melhor conselho efetivo para a Companhia. Em linha com o autor, o 

entrevistado 7 comentou: 

 
Tem muitos conselhos hoje formado por consultores, que não tem tempo para 

se dedicar e entender o negócio, são conselheiros em várias empresas 

(ENTREVISTADO 7).  

 

Tem um longo caminho pela frente, a boa Governança consegue mitigar. 

Temos muito para caminhar, temos que ter regras definidas. Muita coisa 

frouxa. Já vimos diversas operações acontecerem, verdadeiras engenharias e 

os minoritários ficarem esperando pelo tag along. Já melhorou muito, mas 

ainda tem que melhorar mais (ENTREVISTADO 9). 
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Finalmente, perguntamos aos entrevistados se um bom sistema de Governança seria 

suficiente para evitar o comportamento oportunista dos gestores ou a fraude nas empresas. As 

respostas revelam uma unanimidade em dizer que é fundamental ter um bom sistema, regras e 

controles; porém, quando se tem pessoas envolvidas não se pode garantir que não haverá fraude: 

 
Eu acho que a gente tem muito a melhorar. Não diria que é estrutura, não 

criaria mais uma agência. Eu diria que fica do jeito que está, corrige o 

comportamento e dá diretrizes. Eu não acho que o Brasil está deficiente em 

estrutura (ENTREVISTADO 2). 

 

Um bom sistema de governança deveria evitar o comportamento oportunista 

com foco na oposição de interesses. Eliminar é muito forte, mas dificultar 

sobremaneira sim. Tem certas coisas que é difícil dizer porque sempre tem 

brecha, nenhum sistema é completamente “à prova de bala” 

(ENTREVISTADO 6) 

 

Não. Vira o check-list. Como resolve? Renovar. Tem que mudar o mindset. O 

conselheiro tem que exercer o seu papel. Como muda o comportamento? 

Talvez tenha que mudar as pessoas. Tem muitos conselhos hoje que são mais 

conselhos de consultores. (ENTREVISTADO 7) 

 

Não há sistema de governança infalível. Porque são pessoas. Pessoas sempre 

podem dar um jeito de encontrar uma brecha. Mas, acho que o sistema de 

governança quanto melhor é, quanto mais coisas ele procura abranger mais 

difícil fica burlar. As pessoas são criativas, não tem jeito (ENTREVISTADO 

8). 

 

Acredito que sim. Aonde aconteceu não tinha um monitoramento. Você 

mitiga. (ENTREVISTADO 9) 

 

O compliance tem que estar na veia. O compliance está em tudo. Quanto mais 

transparente melhor. Mais barato fica o seu funding, mais acesso aos 

mercados. Fora o controle operacional, reduz o custo. Traz uma série de 

benefícios. Você perde a velocidade, os negócios ficam menos ágeis. 

(ENTREVISTADO 11). 

 

 

Finalmente, perguntamos aos entrevistados se tiveram oportunidade de acompanhar ou 

conhecer as falhas de governança ocorridas nas empresas estudadas nesta pesquisa. A grande 

maioria dos entrevistados conhecia pelo menos três ou quatro empresas das cinco abordadas no 

roteiro da entrevista, conforme pode ser visto no quadro a seguir, onde foi assinalado, em caso 

de resposta afirmativa: 
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Quadro 4 

Entrevistado Sadia Agrenco OGX Siemens Aracruz 

1 x x x  x 

2 x x x x x 

3 x x x  x 

4 x x x  x 

5 x  x x x 

6 x  x x x 

7 x  x  x 

8 x x x x x 

9 x x x  x 

10 x  x  x 

11 x  x x x 

Fonte: Autoria própria 

 

As respostas dos entrevistados em relação às empresas estudadas revelaram que foram 

casos conhecidos, porém que ainda existem dúvidas em relação à contribuição das falhas de 

Governança para o mercado de capitais, que pode ser observado a seguir no relato do 

Entrevistado 1.  

 

Um caso que me lembro na época, foi o da Sadia/Perdigão, onde houve um 

desvio de conduta de um administrador, porque adquiriu ações o que causou 

furor na época. Tiveram outros casos. É sempre complicado. Tivemos a OGX 

e a própria Petrobras. Foi falha de Governança? Provavelmente foi. Essas três, 

Petrobras, Sadia e OGX são alguns casos conhecidos de empresas que 

apresentaram falhas de Governança. Até que ponto é contabilidade agressiva 

e até que ponto é falha de Governança? Teria que ter um controle melhor. Uma 

pergunta que faço. O que faz a auditoria e o conselho fiscal? Tudo que 

acontece em várias empresas, e nunca ouvi uma punição razoável para a 

auditoria e o conselho fiscal. (ENTREVISTADO 1). 

 

Um caso clássico de falha de Governança é Grupo X, deve ter outras, sem 

lembrar detalhes. A Sadia, que eu me lembro que teve problema com 

aplicações cambiais. O dólar subiu e a empresa teve uma perda cambial muito 
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forte. Tiveram também outras empresas, a Aracruz e Votorantim. A Sadia, eu 

me lembro bem. O mercado ficou assustado. O mercado não sabia. Como 

assim não sabia? Esperava-se que uma empresa como a Sadia ganhasse 

dinheiro com frangos e eventualmente fizesse hedge cambiais 

(ENTREVISTADO 3). 

 

Tem os casos clássicos conhecidos, que são Petrobras, caso recentíssimo, das 

empresas do Grupo X, Sadia e o caso da Enron. O caso da Enron trouxe na 

minha opinião uma coisa muito boa, uma consequência boa, que foi a SOX, 

Lei Sarbanes-Oxley, resultado que foi útil para outras empresas. No caso das 

outras, teve uma consequência boa, que foi chamar a atenção para o bom 

preparo que o Conselho de Administração tem que ter. A consequência para a 

pessoa física, o conselheiro tem que ser bem escolhido e preparado. No caso 

do Grupo EBX, o resultado foi perverso, inclusive para as outras empresas do 

mesmo setor, com a desconfiança do mercado. Governança, tudo são pessoas, 

começa e termina em pessoas. (ENTREVISTADO 8). 
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7. RESULTADO DA ANÁLISE 

 

O tema “Governança Corporativa” se tornou um ponto importante no mercado de 

capitais global e alvo de muita discussão e atenção pelos gestores, acionistas e todos os 

stakeholders envolvidos. De acordo com Silveira (2008), os mitos criados em relação às 

práticas de Governança Corporativa são resultados da observação não adequada de conceitos 

básicos requeridos no ambiente organizacional: mensuração dos resultados ajustados ao risco, 

avaliação dos benefícios privados do controle, separação entre propriedade e gestão, distinção 

entre disclosure e transparência, relação entre risco incorrido e retorno esperado, e função 

objetivos das empresas.  

Poderia ser acrescentado aos conceitos apontados por Silveira (2008) o comportamento 

do Conselho de Administração que, como mostrou este estudo, em alguns casos parece ter se 

tornado figurativo devido à falta de independência para interferir nas decisões estratégicas da 

Companhia, seja pela figura do controlador, que impede que o Conselho exerça sua real função, 

seja pela falta de qualificação dos conselheiros. Estes últimos se tornaram em alguns momentos 

celebridades, deixando em segundo plano o verdadeiro papel de conselheiros, qual seja, o de 

fiscalizar e aprovar as decisões estratégicas que vão buscar atingir os melhores resultados para 

os negócios da empresa e, consequentemente, para seus acionistas. 

Ainda segundo Silveira (2014), não se aprimora a Governança de uma empresa “entre 

quatro paredes” e de forma distanciada da realidade da companhia. Sem o envolvimento direto 

das principais lideranças, do Conselho e da Diretoria, não há boa Governança Corporativa na 

prática. Cada empresa vai buscar o seu modelo e as melhores práticas que atendam às exigências 

legais e busquem preservar os interesses da empresa e a perenidade do negócio mitigando os 

riscos e evitando a ocorrência de comportamentos oportunistas. 

Neste ambiente, encontramos como um dos pontos críticos nos casos das empresas 

analisadas a atuação do Conselho de Administração. Em todos os casos estudados, o Conselho 

esteve distante nas principais decisões estratégicas das empresas analisadas nesta pesquisa, fato 

que possibilitou a ocorrência de falhas Governança. Se o papel do Conselho de Administração 

tivesse sido exercido de forma não tendenciosa e representado os interesses da empresa, e não 

apenas de uma parte dos acionistas, combinado a um perfil de conselheiros mais adequado às 

organizações analisadas, conhecedores do setor de atuação e da legislação específica que regia 

os negócios na época, as falhas poderiam ter sido evitadas e os impactos minimizados. Uma 

pesquisa divulgada pela McKinsey Global Survey (2013) realizada com mais de 2000 
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conselheiros apontou que 47% dos conselheiros têm um entendimento completo da posição 

financeira das empresas em que atuam como conselheiros, 53% têm um bom entendimento da 

estratégia atual e 54% têm um bom entendimento dos riscos da Companhia. Essa pesquisa 

demonstra que há muito ainda a se aperfeiçoar na formação e educação dos conselheiros. 

Outro ponto crítico encontrado na pesquisa que motiva a ocorrência de falhas de 

Governança seria o comportamento oportunista dos gestores, que foi definido por Williamson 

(1985, p.49) como uma ação intencional: 

 
“em que os agentes econômicos buscam os seus próprios interesses nas 

transações, agem em beneficio próprio aproveitando-se de lacunas ou 

omissões contratuais em detrimento dos parceiros. Ele se manifesta pela 

manipulação estratégica da informação ou falseamento das intenções.” 

 

 

Williamson (1987) argumenta ainda que o comportamento oportunista se manifesta por 

meio de artifícios e mecanismos não convencionais, tais como a mentira e informações falsas e 

assimétricas que visam fraudar e distorcer a realidade com o objetivo de confundir as partes 

interessadas. Em linha com Williamson, Silveira (2015) afirma que é possível que os gestores 

que detêm o poder de decisão optem por preservar seu bem-estar pessoal ou o do acionista que 

o elegeu em detrimento do melhor resultado para a companhia. 

Portanto, devido à racionalidade limitada, nem sempre os contratos elaborados pelas 

empresas e as políticas estabelecidas serão suficientes para evitar ações oportunistas. A 

racionalidade limitada, aliado a um ambiente complexo e incerto, criam situações em que os 

agentes podem tomar atitudes oportunistas (FIANI, 2002) 
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8. CONCLUSÃO  

 

 

Este estudo teve como objetivo identificar as falhas de Governança que possibilitam a 

ocorrência de fraudes, desvios e perdas financeiras e de reputação em empresas listadas.  Para 

isso, foi selecionado um conjunto de empresas com conhecidos problemas de governança e, 

após uma descrição do caso e da revisão teórica dos principais problemas de governança, foram 

entrevistados especialistas para transmitir sua avaliação de porque essas falhas ocorreram.  

A participação do Conselho é decisiva para que as empresas apliquem na prática toda a 

estrutura de Governança que possuem, com regras e políticas. Tal participação deve estar aliada 

à boa atuação dos gestores, que devem agir de forma correta e representando os interesses da 

empresa como um todo e não de uma minoria, e à educação específica direcionada para os 

profissionais, gestores e conselheiros. Com isto, deve-se fazer com que prevaleçam as boas 

práticas de Governança, estando estas não apenas escritas, mas vivenciadas no dia a dia das 

empresas.  

A Governança não se encerra com a adesão ao Novo Mercado, já que diversas práticas 

não previstas neste segmento de listagem precisam ser adotadas ou aprimoradas. Silveira (2014) 

ainda complementa que o que importa é a Governança de fato e não aqueles modelos criados 

apenas para atender aos formalismos e interesses de alguns interessados.  

A educação de gestores e conselheiros pode mitigar o comportamento oportunista e 

tornar as empresas mais saudáveis. “Educar, educar, educar, até ficar rouco. Porque de insider 

já basta o que temos de administradores mal-intencionados que frequentam os processos na 

CVM” (CHAVES, 2016). 

Ao final da pesquisa concluímos que a Governança se faz com pessoas e que 

comportamentos oportunistas sempre vão existir. O treinamento de gestores e conselheiros, no 

entanto, pode evitar que estes comportamentos se perpetuem nos mercados. 

É importante destacar que este estudo teve como limitação um grupo pouco abrangente 

de empresas, sendo quatro no Brasil e uma no exterior. Por serem casos muito emblemáticos, 

eventualmente as análises dos entrevistados podem ter sido influenciadas pelas notícias da 

mídia ou outros eventos e encontros corporativos, reduzindo em parte a objetividade de suas 

análises.  Além disso, o uso de uma empresa estrangeira, embora tenha trazido outra perspectiva 

ao estudo, pode trazer variáveis do contexto desse país que influenciariam as análises e não 

foram consideradas. Futuros estudos poderiam, então, ampliar a amostra das empresas, 

principalmente incluindo casos de falhas de governança menos conhecidos ou difundidos. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A: Quadro comparativo das empresas  
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APÊNDICE B: Roteiro para entrevistas  

 

Após uma breve introdução sobre o objetivo da pesquisa, inicia-se a entrevista com as seguintes 

perguntas: 

 

Pergunta 1: Quando você pensa em falhas de Governança Corporativa, o que lhe ocorre?  

 

Pergunta 2: Qual ou quais empresas que você se recorda de terem apresentado falhas de 

Governança e qual o impacto ou consequências dessas falhas? 

 

Pergunta 3: O que poderia explicar a ocorrência dessas falhas de Governança em grau de 

importância? Classifique como: Pouca importância; Média importância; Grande importância.  

 

. Alta concentração acionária 

. Diferentes horizontes de planejamento entre investidores ou acionistas e gestores 

. Assimetria de informação entre controladores e minoritários ou entre acionistas e gestores 

. Diferentes objetivos entre controladores e minoritários ou entre acionistas e gestores 

. Distinta propensão ao risco entre acionistas e gestores 

. Diferenças de motivação 

 

Pergunta 4: O Sr. (a) se recorda de multas que tenham sido aplicadas nestas empresas ou 

punições? Em caso positivo, você acha que estas multas ou punições foram justas e poderão 

impedir que novas falhas voltem a ocorrer? 

 

Pergunta 5: Você acha que no Brasil os órgãos reguladores são eficientes ou precisam 

intensificar a fiscalização do mercado de capitais? Como poderia aumentar essa fiscalização? 

 

Pergunta 6: Você acha que no Brasil os agentes de mercado são capazes de reduzir ou controlar 

possíveis problemas de governança? 

 

Pergunta 7: Se você pudesse elencar por importância, quais seriam as mudanças sugeridas para 

que fosse implementado pelos órgãos reguladores para evitar falhas de governança. Classifique 

como: Pouca importância; Média importância; Grande importância.  
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Mudanças sugeridas  

Importância 

Grande Média Pouca 

Instalação de Conselho Fiscal permanente    

Instalação de Comitê de Auditoria    

Ampliação para 30% ou mais o número de conselheiros 

independentes no Conselho de Administração 

   

Limitação da Remuneração variável para executivos    

Implantação de Remuneração variável para membros do 

CA 

   

Vinculação da Auditoria Interna/Externa ao CA    

Área de riscos vinculada ao CA      

Área de Compliance independente subordinada ao CA    

Definição e Acompanhamento da Política de Partes 

Relacionadas/Conflito de interesses 

   

Maior fiscalização para Insider Information    

Fonte: elaboração própria 

 

Pergunta 8: Em sua avaliação, um bom sistema de governança é suficiente para evitar 

comportamento oportunista ou fraude dos gestores? Você se recorda de algum caso público que 

se enquadra nesta situação? 

 

Pergunta 9: As empresas listadas abaixo passaram por falhas de governança. Você teve 

oportunidade de acompanhar ou conhecer os problemas ocorridos?  

 

a. Sadia/BRF (  ) sim ou (  ) não 

b. Agrenco (  ) sim ou (  ) não 

c. OGX (  ) sim ou (   ) não 

d. Siemens (  ) sim ou (  ) não 

e. Aracruz (  ) sim ou (  ) não 
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APÊNDICE C: Currículo dos Entrevistados 

 

Foram entrevistados 11 profissionais com experiência em empresas privadas, fundos de pensão 

ou no mercado financeiro. 

 

Entrevista Piloto: Glaucia Bastos 

 

Graduada em Comunicação Social e letras pela UFF e UFRJ, respectivamente, com mestrado 

em Ciências Sociais na FGV. Atua na área de Comunicação com grande experiência em 

empresas do setor de bebidas, petroquímico e óleo e gás, entre elas, Ambev, FCC e Petroflex. 

Atualmente trabalha na empresa Ouro Preto Óleo e Gás. 

 

Aloisio Lemos 

 

Graduado em Contabilidade com pós-graduação em engenharia econômica na UERJ e mestrado 

em Economia. Profissional de investimentos de uma corretora que atua no mercado de capitais 

brasileiro. 

 

Andrea Correia 

 

Graduada pela UFRJ e IBMEC em finanças corporativas. Foi diretora de relações com 

investidores na EBX e gerente de Relações com investidores na MPX Energia S.A. e da Cia 

Suzano Papel e Celulose. 

 

Carlos Lazar 

 

Graduado em Economia com MBA em Business Economics na Université Pierre Mendés-

France. É diretor de relações com investidores e planejamento estratégico na Kroton 

Educacional S.A. desde 2010. Trabalhou no Banco Daycoval, CSU Cardsystem, EDP Energias 

do Brasil S.A. e na Vivo do Grupo Telefônica. 

 

Demian Fiocca 

 

Graduado e mestre em Economia pela USP, cursou a Formação de Executivos do IESE 

(Barcelona) e da IMD (Lausanne). É Sócio-Diretor da Mare Investimentos. Foi membro do 
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Conselho de Administração da Ouro Preto Óleo e Gás. Atuou como economista chefe do HSBC 

no Brasil e como VP e CEO do BNDES. Trabalhou também no BNDESpar, companhia de 

investimentos do BNDES. Foi membro do Conselho Monetário Nacional e Chefe dos 

Assessores Econômicos do Ministério do Planejamento. Foi diretor-executivo na Vale, e, 

presidente do Banco Nossa Caixa. 

 

Edmundo Marques 

 

Graduado e mestre em geologia pela UFRGS, é diretor de E&P da Ouro Preto e Óleo e Gás. 

Trabalhou por 20 anos na Petrobras em diversas divisões. Co-fundador da OGX onde atuou 

como Diretor Executivo de Exploração nas Bacias da Margem Equatorial e na Bacia de Santos; 

Ex-Presidente da Sociedade Brasileira de Geofísica. 

 

Lucia Zalán 

 

Graduada em Biblioteconomia pela Uni-Rio, cursou MBA em Desenvolvimento Executivo e 

Economia pela UFRJ e especialização em Direito Corporativo e Mercado de Capitais pelo 

IBMEC. É diretora de governança corporativa na Ouro Preto Óleo e Gás. Trabalhou por 32 

anos na Petrobras, principalmente na Petrobras Distribuidora, onde assumiu diversas funções 

executivas. Foi membro do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal de empresas 

afiliadas da Petrobras. Foi Secretário-Geral da Gaspetro e gerente geral de governança 

corporativa no grupo EBX. 

 

Marta Xavier 

 

Graduada em Economia pela UFRJ com mestrado em estratégia e internacionalização no 

IBMEC. Profissional que atua em fundo de pensão. 

 

Rodolfo Landim 

 

Graduado em Engenharia pela UFRJ, com pós-graduação em Administração (PMD) na 

Universidade de Harvard (EUA) e curso de especialização em Engenharia de Petróleo na 

Universidade de Alberta (Canadá). É fundador e CEO da Ouro Preto óleo e Gás e sócio-diretor 

da Mare Investimentos. Trabalhou durante 26 anos na Petrobras, foi Presidente das subsidiárias 

Gaspetro e Petrobras Distribuidora. Foi cofundador e Presidente da OGX Petróleo e Gás e da 

OSX Brasil. Atuou, ainda, como membro de Conselho de Administração nas empresas Smith, 

Wellstream e, atualmente, na Cameron Corporation.  
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Sergio Eraldo 

 

Graduado em Economia no Ceub e em Engenharia Elétrica na UNB, é também mestre em 

Economia pela FGV e Administração de Negócios na PUC-RJ. CEO da Cia Bozano desde 

2011. É vice-presidente do Conselho de Administração da Ouro Preto Óleo e Gás e membro do 

Conselho de Administração da Azul Linhas Aéreas. Na Embraer, é membro do Comitê de 

Remuneração Chair do Comitê de Risco e Auditoria, e Vice-Chairman do Conselho de 

Administração. Desde 2012, é Chairman do Conselho de Administração da Mercatto Asset 

Management e da Netpoints e membro desse mesmo órgão na BR Investimentos e na Trapezus 

Asset Management. 

 

Não quis se identificar 

 

Profissional que atua na Petros, fundo de pensão da Petrobras. 

 

Não quis se identificar 

 

Profissional que atua na Fundação Real Grandeza. 
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APÊNDICE D: Entrevista piloto 

 

Entrevista Piloto 

 

Pergunta 1: Quando você pensa em falhas de Governança Corporativa, o que lhe ocorre?  

 

R.: As pessoas que estão à frente dos cargos de comando são suscetíveis aos apelos extras do 

mercado, à sede do poder, talvez. Pela posição que ocupam, aparentam ter uma blindagem, no 

caso de cometerem fraudes, e acham que não serão punidos. As regras estão escritas, mas não 

é suficiente. É importante ratificar que a decisão final de cometer a fraude é da pessoa.  

 

Pergunta 2: Qual ou quais empresas que você se recorda de terem apresentado falhas de 

Governança e qual o impacto ou consequências dessas falhas? 

R.: Petrobras, que apresentou grande impacto na estrutura econômica do país por ser a principal 

empresa do governo.  

 

Pergunta 3: O que poderia explicar a ocorrência dessas falhas de Governança em grau de 

importância?  

 

Falhas de Governança 

Grau de Importância 

Alto Médio Baixo 

Alta concentração acionária x   

Diferentes horizontes de planejamento entre investidores 

ou entre estes e os gestores 

x   

Assimetria de informação entre controladores e 

minoritários ou entre acionistas e gestores   

 x  

Diferentes objetivos entre controladores e minoritários ou 

entre acionistas e gestores   

 x  

Distinta propensão ao risco entre acionistas e gestores  x  

Diferenças de motivação  x  

 

Pergunta 4: Você se recorda de multas que tenham sido aplicadas nestas empresas ou punições? 

Em caso positivo, você acha que estas multas ou punições foram justas e poderão impedir que 

novas falhas voltem a ocorrer? 
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R.: No caso da Petrobras, houve punições. A propagação das informações por meio das mídias 

foi importante para que a Governança desse um salto de importância. As multas e a 

transparência das informações podem inibir a incidência de falhas, no entanto, não é um 

impeditivo para que ocorram novos problemas de Governança. 

 

Pergunta 5: Você acha que no Brasil os órgãos reguladores são eficientes ou precisam 

intensificar a fiscalização do mercado de capitais? Como poderia aumentar essa fiscalização? 

R.: Os órgãos reguladores são importantes, mas deveria haver um critério na escolha das 

pessoas que vão fiscalizar. Não adianta ter outros órgãos reguladores. A questão, mais uma vez, 

está centrada nas pessoas. 

 

Pergunta 6: Você acha que no Brasil os agentes de mercado são capazes de reduzir ou controlar 

possíveis problemas de governança? 

R.: Sim, é possível um controle efetivo, desde que seja conduzido por pessoas idôneas. 

Pergunta 7: Se você pudesse elencar, por importância, quais seriam as mudanças sugeridas para 

que fosse implementado pelos órgãos reguladores para evitar falhas de governança. Classifique 

como: Pouca importância; Média importância; Grande importância.  

 

Mudanças sugeridas  

Importância 

Grande Média Pouca 

Instalação de Conselho Fiscal permanente x   

Instalação de Comitê de Auditoria x   

Ampliação para 30% ou mais o número de conselheiros 

independentes no Conselho de Administração 

 x  

Limitação da Remuneração variável para executivos x   

Implantação de Remuneração variável para membros do CA   x 

Vinculação da Auditoria Interna/Externa ao CA x   

Área de riscos vinculada ao CA   x   

Área de Compliance independente subordinada ao CA x   

Definição e Acompanhamento da Política de Partes 

Relacionadas/Conflito de interesses 

x   

Maior fiscalização para Insider Information x   
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Pergunta 8: Em sua avaliação, um bom sistema de governança é suficiente para evitar 

comportamento oportunista ou fraude dos gestores? Você se recorda de algum caso público que 

se enquadra nesta situação? 

R.: É uma barreira fundamental, mas, apesar de ter um efeito grande, não é suficiente. As 

instituições são conduzidas por pessoas e aí está o grande definidor do sucesso ou insucesso de 

uma ação. Mais uma vez, a Petrobras é a primeira empresa que vem à minha mente. 

 

Pergunta 9: As empresas listadas abaixo passaram por falhas de Governança. Você teve 

oportunidade de acompanhar ou conhecer os problemas ocorridos?  

a. Sadia (  ) sim ou (x) não 

b. Agrenco (x) sim ou (  ) não 

c. OGX (x) sim ou (  ) não 

d. Siemens (  ) sim ou (x) não 

e. Aracruz (x) sim ou (  ) não 
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APÊNDICE E: Transcrições parciais das entrevistas realizadas 

 

ENTREVISTA 1: 

 

Pergunta 1: Quando você pensa em falhas de Governança Corporativa, o que lhe ocorre?  

 

R: Fraude. Se não tem uma estrutura de Governança robusta abre estrutura de controle robusta 

fica com um caminho aberto para a fraude. Infelizmente, temos no Brasil recorrentemente 

alguns casos desse tipo. As empresas que tratam disso “by the book”, e quando acontece com 

outra empresa do mesmo setor, que pode ser um desvio de padrão e desvio de conduta, pode 

não ser fraude, pode ser um erro mesmo. Mas, pode ser muito árduo para recuperar a confiança. 

Notadamente, os investidores estrangeiros que vêm para o Brasil, eles vêm na base na 

desconfiança. Querem ficar perto para acompanhar e colocam uma lupa nas empresas. No ponto 

de governança, fica um ponto crítico para recuperar a confiança. 

Pergunta 2: Qual ou quais empresas que você se recorda de terem apresentado falhas de 

Governança e qual o impacto ou consequências dessas falhas? 

R: Traz uma queda de credibilidade assombrosa. Acaba afetando não só a empresa, mas os 

peers, e as outras empresas do setor que são comparáveis. Queira ou não, vai chamar uma 

atenção negativa. É muito maléfico para empresas que estejam do mesmo setor. As empresas 

brasileiras precisam mostrar que são diferentes, que fazem o correto. E não que são diferentes 

em termos comerciais e em termos financeiros. Teoricamente não é uma vantagem competitiva, 

mas tem que mostrar que cumpre as regras. 

Um caso que me lembro na época, foi o da Sadia/Perdigão, onde houve um desvio de conduta 

de um administrador, porque adquiriu ações o que causou furor na época. Tiveram outros casos. 

É sempre complicado. Tivemos a OGX e a própria Petrobras. Foi falha de Governança? 

Provavelmente foi. Essas três, Petrobras, Sadia e OGX são alguns casos conhecidos de 

empresas que apresentaram falhas de Governança. Até que ponto é contabilidade agressiva e 

até que ponto é falha de Governança? Teria que ter um controle melhor. Uma pergunta que 

faço. O que faz a auditoria e o conselho fiscal? Tudo que acontece em várias empresas, e nunca 

ouvi uma punição razoável para a auditoria e o conselho fiscal. 
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Pergunta 3: O que poderia explicar a ocorrência dessas falhas de Governança em grau de 

importância?  

 

Falhas de Governança 

Grau de Importância 

Alto Médio Baixo 

Alta concentração acionária x   

Diferentes horizontes de planejamento entre investidores ou entre 

estes e os gestores 

 x  

Assimetria de informação entre controladores e minoritários ou 

entre acionistas e gestores   

x   

Diferentes objetivos entre controladores e minoritários ou entre 

acionistas e gestores   

 x  

Distinta propensão ao risco entre acionistas e gestores   x 

Diferenças de motivação x   

 

 

Pergunta 4: Você se recorda de multas que tenham sido aplicadas nestas empresas ou punições? 

Em caso positivo, você acha que estas multas ou punições foram justas e poderão impedir que 

novas falhas voltem a ocorrer? 

R: A punição foi pouca nos casos conhecidos. Deveria ser mais duro, deveria haver uma análise 

mais profunda em relação à atuação do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. Às 

vezes, o foco está em uma única pessoa, em uma entidade. Não é englobado em todas as pessoas 

envolvidas. Deveria ser melhor trabalhado. 

 

Pergunta 5: Você acha que no Brasil os órgãos reguladores são eficientes ou precisam 

intensificar a fiscalização do mercado de capitais? Como poderia aumentar essa fiscalização?  

R: A CVM é muito morosa, muito leniente com os fatos. Demora muito para analisar. Não se 

vê punições importantes. Não sei qual é a dificuldade. Recebe-se ofícios de fatos ocorridos há 

muito tempo atrás. As empresas recebem muitos ofícios depois do fato ocorrido, poderia ser 

mais rápida a cobrança por informações. Teria que mudar algumas práticas. Poderia se pegar 

exemplos nos Estados Unidos, eles mudaram muita coisa. Pegar e aplicar aqui quando convém. 

Os países não estão imunes a isso. O Brasil não é o único. Não é apenas no Brasil que se tem 

casos que devam ser investigados. Poderia ser feito um benchmarking para mudar isso. 

 

Pergunta 6: Você acha que no Brasil os agentes de mercado são capazes de reduzir ou controlar 

possíveis problemas de governança? 
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R: Sim, eles, bancos, corretoras e auditorias, podem provocar e podem evitar também.  

 

Pergunta 7: Se você pudesse elencar por importância, quais seriam as mudanças sugeridas para 

que fosse implementado pelos órgãos reguladores para evitar falhas de governança. Classifique 

como: Pouca importância; Média importância; Grande importância.  

 

 

Mudanças sugeridas  

Importância 

Alta Média Baixa 

Instalação de Conselho Fiscal permanente x   

Instalação de Comitê de Auditoria x   

Ampliação para 30% ou mais o número de conselheiros 

independentes no Conselho de Administração 

 x  

Limitação da Remuneração variável para executivos x   

Implantação de Remuneração variável para membros do 

CA 

 x  

Vinculação da Auditoria Interna/Externa ao CA  x  

Área de riscos vinculada ao CA    x  

Área de Compliance independente subordinada ao CA  x  

Definição e Acompanhamento da Política de Partes 

Relacionadas/Conflito de interesses 

x   

Maior fiscalização para Insider Information  x  

 

 

Pergunta 8: Em sua avaliação, um bom sistema de governança é suficiente para evitar 

comportamento oportunista ou fraude dos gestores? Você se recorda de algum caso público que 

se enquadra nesta situação? 

R: Sadia é um caso onde percebeu-se um comportamento oportunista. Não me recordo de outro 

caso. 

 

Pergunta 9: As empresas listadas abaixo passaram por falhas de governança. Você teve 

oportunidade de acompanhar ou conhecer os problemas ocorridos?  

 

a. Sadia (x) sim ou ( ) não 

b. Agrenco (x) sim ou (  ) não 

c. OGX (x) sim ou (  ) não 

d. Siemens (  ) sim ou (x) não 
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e. Aracruz (  ) sim ou (  ) não 

 

 

ENTREVISTA 2:  

 

 

Pergunta 1: Quando você pensa em falhas de Governança Corporativa, o que lhe ocorre?  

 

R: Principalmente, vem uma certa combinação entre normativos excessivamente bons e 

complexos e uma educação, vamos dizer, uma incorporação nas práticas de cada pessoa daquilo 

que são os princípios fundamentais. Ou seja, eu acho que a gente vê nas falhas algo que é uma 

distância entre a atuação das pessoas e os normativos, manuais, etc. A teoria é diferente da 

prática, mas dá a ideia de que o problema está apenas na prática. Eu acho que há um problema 

também nos normativos, ou seja, que talvez no mundo todo há uma hipertrofia das normas de 

boa Governança, compliance, manuais, de procedimentos, e tal. Ou seja, há um crescimento 

excessivo, e a minha impressão é de que esse crescimento excessivo contribui para o 

distanciamento da prática, o que passa a ser quase uma parafernália de contadores e advogados 

que se distancia do cotidiano do gestor que está tomando a decisão dos negócios. Então, quando 

eu penso numa questão de Governança, eu penso nesse hiato entre a tentativa se endereçar os 

problemas que se verificam, de tempos em tempos, excessivamente por quantidade de normas, 

quando a minha impressão é de que o principal é treinamento e disciplina, ou seja, é você ter 

gestores que queiram fazer o que é correto fazer e que tenham incorporado na sua ação aqueles 

princípios que são fundamentais. Porque, quando se diz aqui tem um manual de compliance de 

dez mil páginas, e o problema é que as pessoas não aplicam, o problema está nos dois lados, ter 

um manual de dez mil páginas, é parte do problema. É um exagero, mas é comportamental. Eu, 

hoje com a experiência, com a vivência, a visão do mundo, eu acho que a gente tem um 

problema dos dois lados, um excesso do ponto de vista de regulamentos, e por outro lado, ainda 

uma deficiência, na aplicação de princípios que são fundamentais. Quando a gente vê desvios, 

não são porque o sujeito não sabia o subitem, 3,4,5, etc., de um assunto, ele infringiu o princípio 

fundamental, e, no entanto, a abordagem dos órgãos de regulação, talvez seja assim, nas 

sociedades democráticas, então vamos por mais quatro itens aqui embaixo, por quem é assim, 

não é que você vai conseguir melhorar as práticas de Governança. Eu acho que os casos graves 

de casos de governança não são pequenas brechas, são situações de clara infração de princípios 

fundamentais. Então, a minha percepção é de que não há uma atenção no debate público ao 
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outro problema que é o excesso de normas, o excesso de controle. Um problema é a falta do 

cumprimento dos princípios fundamentais, e talvez, contrariando a média das opiniões que pelo 

menos, são publicadas, que o segundo problema é o excesso de normas, acho que é algo 

negativo, porque ele afasta da possibilidade disso estar incorporado ao cotidiano e quem não é 

advogado e contador é o gestor, que tem que tocar o negócio, tomar decisões, e tem o segundo 

aspecto porque eu acho porque ele é negativo, que, quando é excessivo, ele  engessa as ações 

de gestão legítimas também para coibir 2% das ações de desvio, ele engessa 10% de 98% das 

ações, vamos dizer assim.  

 

Pergunta 2: Qual ou quais empresas que você se recorda de terem apresentado falhas de 

Governança e qual o impacto ou consequências dessas falhas? 

R: Acho que tem duas coisas que são diferentes, uma coisa é fraude e outra é a falha de 

Governança. Se fosse pensar em falha de Governança, eu acho que a grande maioria que eu me 

lembro, a falha de Governança estava no órgão de controle, ou seja, apesar de você ter por 

exemplo um Conselho de Administração que devesse zelar pela empresa, você tem uma 

influência de determinados acionistas que conduz a empresa no interesse daqueles acionistas, e 

não no interesse do conjunto de acionistas e da empresa. Outra situação de falha de governança 

é a relação com partes relacionadas. Por exemplo, tem algumas organizações financeiras, elas 

são ao mesmo tempo, gestora de recursos próprios e gestoras de recursos de terceiros. E muitas 

vezes esses times, são os mesmos, e tem um conflito, eu acho que não é tão bem separado, ou 

seja, o chinese wall, é algo de aplicado de maneira falha. Muitos casos que se cumpre, mas, 

acho eu há uma flexibilidade na prática, das pessoas no Brasil em relação ao chinese wall. É 

uma impressão também. Não estou fazendo uma análise científica, estatística, é uma impressão. 

Os casos de abuso do poder de controle, os controladores seguem os seus interesses, suas 

prioridades.  

 

Pergunta 3: O que poderia explicar a ocorrência dessas falhas de Governança em grau de 

importância?  

 

 

Falhas de Governança 

Grau de Importância 

Alto Médio Baixo 

Alta concentração acionária (citou o poder político)   x 

Diferentes horizontes de planejamento entre investidores 

ou entre estes e os gestores  

X   
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Assimetria de informação entre controladores e 

minoritários ou entre acionistas e gestores  (disciplina da 

divulgação de informações, área estruturada de RI) 

  x 

Diferentes objetivos entre controladores e minoritários ou 

entre acionistas e gestores   

 x  

Distinta propensão ao risco entre acionistas e gestores (é 

um tema de pessoas, a Governança não endereça isso) 

  x 

Diferenças de motivação (a solução passa mais por 

pessoas, calibrar incentivos e escolher bem pessoas) 

  x 

 

 

Pergunta 4: Você se recorda de multas que tenham sido aplicadas nestas empresas ou punições? 

Em caso positivo, você acha que estas multas ou punições foram justas e poderão impedir que 

novas falhas voltem a ocorrer? 

 

R: Quando a punição ao executivo, ela é relevante e é visível, acho que traz sim uma mudança 

de comportamento e um efeito de inibição para que outros executivos não façam a mesma coisa. 

No caso de multas para empresas, eu tenho duas visões, uma no sentido de achar que há excesso 

e outra no sentido de achar que tem que fazer logo. No caso de achar que há excesso, nós temos 

que, em certos setores regulados, principalmente aqueles que tem concessões, alguns casos de 

multas que parecem voltadas em parte a atender a o que seria a uma defesa do consumidor e ao 

público em geral que parece excessiva algumas delas. E no caso, por exemplo, de 

telecomunicações, quando se fez as concessões, era importante o acesso ao telefone fixo. E o 

orelhão era, portanto, um grande objetivo dar alguma chance de comunicações em regiões 

distantes e áreas não atendidas. Na cidade, tinha um sentido de cidadania muito importante. 

Passaram-se vinte anos, e o orelhão passou a ser algo praticamente irrelevante. Porque tem dois 

celulares por habitante no Brasil, há o celular pré-pago onde o sujeito não precisa ter conta, 

consegue ser acessado. E, no entanto, continua-se ouvindo notícias de multas por orelhões que 

não funcionam, e recusa em trocar essa meta de orelhão por outra coisa, e é uma abordagem 

quase que excessiva e descompromissada do regulador e recusa por trocar, porque está lá na 

norma, não vou chamar pra mim a responsabilidade de rever, afinal são empresas. Há excesso 

de contas, que causam uma sensação de ambiente de negócios pouco razoável. Esse seria o caso 

1.  O caso 2 é que eu acho que o Brasil precisa ter mais uma cultura de multas do que uma 

cultura de destruição de organizações. Estou falando do caso de grandes empresas, que estão 

na Lava Jato e tal. Escândalos corporativos tem no setor público, privado e no mundo inteiro. 

A gente viu o caso de um banco português, a gente viu o caso de empresas financeiras, setor de 

energia, inúmeros casos. A história da economia ocidental tem inúmeros casos. No entanto, o 
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modo como os Estados Unidos trata um escândalo e o modo como o Brasil está tratando, eu 

acho que era melhor ter uma boa multa. Que seja bilionária a multa. Porque as grandes empresas 

são patrimônio social. Ou seja, a economia está organizada por empresa, é assim que a gente 

tem acesso a serviços e tal. Então, já aí era melhor aplicar a multa e as organizações do que 

ficar acoitando em praça pública, a empresa não é pessoa, troca o acionista. Mexe nas pessoas 

envolvidas em coisas erradas, eventualmente multa quem se envolveu em coisas erradas, pune 

também o acionista que permitiu, mas deixa andar. Não destrói a empresa. Tem lá dez mil 

pessoas, que dependem da empresa, tem serviços que precisam ser feitos. A gente deveria ter 

mais uma cultura de multa, mais expedita mesmo que seja dura, e o problema é não aplicar, 

demorar demais para aplicar. É melhor uma solução econômica, mas uma solução.  

 

Pergunta 5: Você acha que no Brasil os órgãos reguladores são eficientes ou precisam 

intensificar a fiscalização do mercado de capitais? Como poderia aumentar essa fiscalização? 

R: Eu acho que a gente tem uma boa estrutura de órgãos de controle. No sistema financeiro, a 

gente tem uma boa fiscalização do Banco Central, a gente tem vários órgãos de controle, CGU, 

que é um órgão interno do governo, depois a gente tem o legislativo que é o TCU, depois tem 

o Ministério Público, com um mandato especialmente amplo no Brasil, qualquer coisa que seja 

de interesse público. A gente tem órgãos ambientais super rigorosos, a gente tem órgão de 

defesa do consumidor. Tem as agências reguladoras, acho que em termos de estruturas, no 

Brasil está suficiente. A minha percepção é que existe uma qualidade não homogênea nas 

pessoas que ocupam as estruturas, há uma visão de que em várias agências, existem pessoas 

com responsabilidade que não preenchem completamente o papel, que deveria ser um papel 

neutro na relação de companhia e consumidor. Eu acho que a gente tem muito a melhorar, não 

diria que é estrutura, não criaria mais uma agência. Eu diria, fica do jeito que está, corrige 

comportamento, dá diretrizes, eu não acho que o Brasil está deficiente em estrutura. Eu acho 

que o Brasil e outras democracias tendem a ter excesso de estruturas de controle. Porque muitas 

vezes a resposta dos legisladores, das instituições que respondem ao público, vou colocar mais 

uma estrutura, e por outro lado, a dificuldade de quem está procurando empreender, realizar 

coisas, não tem a mesma visibilidade, opinião público, visão de equilíbrio, do ponto em que 

vamos dizer, eficiência, econômica, de empreendimento de executar e produzir, o ponto de 

equilíbrio tende a ser pelo controle. Para falar de um exemplo, a SOX, adotada depois de muito 

escândalos, a leitura que se tem que isso agregou um custo, mas não necessariamente melhorou 

a gestão. Aqui eu vejo um pouco isso. No caso da infraestrutura, que eu estava aqui comentando, 
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no caso ambiental, no caso menos conhecido, na área de arquivologia. Não há um equilíbrio. 

Qual é a relevância de um pequeno estudo que um arqueólogo quer e a linha de transmissão 

que vai cruzar a Amazônia? Se fosse só uma pessoa decidindo com interesse público, acaba 

mais um ponto de excesso de controles eu acho, inerente à democracia. Claro que a alternativa 

é pior. Eu acho que há um desafio de simplificar os controles, e eventualmente simplificando 

podem ser mais efetivos, o que parece que ele não é uma grande eficácia necessariamente. O 

pequeno poder do técnico. Não há um grande interesse público naquela demanda especifica. O 

excesso cria distorções que eu acho que em alguns casos são contrários ao interesse público. 

Pergunta 6: Você acha que no Brasil os agentes de mercado são capazes de reduzir ou controlar 

possíveis problemas de Governança? 

R: A minha impressão é que os casos de fraudes não ocorreram pela falha de Governança. Eu 

diferenciaria as duas coisas. No caso do bônus do executivo, você empurrou o executivo com 

um incentivo errado. Ele maquiou o balanço para corrigir no ano seguinte. Por exemplo, um 

sócio oculto do fornecedor, ele sabe que é ilegal. A minha visão é de que há uma obrigação de 

relatar fraudes e ilegalidades, acho que sim, que contribui para melhorar. Um aumento de 

procedimentos, vai prejudicar, vai também aplicar aos 98%. Ao burocratizar a maioria, começa 

a criar fissuras, onde se engancham interesses menores, que não são os interesses públicos. Eu 

não daria essa abordagem. Não é papel dos bancos, eles já fazem muito. Não acho que as nossas 

falhas é porque os bancos permitem, não acho que acontece mais. Então eu não iria na linha 

vamos cobrar mais dos bancos, vai ficando uma parafernália muito complicada, inclusive com 

a possibilidade de se cometer coisas erradas.  Se você exagera nessa linha, eu acho que existe 

um risco no excesso. Eu acho que como tem risco para os dois lados, minha visão hoje é a de 

que a demanda que existe hoje já está boa para os dois lados. Eu acho que nesta linha nós temos 

o suficiente ou até já um pouco mais que o suficiente.   

Pergunta 7: Se você pudesse elencar por importância, quais seriam as mudanças sugeridas para 

que fosse implementado pelos órgãos reguladores para evitar falhas de governança. Classifique 

como: Pouca importância; Média importância; Grande importância.  

 

 

Mudanças sugeridas  

Importância 

Grande Média Pouca 

Instalação de Conselho Fiscal permanente  X  

Instalação de Comitê de Auditoria x   
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Ampliação para 30% ou mais o número de conselheiros 

independentes no Conselho de Administração 

 X  

Limitação da Remuneração variável para executivos 

(adequação) 

x   

Implantação de Remuneração variável para membros do 

CA 

  X 

Vinculação da Auditoria Interna/Externa ao CA x   

Área de riscos vinculada ao CA     X 

Área de Compliance independente subordinada ao CA   X 

Definição e Acompanhamento da Política de Partes 

Relacionadas/Conflito de interesses 

x   

Maior fiscalização para Insider Information   X 

 

 

Pergunta 8: Em sua avaliação, um bom sistema de governança é suficiente para evitar 

comportamento oportunista ou fraude dos gestores? Você se recorda de algum caso público que 

se enquadra nesta situação? 

 

R: Sim. É comportamental, precisa de treinamento e punição. 

 

Pergunta 9: As empresas listadas abaixo passaram por falhas de governança. Você teve 

oportunidade de acompanhar ou conhecer os problemas ocorridos?  

a. Sadia (x) sim ou (  ) não 

b. Agrenco (x) sim ou (  ) não 

c. OGX (x) sim ou (  ) não 

d. Siemens (x) sim ou (  ) não 

e. Aracruz (x) sim ou (  ) não 

 

 

ENTREVISTA 3:  

 

Pergunta 1: Quando você pensa em falhas de Governança Corporativa, o que lhe ocorre?  
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R: Vem à cabeça o reflexo que isso pode ter. O meu papel é avaliar as empresas e ver que 

reflexo isso teria por exemplo no valuation das empresas. E tem aquela máxima que diz que a 

empresa com melhor Governança vai valer mais do que outra, e tudo mais constante. E tudo 

mais constante é verdade. Como a Governança interfere no valuation? Quando se diz que a 

empresa vai valer mais quando tem melhor a Governança e vice-versa, é claro que é tudo mais 

constante. É claro que não vai valer só porque tem boa Governança, a ação vai subir. Mas, se 

tem duas empresas, se compararmos se uma tem boa Governança e outra não, aquela que tem 

boa Governança é que vai valer mais, mas no caso de tudo mais constante. Governança se traduz 

em transparência, disclosure, transparência, melhores informações, uma boa área de relações 

com investidores, provoca em última análise a redução do custo de capital da empresa, porque 

se o fornecedor vai ficar mais seguro para fornecer para aquela empresa, ele pode cobrar um 

pouco menos, dar um pouco mais de prazo. Então, todos os stakeholders sofrem interferências 

disso. Ora, por que o valuation vai ser melhor, vai resultar um número maior do que outra, com 

as duas empresas comparáveis? Por que o próprio avaliador vai ser mais conservador 

naturalmente e todas as premissas que envolve um valuation tem faixas. Nenhuma premissa é 

determinística assim, é um valor X, vai ter sempre uma faixa. Ora, dentro de uma visão que se 

tem mais conforto, você tende a trabalhar num quartil mais superior de cada intervalo de 

premissa que está considerando. Isso vai fazer com que o fluxo de caixa seja mais alto, que na 

outra condição, e por outro lado. E, por outro lado, na taxa de desconto, você vai ter a taxa de 

desconto mais alta naturalmente, não precisa fazer nada, respeitando as regras, se a Governança 

for pior. Por que? Porque você vai ver que o banco vai cobrar naturalmente uma taxa maior 

comparado com outra.  Quando eu penso numa empresa com pior Governança, é claro que eu 

penso no risco associado a isso, vai quantificar um risco para os agentes de mercado.  

 

Pergunta 2: Qual ou quais empresas que você se recorda de terem apresentado falhas de 

Governança e qual o impacto ou consequências dessas falhas? 

R: Tem uma empresa que eu me recordo que não informa a data de divulgação do balanço com 

muita antecedência, a CSN. Um caso clássico de falha de Governança é Grupo X, deve ter 

outras, sem lembrar detalhes.  A Sadia, que eu me lembro que teve problema com aplicações 

cambiais. O dólar subiu e a empresa teve uma perda cambial muito forte. Tiveram também 

outras empresas, a Aracruz e Votorantim. A Sadia, eu me lembro bem. O mercado ficou 

assustado. O mercado não sabia. Como assim não sabia? Esperava-se que uma empresa como 

a Sadia ganhasse dinheiro com frangos e eventualmente fizesse hedge cambiais. Uma posição 
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cambial tão grande quanto ela tinha. Aparentemente, ninguém sabia. Entre um balanço e outro, 

parece que não ficava tão evidenciado. Enquanto estava ganhando dinheiro com aquilo, o 

resultado financeiro estava melhor, por algum motivo. Mas, naquele momento eu acho que 

houve uma ruptura de Governança que ela tinha. E eu me lembro que uma das providências 

imediatas que a empresa tomou foi voltar com o diretor financeiro, bem visto pelo mercado, 

que estava afastado da diretoria da empresa emergencialmente, para dar um choque de 

credibilidade. Eu vejo tudo isso como referencial de boa Governança. Outra empresa que teve 

problema de Governança foi a Gerdau, que teve a ideia de colocar como CEO o presidente do 

Conselho. E a ação caiu e a empresa voltou atrás. São casos de empresas que tem robustez que 

eu me lembro. Diferente o caso do Grupo X, que era projeto, não se cumpriu. Com uma visão 

inocente, tudo bem. Pode acontecer. A maioria dos projetos não dá certo. Vai ter sempre alguém 

que vai defender a tese de que os projetos não se materializaram como se esperava. E o mercado 

pagou por isso. Isso aconteceu também com a NASDAQ, levou-se anos, mais de uma década 

para se recuperar. As ações caíram com o estouro da bolha. O mercado se deu conta, com aquele 

entusiasmo, tudo uma maravilha, o efeito manada, aí é outro viés, o mercado pagando um preço 

muito alto. Não é uma questão Governança exatamente.  

 

Pergunta 3: O que poderia explicar a ocorrência dessas falhas de Governança em grau de 

importância?  

 

Falhas de Governança 

Grau de Importância 

Alto Médio Baixo 

Alta concentração acionária   x 

Diferentes horizontes de planejamento entre investidores 

ou entre estes e os gestores 

x   

Assimetria de informação entre controladores e 

minoritários ou entre acionistas e gestores   

x   

Diferentes objetivos entre controladores e minoritários ou 

entre acionistas e gestores   

  x 

Distinta propensão ao risco entre acionistas e gestores   x 

Diferenças de motivação x   

 

 

Pergunta 4: Você se recorda de multas que tenham sido aplicadas nestas empresas ou punições? 

Em caso positivo, você acha que estas multas ou punições foram justas e poderão impedir que 

novas falhas voltem a ocorrer? 
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R: Em geral, sim, mas o que acontece é que vem às vezes com um pouco de atraso. Tem uma 

dificuldade de formalização, depende de legislação e às vezes trava o regulador. O que a gente 

percebe muitas vezes no mercado é que a pessoa já perdeu e já ganhou, e só depois que tem um 

esclarecimento daquilo.  

 

Pergunta 5: Você acha que no Brasil os órgãos reguladores são eficientes ou precisam 

intensificar a fiscalização do mercado de capitais? Como poderia aumentar essa fiscalização? 

R: Acho o sistema fraco. Todo o arcabouço jurídico que tem que ser seguido acho que atrapalha 

o processo. Minha sensação como simples usuário acho que ele é fraco. Poderia ser mais rápido. 

Pergunta 6: Você acha que no Brasil os agentes de mercado são capazes de reduzir ou controlar 

possíveis problemas de Governança? 

R: Tem um risco real de engessar demais. A criação de regras muitas vezes cria um 

engessamento. Criar uma coisa muito pró forma, vai gerar mais engessamento do que o efeito 

positivo que se queria. 

 

Pergunta 7: Se você pudesse elencar por importância, quais seriam as mudanças sugeridas para 

que fosse implementado pelos órgãos reguladores para evitar falhas de governança. Classifique 

como: Pouca importância; Média importância; Grande importância.  

 

Mudanças sugeridas  

Importância 

Grande Média Pouca 

Instalação de Conselho Fiscal permanente x   

Instalação de Comitê de Auditoria  x  

Ampliação para 30% ou mais o número de conselheiros 

independentes no Conselho de Administração 

 x  

Limitação da Remuneração variável para executivos   x 

Implantação de Remuneração variável para membros do 

CA 

  x 

Vinculação da Auditoria Interna/Externa ao CA x   

Área de riscos vinculada ao CA    x  

Área de Compliance independente subordinada ao CA x   

Definição e Acompanhamento da Política de Partes 

Relacionadas/Conflito de interesses 

x   



 72 

Maior fiscalização para Insider Information x   

 

 

Pergunta 8: Em sua avaliação, um bom sistema de Governança é suficiente para evitar 

comportamento oportunista ou fraude dos gestores? Você se recorda de algum caso público que 

se enquadra nesta situação? 

 

R: Eu acho que a regra tem que ser bem estabelecida. E temos que acreditar que a regra bem 

estabelecida vai evitar. É suficiente para inibir a falha de governança. Está na lei, não quer dizer 

que vai impedir. Tem que ter a regra, mas no mínimo mitiga o risco. 

 

Pergunta 9: As empresas listadas abaixo passaram por falhas de Governança. Você teve 

oportunidade de acompanhar ou conhecer os problemas ocorridos?  

a. Sadia/BRF (x)sim ou ( ) não 

b. Agrenco (x) sim ou (  ) não 

c. OGX (x) sim ou (  ) não 

d. Siemens (  )sim ou (x) não 

e. Aracruz (x) sim ou (  ) não 

 

 

ENTREVISTA 4:  

 

 

Pergunta 1: Quando você pensa em falhas de Governança Corporativa, o que lhe ocorre?  

R: O que mais me chama atenção hoje é o que ocorreu com a Petrobras. A Petrobras é o primeiro 

nome que me vem à cabeça em relação à falha de Governança.  

 

Pergunta 2: Qual ou quais empresas que você se recorda de terem apresentado falhas de 

Governança e qual o impacto ou consequências dessas falhas? 

R: O leque é grande. No caso da Petrobras que eu citei, o que de cara aparece é esse espaço que 

aparece, é esse espaço para a corrupção, a falta de processos e a decisão personificada em 

poucas pessoas que não seguem exatamente a diretriz que poderia ser a melhor para a empresa. 

É muito nessa linha: quando não tem Governança, você passa a ter decisões personificadas nos 
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gestores que nem sempre tem o preparo para fazer decisões seguidas que possam levar ao 

sucesso. No longo prazo tende a ter mais problemas do que sucesso. 

 

Pergunta 3: O que poderia explicar a ocorrência dessas falhas de Governança em grau de 

importância?  

 

Falhas de Governança 

Grau de Importância 

Alto Médio Baixo 

Alta concentração acionária   x 

Diferentes horizontes de planejamento entre investidores 

ou entre estes e os gestores 

x   

Assimetria de informação entre controladores e 

minoritários ou entre acionistas e gestores   

x x  

Diferentes objetivos entre controladores e minoritários ou 

entre acionistas e gestores   

  x  

Distinta propensão ao risco entre acionistas e gestores X   

Diferenças de motivação   x 

 

 

Pergunta 4: Você se recorda de multas que tenham sido aplicadas nestas empresas ou punições? 

Em caso positivo, você acha que estas multas ou punições foram justas e poderão impedir que 

novas falhas voltem a ocorrer? 

 

R: Não são impeditivas. Estou tentando me recordar de multas que tenham chegado ao 

finalmente. No Brasil é muito novo. Em outros países que já tenha mais tempo em prática de 

multas e controle. Mas eu estou falando de tempos atrás nos Estados Unidos. Não me recordo. 

Alguns casos que já foram julgados e executados, depois fiquei sabendo que conseguiram 

escapar da multa. Eu não sei se tem algum caso que o condenado tenha desembolsado de fato. 

As sentenças existem, se elas chegaram na última instância, e se foram cumpridas, eu 

desconheço. Acho que a empresa pós-trauma, depois que passou o problema, sim, acho que 

impede. Mas, a empresa que ainda não viveu o problema, acho que ela ainda não tem uma 

noção. Tenho certeza que empresas que passaram por problemas tem práticas de Governança 

que evitam que se cometam falhas.  

 

Pergunta 5: Você acha que no Brasil os órgãos reguladores são eficientes ou precisam 

intensificar a fiscalização do mercado de capitais? Como poderia aumentar essa fiscalização? 
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R: Precisam intensificar e aumentar o controle, mas eles carecem de mais ferramentas de 

controle. 

 

Pergunta 6: Você acha que no Brasil os agentes de mercado são capazes de reduzir ou controlar 

possíveis problemas de governança? 

R: Sim, tem capacidade, mas carecem de novas leis que possibilitem terem diferentes 

ferramentas para eles terem o controle. Acho que hoje o controle é muito maior. Estão tentando 

mudar. Já vimos alguns casos onde foi ineficiente, como o próprio Grupo X. Estão tentando 

multar com os erros.  

 

Pergunta 7: Se você pudesse elencar por importância, quais seriam as mudanças sugeridas para 

que fosse implementado pelos órgãos reguladores para evitar falhas de governança. Classifique 

como: Pouca importância; Média importância; Grande importância.  

 

 

Mudanças sugeridas  

Importância 

Grande Média Pouca 

Instalação de Conselho Fiscal permanente x   

Instalação de Comitê de Auditoria x   

Ampliação para 30% ou mais o número de conselheiros 

independentes no Conselho de Administração 

  x 

Limitação da Remuneração variável para executivos 

(atrelar) 

 x  

Implantação de Remuneração variável para membros do 

CA 

 x x 

Vinculação da Auditoria Interna/Externa ao CA  x  

Área de riscos vinculada ao CA    x  

Área de Compliance independente subordinada ao CA x   

Definição e Acompanhamento da Política 

de Partes Relacionadas/Conflito de 

interesses 

 x  

Maior fiscalização para Insider 

Information 

  x 

 

Pergunta 8: Em sua avaliação, um bom sistema de governança é suficiente para evitar 

comportamento oportunista ou fraude dos gestores? Você se recorda de algum caso público que 

se enquadra nesta situação? 
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R: Não. O que me ocorreu agora, a Petrobras sempre teve práticas de Governança, e, no entanto, 

a gente viu práticas oportunistas com interesses. A gente viu o controlador, infelizmente mesmo 

com todas as práticas, as pessoas quando querem, praticam a corrupção. 

 

Pergunta 9: As empresas listadas abaixo passaram por falhas de governança. Você teve 

oportunidade de acompanhar ou conhecer os problemas ocorridos?  

 

a. Sadia (x) sim ou (  ) não 

b. Agrenco (x) sim ou (  ) não 

c. OGX (x) sim ou (  ) não 

d. Siemens (  )sim ou (x) não 

e. Aracruz (x) ou  (  ) não 

 

ENTREVISTA 5: 

 

Pergunta 1: Quando você pensa em falhas de Governança Corporativa, o que lhe ocorre?  

R: São empresas que não se preocupam com o acionista minoritário que cometem falhas de 

Governança. 

 

Pergunta 2: Qual ou quais empresas que você se recorda de terem apresentado falhas de 

Governança e qual o impacto ou consequências dessas falhas? 

R: A Gerdau, por exemplo, as empresas que não migraram par ao Novo Mercado, que prejudica 

o minoritário. Os problemas de imagem. Lembro de Cosan, Petrobras e Cetip. Não conversam 

com ninguém, não querem aprimorar o relacionamento. 

 

Pergunta 3: O que poderia explicar a ocorrência dessas falhas de Governança em grau de 

importância?  

 

Falhas de Governança 

Grau de Importância 

Alto Médio Baixo 

Alta concentração acionária  x  
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Diferentes horizontes de planejamento entre investidores 

ou entre estes e os gestores 

 x  

Assimetria de informação entre controladores e 

minoritários ou entre acionistas e gestores   

x   

Diferentes objetivos entre controladores e minoritários ou 

entre acionistas e gestores   

 x  

Distinta propensão ao risco entre acionistas e gestores x   

Diferenças de motivação  x  

 

 

Pergunta 4: Você se recorda de multas que tenham sido aplicadas nestas empresas ou punições? 

Em caso positivo, você acha que estas multas ou punições foram justas e poderão impedir que 

novas falhas voltem a ocorrer? 

 

R: Me recordo da Vale ter pago multa e ter sido punida. 

 

Pergunta 5: Você acha que no Brasil os órgãos reguladores são eficientes ou precisam 

intensificar a fiscalização do mercado de capitais? Como poderia aumentar essa fiscalização? 

R: Acho que precisa intensificar. Os órgãos reguladores foram criados para desempenhar uma 

função. 

 

Pergunta 6: Você acha que no Brasil os agentes de mercado são capazes de reduzir ou controlar 

possíveis problemas de governança? 

R.: Sim, em geral, acho que são capazes. 

 

Pergunta 7: Se você pudesse elencar por importância, quais seriam as mudanças sugeridas para 

que fosse implementado pelos órgãos reguladores para evitar falhas de governança. Classifique 

como: Pouca importância; Média importância; Grande importância.  

 

 

Mudanças sugeridas  

Importância 

Grande Média Pouca 

Instalação de Conselho Fiscal permanente x   

Instalação de Comitê de Auditoria x   

Ampliação para 30% ou mais o número de conselheiros 

independentes no Conselho de Administração 

x   

Limitação da Remuneração variável para executivos  x  
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Implantação de Remuneração variável para membros do 

CA 

 x  

Vinculação da Auditoria Interna/Externa ao CA x   

Área de riscos vinculada ao CA    x  

Área de Compliance independente subordinada ao CA    

Definição e Acompanhamento da Política de Partes 

Relacionadas/Conflito de interesses 

x   

Maior fiscalização para Insider Information x   

 

Pergunta 8: Em sua avaliação, um bom sistema de governança é suficiente para evitar 

comportamento oportunista ou fraude dos gestores? Você se recorda de algum caso público que 

se enquadra nesta situação? 

R.: Sim, Cetip, Gerdau, Cosan, Fatorial Energia, Grupo X. 

 

Pergunta 9: As empresas listadas abaixo passaram por falhas de governança. Você teve 

oportunidade de acompanhar ou conhecer os problemas ocorridos?  

a. Sadia (x) sim ou (  ) não 

b. Agrenco (  ) sim ou (x) não 

c. OGX (x) sim ou (x) não 

d. Siemens (x) sim ou (  ) não 

 

 

ENTREVISTA 6:  

 

 

Pergunta 1: Quando você pensa em falhas de Governança Corporativa, o que lhe ocorre?  

R: No fundo depende das pessoas do perfil. Da disposição de executar e decidir. Quando tem 

um sócio controlador. 

 

Pergunta 2: Qual ou quais empresas que você se recorda de terem apresentado falhas de 

Governança e qual o impacto ou consequências dessas falhas? 

R: O Conselho de Administração é o órgão mais importante. 

 

Pergunta 3: O que poderia explicar a ocorrência dessas falhas de Governança em grau de 

importância?  

 Grau de Importância 
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Falhas de Governança Alto Médio Baixo 

Alta concentração acionária   x 

Diferentes horizontes de planejamento entre investidores 

ou entre estes e os gestores 

   

Assimetria de informação entre controladores e 

minoritários ou entre acionistas e gestores   

   

Diferentes objetivos entre controladores e minoritários ou 

entre acionistas e gestores   

   

Distinta propensão ao risco entre acionistas e gestores    

Diferenças de motivação    

 

Pergunta 4: Você se recorda de multas que tenham sido aplicadas nestas empresas ou punições? 

Em caso positivo, você acha que estas multas ou punições foram justas e poderão impedir que 

novas falhas voltem a ocorrer? 

 

R: No Brasil, isto é necessário. Tem se mostrado insuficiente. Porque ainda tem muita coisa 

acontecendo tem dificuldade da CVM para avaliar certos tipos de negócios. 

 

Pergunta 5: Você acha que no Brasil os órgãos reguladores são eficientes ou precisam 

intensificar a fiscalização do mercado de capitais? Como poderia aumentar essa fiscalização? 

R: Na SEC certas comunicações levam a penalidades maiores. Não tem no Brasil um sistema 

para regular, um preparo do órgão para fazer este papel. 

 

Pergunta 6: Você acha que no Brasil os agentes de mercado são capazes de reduzir ou controlar 

possíveis problemas de governança? 

R: Primeiro tem que ter um Comitê de nominação e governança. Segundo, tem que ter um 

comitê de remuneração. Terceiro, tem que ter um Comitê de Auditoria vinculado ao Conselho 

de Administração. É uma parte do Conselho Fiscal. 

 

Pergunta 7: Se você pudesse elencar por importância, quais seriam as mudanças sugeridas para 

que fosse implementado pelos órgãos reguladores para evitar falhas de governança. Classifique 

como: Pouca importância; Média importância; Grande importância.  

 

 

Mudanças sugeridas  

Importância 

Grande Média Pouca 
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Instalação de Conselho Fiscal permanente   x 

Instalação de Comitê de Auditoria x   

Ampliação para 30% ou mais o número de conselheiros 

independentes no Conselho de Administração 

  x 

Limitação da Remuneração variável para executivos   x 

Implantação de Remuneração variável para membros do 

CA 

 x  

Vinculação da Auditoria Interna/Externa ao CA x   

Área de riscos vinculada ao CA   x   

Área de Compliance independente subordinada ao CA    

Definição e Acompanhamento da Política de Partes 

Relacionadas/Conflito de interesses 

   

Maior fiscalização para Insider Information    

 

Pergunta 8: Em sua avaliação, um bom sistema de governança é suficiente para evitar 

comportamento oportunista ou fraude dos gestores? Você se recorda de algum caso público que 

se enquadra nesta situação? 

 

R: Deveria. Se tiver bem desenhado. Com forma de exposição de interesses. Dificultar 

sobremaneira. Os sistemas vão ajudar a reduzir a probabilidade, permitir que tenha mais 

controle sob os processos. Dependerá do fator humano. 

 

Pergunta 9: As empresas listadas abaixo passaram por falhas de governança. Você teve 

oportunidade de acompanhar ou conhecer os problemas ocorridos?  

 

a. Sadia (x) sim ou (  ) não 

b. Agrenco (  ) sim ou (x) não 

c. OGX (x) sim ou (   ) não 

d. Siemens (x) sim ou (  ) não 

e. Aracruz (x) sim ou (  )não  

ENTREVISTA 7: 

 

 

Pergunta 1: Quando você pensa em falhas de Governança Corporativa, o que lhe ocorre?  

R: Algumas empresas funcionam muito bem. Outras funcionam pró-forma. Falha de 

governança indica que houve um problema. Significa que teve algum problema, uma 

consequência, aquela estrutura que foi colocada para o processo decisório não funcionou 
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adequadamente, deixou a desejar. Se teve um impacto negativo para um ou mais stakeholders, 

não apenas para o investidor, o que foi que não funcionou? Para que serve a governança?  

 

Pergunta 2: Qual ou quais empresas que você se recorda de terem apresentado falhas de 

Governança e qual o impacto ou consequências dessas falhas? 

R: Passa muito pela questão comportamental dos conselheiros, dos diretores. Qual é o papel de 

cada um na estrutura. Muitas vezes não são exercidos os papeis. O conselheiro ainda que 

inconscientemente ele delega, ele deixa na mão da diretoria processos que deveriam estar na 

mão do conselho. Quando o conselho se apropria das decisões às vezes é tarde demais. 

 

Pergunta 3: O que poderia explicar a ocorrência dessas falhas de Governança em grau de 

importância?  

 

Falhas de Governança 

Grau de Importância 

Alto Médio Baixo 

Alta concentração acionária x   

Diferentes horizontes de planejamento entre investidores 

ou entre estes e os gestores 

x   

Assimetria de informação entre controladores e 

minoritários ou entre acionistas e gestores   

  x 

Diferentes objetivos entre controladores e minoritários ou 

entre acionistas e gestores   

x   

Distinta propensão ao risco entre acionistas e gestores   x 

Diferenças de motivação x   

 

 

Pergunta 4: Você se recorda de multas que tenham sido aplicadas nestas empresas ou punições? 

Em caso positivo, você acha que estas multas ou punições foram justas e poderão impedir que 

novas falhas voltem a ocorrer? 

R: O órgão regulador não consegue ser eficaz. Demora demais. A CVM tem uma equipe muito 

boa e preparada, tem interesse em ser eficazes, querem ser melhor percebidos, mas efetivamente 

não conseguem. Existem outras questões envolvidas, como estão inseridos como autarquia, a 

independência em aplicar multas. O fato é que quanto o investidor vê uma falha de governança, 

ele perde dinheiro mesmo. Ele não consegue reverter isso, não consegue uma ação rápida do 

regulador, que de alguma forma o ajude a ter menos perda. Do ponto de vista do mercado de 

capitais, é muito ruim. O investidor menor, olha essa regulação, e todos esses casos que você 

citou e fala, não vou comprar ações.   
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Pergunta 5: Você acha que no Brasil os órgãos reguladores são eficientes ou precisam 

intensificar a fiscalização do mercado de capitais? Como poderia aumentar essa fiscalização? 

R: A legislação. Precisa ter mais autonomia para agir nesses casos. A CVM precisa ser tão 

temida quanto a SEC. Os termos de compromisso acabam tirando o gestor da inabilitação. O 

poder coercitivo é muito pequeno e não favorece o mercado de capitais. 

 

Pergunta 6: Você acha que no Brasil os agentes de mercado são capazes de reduzir ou controlar 

possíveis problemas de governança? 

R: não respondeu 

Pergunta 7: Se você pudesse elencar por importância, quais seriam as mudanças sugeridas para 

que fosse implementado pelos órgãos reguladores para evitar falhas de governança. Classifique 

como: Pouca importância; Média importância; Grande importância.  

 

 

Mudanças sugeridas  

Importância 

Grande Média Pouca 

Instalação de Conselho Fiscal permanente  x   

Instalação de Comitê de Auditoria (quem são os 

participantes) 

 x  

Ampliação para 30% ou mais o número de conselheiros 

independentes no Conselho de Administração (rever o 

conceito de independência) 

  X 

Limitação da Remuneração variável para executivos 

(desenho que leve em consideração os resultados de 

longo prazo) 

  X 

Implantação de Remuneração variável para membros do 

CA (absurdo, copia o modelo americano) 

  X 

Vinculação da Auditoria Interna/Externa ao CA x   

Área de riscos vinculada ao CA     X 

Área de Compliance independente subordinada ao CA   X 

Definição e Acompanhamento da Política de Partes 

Relacionadas/Conflito de interesses 

x   

Maior fiscalização para Insider Information    

 

Pergunta 8: Em sua avaliação, um bom sistema de governança é suficiente para evitar 

comportamento oportunista ou fraude dos gestores? Você se recorda de algum caso público que 

se enquadra nesta situação? 
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R: Não. Vira o check-list. Como resolve? Renovar. Tem que mudar o mindset. O conselheiro 

tem que exercer o seu papel. Como muda o comportamento? Talvez tenha que mudar as 

pessoas. Tem muitos conselhos hoje que são mais conselhos de consultores. 

 

Pergunta 9: As empresas listadas abaixo passaram por falhas de governança. Você teve 

oportunidade de acompanhar ou conhecer os problemas ocorridos?  

 

e. Sadia (x) sim ou (  ) não 

f. Agrenco (  ) sim ou (x) não 

g. OGX (x) sim ou (  ) não 

h. Siemens (  ) sim ou (x) não 

i. Aracruz ( x ) sim ou (  ) não 

 

 

ENTREVISTA 8:  

 

 

Pergunta 1: Quando você pensa em falhas de Governança Corporativa, o que lhe ocorre?  

R: O que me ocorre é o prejuízo dos acionistas minoritários, falta de confiança. A necessidade 

de regras mais duras que muitas vezes vão criar embaraços para aqueles que trabalham bem. 

Você às vezes é obrigado a burocratizar, a criar mais regras para evitar falhas futuras. 

 

Pergunta 2: Qual ou quais empresas que você se recorda de terem apresentado falhas de 

Governança e qual o impacto ou consequências dessas falhas? 

R: Tem os casos clássicos conhecidos, que são Petrobras, caso recentíssimo, das empresas do 

Grupo X, Sadia e o caso da Enron. O caso da Enron trouxe na minha opinião uma coisa muito 

boa, uma consequência boa, que foi a SOX, Lei Sarbanes-Oxley, resultado que foi útil para 

outras empresas. No caso das outras, teve uma consequência boa, que foi chamar a atenção para 

o bom preparo que o Conselho de Administração tem que ter. A consequência para a pessoa 

física, o conselheiro tem que ser bem escolhido e preparado. No caso do Grupo EBX, o 

resultado foi perverso, inclusive para as outras empresas do mesmo setor, com a desconfiança 

do mercado. Governança, tudo são pessoas, começa e termina em pessoas.  
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Pergunta 3: O que poderia explicar a ocorrência dessas falhas de Governança em grau de 

importância?  

 

Falhas de Governança 

Grau de Importância 

Alto Médio Baixo 

Alta concentração acionária   x 

Diferentes horizontes de planejamento entre investidores 

ou entre estes e os gestores 

x   

Assimetria de informação entre controladores e 

minoritários ou entre acionistas e gestores   

x   

Diferentes objetivos entre controladores e minoritários ou 

entre acionistas e gestores   

x   

Distinta propensão ao risco entre acionistas e gestores x   

Diferenças de motivação   x 

 

Pergunta 4: Você se recorda de multas que tenham sido aplicadas nestas empresas ou punições? 

Em caso positivo, você acha que estas multas ou punições foram justas e poderão impedir que 

novas falhas voltem a ocorrer? 

R.: Sim. A CVM tende a aplicar multas mais suaves. Nem toda a punição deveria ser com 

multas. Acho que deveria ser aplicado mais punição ao gestor. 

 

Pergunta 5: Você acha que no Brasil os órgãos reguladores são eficientes ou precisam 

intensificar a fiscalização do mercado de capitais? Como poderia aumentar essa fiscalização? 

R.: Eu acho que a CVM é bastante presente. Pelo menos, você é obrigada a prestar informações, 

recebe ofícios, pergunta, questiona. Tem uma atuação razoavelmente firme. 

 

Pergunta 6: Você acha que no Brasil os agentes de mercado são capazes de reduzir ou controlar 

possíveis problemas de governança? 

R.: Podem ajudar. Os agentes deveriam educar melhor os pequenos investidores. 

 

Pergunta 7: Se você pudesse elencar por importância, quais seriam as mudanças sugeridas para 

que fosse implementado pelos órgãos reguladores para evitar falhas de governança. Classifique 

como: Pouca importância; Média importância; Grande importância.  

 

Mudanças sugeridas  

Importância 

Grande Média Pouca 

Instalação de Conselho Fiscal permanente x   
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Instalação de Comitê de Auditoria x   

Ampliação para 30% ou mais o número de conselheiros 

independentes no Conselho de Administração 

x   

Limitação da Remuneração variável para executivos   Atrelar a metas 

operacionais 

 

Implantação de Remuneração variável para membros do 

CA 

 Depende da 

meta 

 

Vinculação da Auditoria Interna/Externa ao CA x   

Área de riscos vinculada ao CA   x   

Área de Compliance independente subordinada ao CA x   

Definição e Acompanhamento da Política de Partes 

Relacionadas/Conflito de interesses 

x   

Maior fiscalização para Insider Information x   

 

Pergunta 8: Em sua avaliação, um bom sistema de governança é suficiente para evitar 

comportamento oportunista ou fraude dos gestores? Você se recorda de algum caso público que 

se enquadra nesta situação? 

R.: Não há sistema de Governança infalível. Mas o sistema, quanto mais coisas ele precisa 

abranger, mais difícil fica burlar. A Petrobras tinha todo o arcabouço. As pessoas encontraram 

brechas. Nem todos os instrumentos de Governança podem garantir, mas ajuda a evitar. 

 

Pergunta 9: As empresas listadas abaixo passaram por falhas de governança. Você teve 

oportunidade de acompanhar ou conhecer os problemas ocorridos?  

 

a. Sadia (x) sim ou (  ) não 

b. Agrenco (x) sim ou (  ) não 

c. OGX (x) sim ou (  ) não 

d. Siemens (x) sim ou (  ) não 

e. Aracruz (x) sim ou (  ) não 

 

ENTREVISTA 9:  

 

 

Pergunta 1: Quando você pensa em falhas de Governança Corporativa, o que lhe ocorre?  

R: Falta de informação. Existem várias formas de se tratar a Governança, seja para dentro seja 

para fora. 
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Pergunta 2: Qual ou quais empresas que você se recorda de terem apresentado falhas de 

Governança e qual o impacto ou consequências dessas falhas? 

R: Questões como o caso Enron, que excederam as falhas de Governança. Trouxe informação 

errada para o público. Tiveram outros problemas, em outros casos, como Petrobras e Grupo X. 

Tinha uma perspectiva de mercado bem diferente. Se você tivesse mecanismos de Governança, 

não só a questão da informação, mas controles internos. A Governança tem que primar por 

controles internos e compliance. A Cosan é um exemplo onde também se teve um problema de 

Governança. O investidor que vem para o Brasil tem problema de credibilidade. Tem que ter 

regras claras, duras e mecanismos de penalidades, se não as pessoas não vão cumprir. Esse é 

um outro ponto para agregar é de controles internos. 

Os agentes de mercado, o IBGC, IBMF, Bovespa, índices de Governança Corporativa, tem que 

ter um aprimoramento dos níveis de Governança. Existem regras para níveis de Governança. 

Tem um longo caminho pela frente, consegue mitigar.  

Pergunta 3: O que poderia explicar a ocorrência dessas falhas de Governança em grau de 

importância?  

 

Falhas de Governança 

Grau de Importância 

Alto Médio Baixo 

Alta concentração acionária  X  

Diferentes horizontes de planejamento entre investidores 

ou entre estes e os gestores 

X   

Assimetria de informação entre controladores e 

minoritários ou entre acionistas e gestores   

X   

Diferentes objetivos entre controladores e minoritários ou 

entre acionistas e gestores   

X   

Distinta propensão ao risco entre acionistas e gestores  X  

Diferenças de motivação X X  

 

 

Pergunta 4: Você se recorda de multas que tenham sido aplicadas nestas empresas ou punições? 

Em caso positivo, você acha que estas multas ou punições foram justas e poderão impedir que 

novas falhas voltem a ocorrer? 

R.: Em relação às auditorias, algumas empresas punidas em relação ao prazo de publicação. 

Tem que ter regra, avaliar as razões. Temos muito para caminhar, temos que ter regras 

definidas. Muita coisa frouxa. Já vimos diversas operações acontecerem, verdadeiras 

engenharias e os minoritários ficarem esperando pelo tag along. Já melhorou muito. Ainda tem 

que melhorar muito.  
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Pergunta 5: Você acha que no Brasil os órgãos reguladores são eficientes ou precisam 

intensificar a fiscalização do mercado de capitais? Como poderia aumentar essa fiscalização? 

R.: Tem que intensificar. A consumação do órgão regulador com o mercado. Falta ainda muita 

regra clara. E aonde tem que fazer melhorias. 

 

Pergunta 6: Você acha que no Brasil os agentes de mercado são capazes de reduzir ou controlar 

possíveis problemas de governança? 

R.: Eles têm poder sim. Quando se criar índices de sustentabilidade e leva para o mercado, nível 

de cobrança maior. O mercado talvez não tenha esse poder para forçar as empresas. Tem ainda 

um espaço para melhorar. 

Pergunta 7: Se você pudesse elencar por importância, quais seriam as mudanças sugeridas para 

que fosse implementado pelos órgãos reguladores para evitar falhas de governança. Classifique 

como: Pouca importância; Média importância; Grande importância.  

 

 

Mudanças sugeridas  

Importância 

Grande Média Pouca 

Instalação de Conselho Fiscal permanente x   

Instalação de Comitê de Auditoria x   

Ampliação para 30% ou mais o número de conselheiros 

independentes no Conselho de Administração 

 X  

Limitação da Remuneração variável para executivos   x 

Implantação de Remuneração variável para membros do 

CA 

  x 

Vinculação da Auditoria Interna/Externa ao CA X   

Área de riscos vinculada ao CA   X   

Área de Compliance independente subordinada ao CA X   

Definição e Acompanhamento da Política de Partes 

Relacionadas/Conflito de interesses 

X   

Maior fiscalização para Insider Information X   

 

Pergunta 8: Em sua avaliação, um bom sistema de governança é suficiente para evitar 

comportamento oportunista ou fraude dos gestores? Você se recorda de algum caso público que 

se enquadra nesta situação? 

R.: Acredito que sim. Aonde aconteceu não tinha um monitoramento. Você mitiga. 
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Pergunta 9: As empresas listadas abaixo passaram por falhas de governança. Você teve 

oportunidade de acompanhar ou conhecer os problemas ocorridos?  

 

f. Sadia (x) sim ou (  ) não 

g. Agrenco (x) sim ou (  ) não 

h. OGX (x) sim ou (  ) não 

i. Siemens (  ) sim ou (x) não 

j. Aracruz (x) sim ou (  ) não  

 

 

 

ENTREVISTA 10:  

 

 

Pergunta 1: Quando você pensa em falhas de Governança Corporativa, o que lhe ocorre?  

R.: Transparência, equidade e processos. 

 

Pergunta 2: Qual ou quais empresas que você se recorda de terem apresentado falhas de 

Governança e qual o impacto ou consequências dessas falhas? 

R.: Sadia. O mercado cria uma desconfiança. A prática se perpetuou. 

 

Pergunta 3: O que poderia explicar a ocorrência dessas falhas de Governança em grau de 

importância?  

 

 

Falhas de Governança 

Grau de Importância 

Alto Médio Baixo 

Alta concentração acionária   X 

Diferentes horizontes de planejamento entre investidores 

ou entre estes e os gestores 

X   

Assimetria de informação entre controladores e 

minoritários ou entre acionistas e gestores   

X   

Diferentes objetivos entre controladores e minoritários ou 

entre acionistas e gestores   

   

Distinta propensão ao risco entre acionistas e gestores    

Diferenças de motivação    
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Pergunta 4: Você se recorda de multas que tenham sido aplicadas nestas empresas ou punições? 

Em caso positivo, você acha que estas multas ou punições foram justas e poderão impedir que 

novas falhas voltem a ocorrer? 

R.: A CVM não está dando a punição adequada. 

 

Pergunta 5: Você acha que no Brasil os órgãos reguladores são eficientes ou precisam 

intensificar a fiscalização do mercado de capitais? Como poderia aumentar essa fiscalização? 

R.: Melhor preparado, mais tempestividade, mais embasamento teórico. Cria um clima de 

impunidade. Está muito atrasado. 

 

Pergunta 6: Você acha que no Brasil os agentes de mercado são capazes de reduzir ou controlar 

possíveis problemas de governança? 

R.: Chinese wall não funciona. 

 

Pergunta 7: Se você pudesse elencar por importância, quais seriam as mudanças sugeridas para 

que fosse implementado pelos órgãos reguladores para evitar falhas de governança. Classifique 

como: Pouca importância; Média importância; Grande importância.  

 

Mudanças sugeridas  

Importância 

Grande Média Pouca 

Instalação de Conselho Fiscal permanente  X  

Instalação de Comitê de Auditoria  X  

Ampliação para 30% ou mais o número de conselheiros 

independentes no Conselho de Administração 

X   

Limitação da Remuneração variável para executivos Prazo   

Implantação de Remuneração variável para membros do 

CA 

   

Vinculação da Auditoria Interna/Externa ao CA  X  

Área de riscos vinculada ao CA    X  

Área de Compliance independente subordinada ao CA X   

Definição e Acompanhamento da Política de Partes 

Relacionadas/Conflito de interesses 

X   

Maior fiscalização para Insider Information    
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Pergunta 8: Em sua avaliação, um bom sistema de governança é suficiente para evitar 

comportamento oportunista ou fraude dos gestores? Você se recorda de algum caso público que 

se enquadra nesta situação? 

 

R: não respondeu. 

 

Pergunta 9: As empresas listadas abaixo passaram por falhas de governança. Você teve 

oportunidade de acompanhar ou conhecer os problemas ocorridos?  

 

k. Sadia (x ) sim ou (  ) não 

l. Agrenco (  ) sim ou (x) não 

m. OGX (x) sim ou (  ) não 

n. Siemens (  ) sim ou (x) não 

o. Aracruz (x) sim ou (  ) não 

 

 

ENTREVISTA 11:  

 

 

Pergunta 1: Quando você pensa em falhas de Governança Corporativa, o que lhe ocorre?  

R.: Houve melhoria na Governança. O Conselho ficou mais consciente. A mudança fez com 

que as pessoas ficassem mais atentas. O melhor mecanismo é punir na pessoa física. Não tem 

uma coisa que resolve tudo. Uma ação impacta na outra. Os acionistas cobram dos órgãos 

reguladores. A Governança se instala e no final o acionista está protegido. 

 

Pergunta 2: Qual ou quais empresas que você se recorda de terem apresentado falhas de 

Governança e qual o impacto ou consequências dessas falhas? 

R.: Essa questão de compliance cresceu muito nos últimos quinze anos. Houve um momento 

que na Alemanha, despesa com propina era dedutível. O ambiente mudou radicalmente e as 

empresas tiveram que se adaptar. Os controles eram mais frágeis. Depois do problema da 

ENRON criaram a SOX. Pega a lista da FCPA e só tem empresas grandes. 

 

Pergunta 3: O que poderia explicar a ocorrência dessas falhas de Governança em grau de 

importância?  

 Grau de Importância 
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Falhas de Governança Alto Médio Baixo 

Alta concentração acionária  x  

Diferentes horizontes de planejamento entre investidores 

ou entre estes e os gestores 

X   

Assimetria de informação entre controladores e 

minoritários ou entre acionistas e gestores   

X   

Diferentes objetivos entre controladores e minoritários ou 

entre acionistas e gestores   

   

Distinta propensão ao risco entre acionistas e gestores    

Diferenças de motivação    

 

Pergunta 4: Você se recorda de multas que tenham sido aplicadas nestas empresas ou punições? 

Em caso positivo, você acha que estas multas ou punições foram justas e poderão impedir que 

novas falhas voltem a ocorrer? 

 

R.: Acho que uma empresa que passa por um processo nunca mais será a mesma. 

 

Pergunta 5: Você acha que no Brasil os órgãos reguladores são eficientes ou precisam 

intensificar a fiscalização do mercado de capitais? Como poderia aumentar essa fiscalização? 

R.: Depende de cada órgão regulador. Teve uma mudança no sistema bancário brasileiro em 

1999, naquele momento no Banco Central houve um aumento bruta do nível de controle. Está 

muito a frente dos demais. Neste setor o órgão regulador funciona muito bem. Tenho receio do 

pêndulo para um lado só, para não engessar. 

 

Pergunta 6: Você acha que no Brasil os agentes de mercado são capazes de reduzir ou controlar 

possíveis problemas de governança? 

R.: Acho que os agentes de mercado fazem muito.  

 

Pergunta 7: Se você pudesse elencar por importância, quais seriam as mudanças sugeridas para 

que fosse implementado pelos órgãos reguladores para evitar falhas de governança. Classifique 

como: Pouca importância; Média importância; Grande importância.  

 

 

Mudanças sugeridas  

Importância 

Grande Média Pouca 

Instalação de Conselho Fiscal permanente    
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Instalação de Comitê de Auditoria    

Ampliação para 30% ou mais o número de conselheiros 

independentes no Conselho de Administração 

   

Limitação da Remuneração variável para executivos    

Implantação de Remuneração variável para membros do 

CA 

   

Vinculação da Auditoria Interna/Externa ao CA    

Área de riscos vinculada ao CA      

Área de Compliance independente subordinada ao CA    

Definição e Acompanhamento da Política de Partes 

Relacionadas/Conflito de interesses 

   

Maior fiscalização para Insider Information    

 

Pergunta 8: Em sua avaliação, um bom sistema de governança é suficiente para evitar 

comportamento oportunista ou fraude dos gestores? Você se recorda de algum caso público que 

se enquadra nesta situação? 

R. O compliance tem que estar na veia. O compliance está em tudo. Quanto mais transparente 

melhor. Mais barato fica o seu funding, mais acesso aos mercados. Fora o controle operacional, 

reduz o custo. Traz uma série de benefícios. Você perde a velocidade, os negócios ficam menos 

ágeis. 

 

Pergunta 9: As empresas listadas abaixo passaram por falhas de governança. Você teve 

oportunidade de acompanhar ou conhecer os problemas ocorridos?  

p. Sadia (x) sim ou (  ) não 

q. Agrenco (  ) sim ou ( x ) não 

r. OGX (x) sim ou (  ) não 

s. Siemens (  ) sim ou (x) não 

t. Aracruz (x) sim ou (  ) não 
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APÊNDICE F: Divulgação dos casos na mídia 

Caso 1: Agrenco 

 

Num dos golpes, há indícios de que os três sócios da Agrenco simularam 

compra de grãos desse produtor e pegaram nota fiscal inidônea. “Em vez de 

pagar a fatura para o produtor, o dinheiro era dado a um laranja, que distribuía 

os lucros para todos. O laranja, por acaso, é parente do produtor. Ele recebeu 

algumas dezenas de milhares de dólares para emprestar a conta bancária”, 

explica o delegado, que pediu anonimato. Segundo informações do último 

balanço financeiro da companhia, a Agrenco é responsável por quase 15% da 

soja exportada pelo Brasil. Caso as investigações comprovem as operações 

fictícias, apenas uma parte desse volume realmente foi comprada e vendida. 

Os sócios também são acusados de trazer dinheiro de suas contas particulares 

no exterior para o Brasil por meio de contratos fictícios de prestação de 

serviços de consultoria. Segundo a PF, as empresas eram criadas para esse fim 

e desfeitas após a distribuição do dinheiro. 

 

Patrícia Cançado. Executivos de megaexportadora de soja estão entre os 

presos. O Estado de São Paulo, 21 jun. 2008 
 
 

Para manter a saúde aparente da empresa, os sócios teriam forjado 

documentos, segundo investigação da PF. No começo do ano, a KPMG, 

responsável pela auditoria da Agrenco, identificou cerca de 60 irregularidades 

no balanço, que depois teriam sido sanadas, afirma a polícia. Em 2007, o 

grupo faturou R$ 3,4 bilhões e teve um prejuízo de R$ 123 milhões. Sua dívida 

supera R$ 1 bilhão. A contabilidade da Agrenco é naturalmente complexa. O 

grupo, criado há 16 anos na França por Iafelice, é formado pela Agrenco do 

Brasil S.A.; pela Terlogs, que opera o Terminal Marítimo de São Francisco do 

Sul; por empresas de distribuição na Itália, Reino Unido, Cingapura e Ilha da 

Madeira, em Portugal; pela Agrenco Argentina; pela Agrenco Shipping and 

Chartering, do ramo de fretes marítimos; pela Finacom (com sede em Malta), 

de serviços financeiros. Na Noruega, possui ainda 40% do capital da Danofa, 

uma das principais processadoras e distribuidoras de soja do norte europeu.  

 

Patrícia Cançado. Executivos de megaexportadora de soja estão entre os 

presos. O Estado de São Paulo, 21/06/2008. 

 

 

Veja-se o caso da Agrenco LTD., uma empresa de commodities agrícolas cuja 

ação caiu 78% desde a abertura de capital, em outubro. O Credit Suisse, que 

é o líder em subscrições de ofertas públicas iniciais no Brasil, levou a Agrenco 

ao mercado numa transação de R$ 666 milhões. O banco conseguiu 

investidores e fixou o preço da oferta a R$ 10,40 por ação. Oito meses antes 

da operação, o Credit Suisse emprestou à empresa, que já estava bastante 

endividada, US$ 120 milhões para a construção de duas fábricas esmagadoras 

de soja e uma unidade de biodiesel, que foram os principais ativos alardeados 

depois aos investidores. Em troca do empréstimo, a Agrenco concordou em 

pagar ao Credit Suisse um bônus em dinheiro de US$ 11,5 milhões e 6,9% de 

suas ações, caso tivesse uma abertura de capital bem-sucedida. No dia da 

estreia na bolsa, essas ações acabaram valendo R$ 110 milhões. (O Credit 

Suisse ainda não vendeu suas ações, que valeriam cerca de R$ 27 milhões 
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hoje.) Além disso, a Agrenco pagou ao banco R$ 30 milhões em comissões 

de subscrição. Entre a liquidação do empréstimo original, bônus e comissões, 

a conta da Agrenco chegou a quase 60% do dinheiro que captou na oferta. Os 

investidores, por sua vez, ficaram com ações de uma empresa que não cumpriu 

as expectativas. Mesmo com o salto nos preços dos grãos, o lucro da Agrenco 

em 2007 ficou em R$ 43 milhões, 50% abaixo do que havia sido prometido. 

A companhia argumenta que perdeu dinheiro com a disparada do preço do 

milho, entre outras causas. 

 

Antonio Regalado. Febre de aberturas de capital no Brasil tem um lado 

perverso. The Wall Street Journal. São Paulo, 20 jun. 2008 

 

 

Caso 2: Aracruz 

O ex-diretor financeiro da Aracruz Isac Zagury fez um acordo para encerrar o 

processo envolvendo o uso de derivativos que acabaram levando a companhia 

quase à falência em 2008. O acordo prevê que Zagury, um dos mais 

respeitados executivos do mercado, com 26 anos de trabalho no BNDES, onde 

chegou a ser vice-presidente, pagará R$ 1,5 milhão de multa, segundo Termo 

de Ajustamento de Conduta celebrado com a Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) e Ministério Público Federal (MPF). Metade do valor irá 

para a CVM e o restante para o Fundo de Defesa de Interesses Difusos do 

MPF. 

 

Zagury tinha forte militância na área de governança corporativa, o que tornou 

a Aracruz um modelo para o mercado. A companhia era normalmente a 

primeira a divulgar seus resultados trimestrais, sempre de forma bastante 

transparente. Por isso a surpresa com o caso das perdas com os derivativos. 

  

Zagury foi acusado de não ter informado nas Notas Explicativas do balanço 

da Aracruz de junho de 2008 das operações chamadas de Sell Target Forward 

(STF), deixando de evidenciar o valor de mercado desses derivativos e de 

explicar seu cálculo. Além disso, o ex-diretor foi acusado de falta de diligência 

e cuidado na contratação do STF, “com consequente extrapolação do limite 

de exposição estabelecido pela política financeira aprovada pelo conselho de 

administração”. A CVM e o Ministério Público concordaram em encerrar os 

processos mediante o acordo.  

 

Falta de informação sobre contratos 

O caso envolvendo derivativos da Aracruz ocorreu em 2008, quando a eclosão 

da crise internacional dos empréstimos subprime nos Estados Unidos 

provocou a disparada do dólar. A alta da moeda americana provocou fortes 

perdas para a Aracruz e para a Sadia, que utilizada o mesmo tipo de derivativo. 

As duas empresas praticamente quebraram. A Aracruz foi alvo de uma 

reestruturação que deu origem à Fíbria, enquanto a Sadia foi incorporada pela 

Perdigão, criando a BR Foods. A perda da Aracruz com os derivativos foi 

estimada em US$ 2,3 bilhões (cerca de R$ 5 bilhões). A Sadia teve uma perda 

de R$ 2,550 bilhões.  

Derivativos quebraram Sadia e Aracruz (Arena do Pavini – julho/2013) 

 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) fez um acordo com os acusados 

no caso de especulação com derivativos cambiais que levou a Aracruz a um 
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rombo de R$ 4,8 bilhões. Entre os 17 envolvidos, 15 aceitaram pagar R$ 800 

mil para dar fim ao processo que já se estende por quatro anos. O ex-presidente 

da companhia, Carlos Augusto Aguiar, pagará R$ 1,2 milhão. Só o diretor 

financeiro, Isac Zagury, não aderiu ao acordo - mas, segundo fontes, ainda 

deve tentar um acerto. 

 

Semelhança: Nesse e em vários outros aspectos, os casos Sadia e Aracruz são 

muito parecidos. Como grandes exportadoras, essas empresas costumavam 

fazer operações de derivativos para se proteger de repentinas desvalorizações 

cambiais - o que é comum em países emergentes como o Brasil. O problema 

é que algumas dessas empresas passaram a fazer essas operações não para se 

proteger e sim para especular e obter ganhos financeiros com as transações. 

Com o estouro da crise internacional, em 2008, a casa caiu. E os ganhos que 

elas vinham acumulando nos últimos anos viraram um prejuízo sem 

precedentes nos balanços dessas companhias. A Sadia perdeu R$ 2,5 bilhões 

e a Aracruz, quase o dobro disso. Em geral, os conselheiros alegaram 

desconhecer tais transações. Em dezembro de 2010, os envolvidos no caso 

Sadia foram julgados e condenados a pagar uma multa de R$ 2,6 milhões no 

total. A pena mais dura foi aplicada ao ex-diretor financeiro da companhia, 

Adriano Ferreira, proibido de ocupar qualquer função administrativa por um 

prazo de três anos.  

 

Brasil Econômico, 10, ago., 2012 

 

Mais de três anos após o escândalo das operações com derivativos cambiais, 

o caso Aracruz ainda não foi julgado pela Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM). Relatório de acusação da autarquia, obtido com exclusividade 

pela Agência Estado, explica a motivação do relator para suspender o 

julgamento e pedir novas investigações, há um ano. Desde então, CVM e 

acusados preferem não comentar o caso, um dos mais importantes na 

autarquia. E as pistas para o mistério podem estar no caso primo de derivativos 

da Sadia, julgado em 2010. Os documentos da Aracruz mostram que, se 

houver inclusão de novos indiciados - possibilidade em análise pela CVM -, a 

acusação pode ser por negligência, em violação ao artigo 153 da Lei das S.A. 

No centro da discussão estão as novas atribuições e responsabilidades de 

administradores no monitoramento de riscos de empresas brasileiras, num 

mundo com operações financeiras cada vez mais complexas. O processo 

envolve o episódio dos derivativos tóxicos, um dos principais pontos de 

contágio do Brasil na crise mundial de 2008, que pode ter afetado cerca de 

200 empresas, sendo Sadia e Aracruz as mais notórias. O relatório mostra que 

só foram acusados os dois membros do conselho de administração (Luiz 

Aranha Correa do Lago e Raul Calfat) que receberam os chamados "red flags" 

(bandeiras vermelhas), sinais de alerta de risco que os obriga a agir. No caso, 

esses sinais eram os relatórios da área financeira sobre as operações com 

derivativos que, meses depois, levaram a um rombo de US$ 2,13 bilhões para 

a Aracruz e seus acionistas. As transações foram lucrativas por um bom 

tempo, mas eram arriscadas por terem ganho limitado e perda ilimitada. A 

aposta foi por água abaixo quando a crise de 2008 catapultou a cotação do 

dólar e as operações passaram de lucro a prejuízo. A Aracruz quase faliu. 

Depois disso, com ajuda do BNDES, se uniu à Votorantim criando a Fibria. 

O processo apura de quem, além do diretor financeiro, Isac Zagury, é a 

responsabilidade por ter apostado nos derivativos. Os demais conselheiros, 



 95 

que não teriam recebido diretamente os relatórios, ficaram de fora do 

processo. 

Eles delegaram a análise das informações da área financeira a membros de 

comitês de finanças e auditoria, que funcionavam como seus olhos e ouvidos. 

Pelo contato direto, os comitês foram todos acusados. O caso corre em sigilo 

e não há data para o julgamento. Procurada, a defesa não quis se manifestar.  

‘Espionagem’. O relatório de acusação inicial da CVM considerou que não se 

pode exigir dos administradores "uma verdadeira espionagem a respeito de 

tudo o que ocorre no âmbito da companhia", ou "a supervisão detalhada de 

cada um dos negócios diária e rotineiramente desenvolvidos". Ou seja, se os 

comitês não avisaram do risco das operações, a culpa seria dos comitês, e não 

do conselho de administração acima deles. Esse é o ponto que pode estar sendo 

revisto pela acusação. O julgamento da Sadia, em dezembro de 2010, mudou 

o entendimento da CVM sobre o dever de administradores numa companhia. 

Antes, havia a premissa de que conselheiros deveriam agir apenas caso 

recebessem sinais de alerta. Na Sadia, a CVM foi além: entendeu que também 

é dever deles criar mecanismos de controle interno que os permita receber os 

sinais de alerta.  

 

Aracruz: Quem vai levar a culpa? Agência Estado, 09 jan., 2012 

 

 

 

 

Caso 3: OGX 

 
"Os acionistas minoritários vão entrar na Justiça contra um dos pontos do 

acordo selado entre Eike Batista e os credores da OGX: o perdão da dívida de 

US$ 1 bilhão do empresário com a petroleira. Na véspera do Natal, os credores 

concordaram em assumir a OGX, trocando uma dívida que chega a US$ 5,8 

bilhões por ações da companhia. Também devem injetar mais US$ 200 

milhões".  

 

“A OGX, petroleira do grupo de Eike Batista que está em processo de 

recuperação judicial, adiou pela segunda vez a divulgação de resultados do 

terceiro trimestre, prevista para esta sexta-feira (22). A nova previsão é que os 

dados sejam apresentados ao mercado no dia 29 deste mês. A empresa havia 

informado anteriormente que divulgaria seu balanço trimestral em 13 de 

novembro, mas um dia antes prorrogou a data para esta sexta-feira”.  

 

Folha de São Paulo, 2013 

 

Em 2019, a expectativa era produzir 1,05 bilhão de barris de petróleo, cerca 

de 2,89 milhões de barris por dia, sem contar com a produção de gás natural. 

No início das operações, havia um certo ceticismo do mercado, com alguns 

dos principais bancos e corretoras mostrando dúvidas sobre as operações da 

companhia e os enormes riscos que montar uma petrolífera obteria.  

 

InfoMoney, 2013 
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A OGX Petróleo e Gás adiou o prazo para publicação do resultado do terceiro 

trimestre para até o dia 29 de novembro, após o fechamento do mercado.  

 

OGX adia divulgação de balanço e OSX deixará de pagar dívida. DCI, São 

Paulo, 25, nov., 2013.  

 

 A companhia petrolífera registrou um lucro líquido acumulado em 2014 de 

US$ 3,715 bilhões, superando gigantes como a Ecopetrol da Colômbia e a 

America Movil, do bilionário mexicano Carlos Slim. Entre as companhias do 

mesmo setor, óleo e gás, a ex-OGX foi superada por apenas uma em 

lucratividade justamente a Nova Óleo (OGSA3), subsidiária da própria OGX 

e dona de uma valorização de 1,752% neste mês para cada uma de suas ações.  

No entanto, é bom lembrar que ambas as empresas estão em processo de 

recuperação judicial e que os lucros obtidos por elas vêm muito mais de 

ganhos extraordinários do que de resultados operacionais positivos. 

 
OGX foi a 6ª empresa mais lucrativa da América Latina em 2014, diz 

Economatica. InfoMoney, 14, abr. 2015  

 

CVM proíbe Eike Batista de atuar em empresa de capital aberto por 5 anos  

O empresário e ex-bilionário Eike Batista foi condenado nesta terça-feira (10) 

em mais um processo administrativo julgado pela Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM), que regula e fiscaliza o mercado acionário brasileiro. 

Eike Batista foi condenado por descumprimento da Lei de Sociedades 

Anônimas. Pela decisão, ele está proibido de exercer nos próximos 5 anos 

cargos de administrador ou de conselheiro fiscal em empresas de capital 

aberto. Comissão entendeu que ele violou artigo a Lei das Sociedades 

Anônimas. Na época ele era presidente do Conselho de Administração da 

OGPar.  

 

ANP multa ex-OGX por infrações em plataforma. Petroleira que foi de Eike 

Batista foi punida em R$ 3,5 milhões. Plataforma OSX-1 opera no campo de 

Tubarão Azul, na Bacia de Campos. A Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis (ANP) negou recurso da Óleo e Gás (ex-OGX) e 

multou a petroleira em R$ 3,5 milhões devido a irregularidades em sistemas 

da plataforma OSX-1, que opera no campo de Tubarão Azul, na Bacia de 

Campos. 

 

http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2015/06/anp-multa-ex-ogx-

por-infracoes-em-plataforma.html, ANP multa ex-OGX por infrações em 

plataforma. 23/06/15. Acessado em 20/07/16. 

 

A Óleo e Gás Participações (OGPar) e a OGX Petróleo e Gás informaram 

nesta segunda-feira que, em 5 de março, sábado, interromperam 

temporariamente a produção no campo de Tubarão Martelo, localizado na 

porção sul da Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. O campo de Tubarão 

Martelo é o principal ativo e o último em produção das duas companhias, 

ambas em recuperação judicial. Em janeiro, o campo produziu um total de 

283,8 mil barris, com média diária de 9,1 mil barris. O campo de Tubarão 

Martelo é o principal ativo e o último em produção das duas companhias, 

http://g1.globo.com/tudo-sobre/eike-batista/
http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2015/06/anp-multa-ex-ogx-por-infracoes-em-plataforma.html
http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2015/06/anp-multa-ex-ogx-por-infracoes-em-plataforma.html
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ambas em recuperação judicial. Em janeiro, o campo produziu um total de 

283,8 mil barris, com média diária de 9,1 mil barris. As empresas haviam 

comunicado em 19 de janeiro que solicitariam a interrupção da produção à 

Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), devido 

às “atuais adversidades do setor de petróleo e gás”, com a queda no preço do 

Brent, à estimativa inicial de elevada produtividade dos poços que 

posteriormente não se confirmou, e ao elevado custo operacional de 

arrendamento (leasing).  

(OGPar e OGX interrompem produção no campo de Tubarão Martelo 7/3/16 

– Valor Econômico) 

 

O processo de recuperação do Grupo OGX, que reduzirá a participação direta 

de Eike na companhia, de 50,2% para 5%, avançou após a conversão da dívida 

de R$ 13,8 bilhões da petroleira em capital, mas a transição do comando da 

empresa para os novos controladores promete ser turbulenta. Na terça-feira 

(21/10), o Tribunal de Justiça do Rio acatou o pleito de um grupo de credores 

minoritários, liderado pelo fundo Autonomy, e suspendeu o aumento de 

capital que converterá as debêntures subscritas no financiamento DIP (debtor 

in possession) em ações da empresa. A decisão judicial, em caráter liminar, 

não anula a capitalização que converteu a dívida da petroleira em ações, na 

semana passada, mas cria um novo capítulo na turbulenta relação entre 

credores e a companhia na reestruturação da petroleira. Afinal, será a 

conversão de debêntures que definirá os acionistas com maior participação na 

companhia, já que a participação dos credores que entraram com o "dinheiro 

novo" na OGX será proporcional ao valor das debêntures subscritas por cada 

um dos investidores. Os debenturistas terão, ao final da reestruturação 

societária da OGX, 65% da companhia. A participação restante será dividida 

entre os antigos acionistas (10%) e credores que detinham créditos concursais 

(25%). A petição do grupo minoritário é apenas uma entre várias contestações 

apresentadas pelos credores liderados pela Autonomy contra procedimentos 

do plano de recuperação judicial. A principal queixa do grupo é contra um 

suposto tratamento diferenciado dado pela OGX entre os vários tipos de 

credores, durante a emissão e subscrição das debêntures. O grupo acusa a 

OGX de ter limitado a primeira e maior série de debêntures, no valor de US$ 

125 milhões, a apenas alguns credores. Além da estrutura societária, a disputa 

judicial poderá afetar, também, a continuidade da reestruturação da empresa, 

já que a futura incorporação da OGPar pela OGX, prevista no plano de 

recuperação para até abril de 2015, está condicionada à conversão das 

debêntures. 

Disputa judicial trava plano da OGX, Valor online, 23, out., 2014 

 

A Justiça do Rio decidiu extinguir o processo contra o empresário Eike Batista 

por prejuízos causados aos acionistas da petroleira OGX, atual OGPar. Na 

decisão, o juiz Fernando César Ferreira Viana, da 7ª Vara Empresarial do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, considerou a inexistência de 

interesse homogêneo no ajuizamento de ação civil pública contra o 

empresário. “Não se demonstrou nos autos a relevante repercussão social dos 

atos imputados ao réu, seja pela sua natureza, seja pela sua dimensão. Não se 

está afirmando, com tal conclusão, que os fatos objetos do pedido inicial não 

tiveram repercussão social, mas sim que a natureza e a dimensão de tais fatos 

não autorizam o ajuizamento da ação civil pública, já que restrito à seara de 

acionistas que, embora minoritários, conhecem os riscos do mercado de 
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ações”, disse o juiz na sentença. A ação civil pública, movida pela Associação 

dos Investidores Minoritários do Brasil e ex-acionistas da empresa Óleo e Gás 

Participações S/A, acusava Eike Batista de depreciação dos títulos. Segundo 

a ação, o empresário também teria praticado insider trading – negociação de 

valores mobiliários baseada no conhecimento de informações relevantes que 

ainda não são de conhecimento público, com o objetivo de auferir lucro ou 

vantagem no mercado – e negociado ações entre os dias 24 de maio e 10 de 

junho de 2013 com o conhecimento de fator relevante não divulgado ao 

mercado, com a obtenção de vantagem com tal operação. 

 

Justiça extingue processo contra Eike Batista por prejuízos a acionistas da 

OGX. Agência Brasil, 19, maio, 2016 

 

As ações da OGX, petrolífera fundada por Eike Batista e que está em 

recuperação judicial, surpreenderam o mercado nos últimos dias, saltando de 

R$ 1,62 para até R$ 60 em poucos pregões — várias vezes o preço atual da 

ação da Petrobras (na casa dos R$ 11). Entre terça e esta quinta-feira, o papel 

disparou 2.245%. As ações da companhia entraram na Bolsa de Valores de 

São Paulo (Bovespa) em 29 de dezembro, sob o código “OGSA3”. Elas 

representam o capital dos credores da OGX, que converteram a dívida em 

capital na empresa. Na Bolsa, é negociada ainda a ação da Óleo e Gás 

Participações, que também representa parte do capital da petrolífera. Ao fim 

do processo de reestruturação, os dois papéis serão reunidos em uma única 

empresa. O prazo para o fim da recuperação judicial é até outubro. 

Ações da OGX saltam mais de 2.000% em três pregões e superam Petrobras.  

O Globo, 9 abr., 2016 

 

Caso 4: Sadia 

 

A situação da Sadia no ano de 2008 veio à tona quando alguns executivos 

foram responsabilizados por aplicarem os recursos da empresa em operações 

de derivativos cambiais, apostando na valorização do Real frente ao dólar. A 

aplicação foi feita acima dos limites estabelecidos pela empresa, que era de 

R$ 600 milhões, que correspondia a 20% do patrimônio líquido da empresa.  

 

Estadão – Economia & Negócios, 15, dez. 2010 

 

Com uma estrutura administrativa aparentemente consistente e adequada às 

melhores práticas [...], podem se elencar alguns fatores de governança que 

contribuíram para o ocorrido. 1.Modelo de Governança: A companhia 

apresentava uma estrutura organizacional disfuncional que contribuiu 

substancialmente para os problemas, O diretor financeiro era simultaneamente 

responsável por tomar risco e por realizar seu controle, já que a gerência de 

riscos da companhia se reportava a ele.  2.Efetividade dos comitês do 

conselho: os comitês do conselho que tinham a função de monitorar os riscos 

aos quais a companhia estava exposta não funcionaram adequadamente. O 

comitê passou meses sem se reunir em 2008. O comitê de auditoria recebeu 

um material com a descrição das problemáticas operações com derivativos em 

março de 2008, quase seis meses antes do colapso, na reunião em que faria 

uma demonstração sobre a contabilização dos instrumentos de hedge não 

houve tempo para tal, embora o assunto constasse da agenda, foi definido que 

http://oglobo.globo.com/economia/eike-volta-ao-twitter-apos-seis-meses-de-silencio-15824185
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a apresentação seria feita em uma reunião futura, o que nunca ocorreu. 

3.Diligência dos membros do conselho de Administração – apesar de terem 

revalidado a política financeira em janeiro de 2008, os conselheiros 

desconheciam o responsável pelo acompanhamento das alçadas relativas às 

operações financeiras contratadas.[...] A CVM não encontrou registros de 

discussão sobre operações de hedge ou assuntos ligados ao controle das 

operações financeiras nas atas de reunião do conselho no segundo semestre de 

2007, o que contribuiu para a posterior punição de vários conselheiros por 

descumprimento do dever  de diligência. 4. Política Financeira: A política 

financeira não era clara em vários aspectos-chave. 5. Mecanismos de 

Compliance: A empresa não dispunha de controles internos efetivos. 

6.Resultados das operações com derivativos sobre a remuneração variável dos 

gestores: O sistema de remuneração da área financeira tinha um componente 

variável associado aos ganhos financeiros com operações com derivativos.7. 

Transparência: A companhia optava por alocar parte substancial dos ganhos 

com derivativos não como receita financeira, mas como receita operacional.  

 

Alexandre Di Miceli da Silveira. O caso Sadia – Revista Capital Aberto, 01 

jun. 2012 

 

A alta da moeda americana provocou fortes perdas para a Aracruz e para a 

Sadia, que utilizada o mesmo tipo de derivativo. As duas empresas 

praticamente quebraram. A Aracruz foi alvo de uma reestruturação que deu 

origem à Fíbria, enquanto a Sadia foi incorporada pela Perdigão, criando a BR 

Foods. A perda da Aracruz com os derivativos foi estimada em US$ 2,3 

bilhões (cerca de R$ 5 bilhões). A Sadia teve uma perda de R$ 2,550 bilhões. 

Derivativos quebraram Sadia e Aracruz. 

 

  Arena do Pavini, jul. 2013 

 

As operações com derivativos cambiais levaram a Sadia a um prejuízo de R$ 

2,484 bilhões em 2008, o primeiro em sua história de 64 anos. Balanço 

divulgado há pouco apontou que a companhia perdeu nada menos que R$ 2,55 

bilhões com os instrumentos que ficaram conhecidos como "derivativos 

tóxicos".  Somente no quarto trimestre, depois do "estouro" da crise mundial, 

o prejuízo da Sadia somou R$ 2,042 bilhões. Após o escândalo dos 

derivativos, a empresa anunciou a demissão de executivos e o ex-ministro 

Luiz Fernando Furlan voltou para o comando da companhia. Nas últimas 

semanas, circularam no mercado notícias de uma união entre a empresa e a 

rival Perdigão.  “A Sadia registrou em 2008 o primeiro prejuízo anual em seus 

64 anos de história, reflexo de perdas financeiras com instrumentos 

derivativos e dos impactos da desvalorização do real. A partir de setembro a 

moeda brasileira sofreu forte desvalorização em meio aos efeitos da crise 

sistêmica internacional", informou comunicado divulgado hoje pela empresa. 

 

Perdas com câmbio levam Sadia a prejuízo de R$ 2,48 bilhões em 2008. Portal 

G1, 27, mar. 2009 

 

O Ministério Público Federal (MPF) e a Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM) obtiveram na Justiça a primeira condenação penal por crime de uso de 

informação privilegiada (insider trading) do país. O juiz federal substituto 

Marcelo Costenaro Cavali, da 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo, 
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condenou dois então funcionários da Sadia, após denúncia de insider 

trading na oferta pública para aquisição de ações da Perdigão, em 2006, pela 

empresa. Cabe recurso contra a sentença da vara especializada em crimes 

financeiros e lavagem de dinheiro. Num caso de insider trading, pessoas com 

conhecimento de algum detalhe ou de todo o negócio usam isso para especular 

e lucrar no mercado de ações, o que é crime se a informação for considerada 

relevante.  

 

Caso Sadia-Perdigão gera primeira condenação penal por uso de informação 

privilegiada. O Globo, 18 fev. 2011 

 

Dois ex-executivos da Sadia e um do ABN-Amro foram acusados de usar 

informações privilegiadas (insider trading) relativas à oferta da Sadia pelo 

controle acionário da concorrente Perdigão, em 2006, para lucrar no mercado 

financeiro. A união não deu certo na época e só se concretizou em 2009, 

quando foi a Perdigão quem comprou a Sadia, criando o conglomerado Brasil 

Foods. Luiz Gonzaga Murat Júnior, que era diretor de Finanças e Relações 

com Investidores da Sadia; Romano Ancelmo Fontana Filho (sobrinho do 

fundador, Attilio Fontana), que era membro do Conselho de Administração da 

empresa; e Alexandre Ponzio de Azevedo, que era superintendente executivo 

de empréstimos estruturados do ABN-Amro, foram demitidos de seus cargos 

em virtude do caso.  

 

A história de uso de informação privilegiada no caso Sadia-Perdigão.  O 

Globo, 18 fev. 2011 

 

 

KPMG faz acordo de R$ 1,5 mi com CVM no caso Sadia A Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM) informou hoje ter fechado termo de compromisso 

no valor de R$ 1,5 milhão com a empresa de auditoria KPMG no caso Sadia, 

que apurava as responsabilidades pelas perdas de R$ 2,5 bilhões 

contabilizadas pela empresa alimentícia em 2008, após operações com 

derivativos cambiais. A KPMG era acusada junto com os sócios e 

responsáveis técnicos Adelino Dias Pinho e Carlos Augusto Pires. O valor 

será pago em conjunto e, com o acordo, os três se livram do processo sem que 

haja presunção de culpa.  

Agência Estado, 06 jul. 2011 

 

Caso 5: Siemens 

 

A Siemens, maior empresa de engenharia da Europa, concordou em pagar 

cerca de US$ 800 milhões nos Estados Unidos e US$ 540 milhões na 

Alemanha para arquivar um caso de corrupção envolvendo agentes públicos 

em países em desenvolvimento para obtenção de contratos.  

 

Siemens paga multa bilionária por escândalo de corrupção. Revista Capital 

Aberto, Edição 65, 01 jan. 2009 
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A Siemens contratou voluntariamente o escritório não tanto para minimizar as 

multas, mas, principalmente para obter alguma leniência dos promotores. 

Dessa forma, esperava evitar ser proibida de realizar negócios com o governo 

norte-americano. No acumulado de 2008 até 15 de dezembro, a empresa havia 

perdido 55% do valor de mercado, que passou a US$ 61 bilhões.  

 

Ellen Podgor. Entrevista concedida à revista The Economist, 2009 
 

A Siemens está proibida até o fim de 2014 de participar de qualquer licitação 

pública promovida pelo Banco Europeu de Investimentos (BEI), justamente 

por violações da política antifraude na Europa. As irregularidades foram 

descobertas pelo BEI que, na Europa, tem a função de financiar projetos de 

desenvolvimento de infraestrutura. As violações teriam ocorrido em licitações 

públicas. Segundo o informe financeiro da Siemens, a empresa tomou a 

decisão por conta própria de se afastar de qualquer tipo de licitação pública 

financiada pelo banco por 18 meses, contados a partir de março. Além de ficar 

de fora de grandes contratos, a Siemens ainda se comprometeu a pagar um 

total de 13,5 milhões (mais de R$ 40 milhões) em compensações. O dinheiro 

será destinado a entidades, organizações não governamentais e universidades 

que tenham projetos dedicados à luta contra a corrupção. A instituição ainda 

conseguiu que a empresa se comprometesse a destinar US$ 100 milhões nos 

próximos 15 anos para lutar contra fraude e contra corrupção. 

 

Ainda em 2009, a Siemens encerrou uma das maiores investigações de 

corrupção na história corporativa, aceitando pagar a multa de U$ 1 bilhão a 

autoridades da Alemanha e dos Estados Unidos por propinas que pagou a 

funcionários públicos estrangeiros para garantir contratos em obras públicas. 

 

Estadão - Europa: Siemens ficará fora de licitação pública até 2015. 03, ago. 

2013 
 

 

 

 

 

 


