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Os casos de corrupção recentes em 

nosso país, e seus desdobramen

tos, trouxeram aos holofotes, mais 

uma vez, o campo da governança 

corporativa - estudo das estruturas 

de relaci onamento e incentivos en 

tre as diversas partes interessadas 

(ou stakeholders ) dentro de uma 

instituição. Tal fenômen o não é 
privilégio brasileiro, haja vista que 

expressivas mudanças regulatórias 

em âmbito mundial têm origem em 

grandes escândalos relacionados à 
governança. Esse é o caso da l ei 
Sarbanes-Oxley em resposta ao co
lapso da Enron/Arthur Anclersen, 

em 2001; dos Normativos de Ba

si leia m, e também do Ato Dodd 

Frank em resposta à crise do sub

prime americano em 2008. 

Esta situação, na qual os regulado

res correm literalmente "atrás do pre

juízo" é conhecida na literatura por 

"defasagem regulatória". No caso é 

usual que as companh ias apresentem 

maior velocidade e capacidade de 

criação de novos produtos e modelos 

de negócios, o que é exacerbado pela 

assimetria de informação já tão ex

plorada na literatura econômica. 

Seguind o este histórico global, 

temos assistido, desde a eclosão 
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do episódio conhecido como "Pe

trolão", a uma série de iniciativas 

com vistas ao apri mo ra mento da 

governança corpo rativa e regula

tória no Brasil. En t re elas estão: ,lS 

mudanças no "Novo Mercado" da 

B3 (que sucede BMF&Bovespa ), 

a divulgaçã o da Instrução CVM 

0'11 586, de junho de 2017, que es

tabelece o prin cípio de comply o r 

explain para companhias abertas e 

co ntribui para aumento de trans

parência no mercado; a divulga 

ção do Indicador de Governança 

da Secretaria de Coordenação e 

Governança das Empresas Es

tatais - SEST, do Ministério do 

Planejamento, como mecall1smo 

para avaliar o cumprimento dos 

requisitos estabelecidos pela L.ei 

de Responsabilidade das Esta tais 

(Lei nU. 13 .303/1 6); o regramento 

da Agência Nacional de Energia 

Elétrica - Aneel , com vistas a regu 

la r a governança corporativa das 

distri buidoras de energia elétrica; 

e, mais recentemente, o decreto

lei assinado pelo presidente Temer 

com a nova " Política de Governan 

ça Pública" do governo federal. 

A iniciativa encampada pela 

Aneel, ainda passível de melhorias, é 

digna de nota pela tentativa de pro

teger os consumidores finais de ener

gia dos efeitos adversos ori undos da 

combinação entre uma má gestão 

financeira e ausência de boas prá

ticas de go vernança corporativa. O 

exemplo ma is notório é o colapso do 



Grupo Rede Energia, que foi objeto 
de intervenção em agosto de 2012. 

A holding controlava oito distribui
doras de energia elétrica, responsá 

veis pelo atendimento a cerca de 17 
milhões de usuários. Trata-se de um 

dos maiores calotes da história cor

porativa do Brasil até então .! 
A resposta a essa crise, e também 

a outros episódios corporativos no 
setor, veio na forma de determina 

ção para que a Anee! estenda a re
gulação para abranger governança 

corporativa das empresas de distri 
buição de eletricidade. Recentemen

te, foi aprovada a Resolução Nor

mativa 787/2017. 
As motivações para a regulação 

da governança pela Aneel se relacio
nam também à análise da renovação 

das concessões de distribuição de 
eletricidade pelo Tribunal de Con
tas da União - TCU. No caso, regis

trou-se preocupação com as condi

ções efetivas de prestaç'io de serviço 
com diversas empreS,lS, incluídas ,li 

as subsidiárias da IJOldi1tg Eletro
bras, o que teria suscitado alargar 

o monitoramento das companhias 

para idelltificar de modo oportuno 
problemas na governança. 

Ao mesmo tempo em que temos 
o lançamento oficial deste programa 

de governança corporativa e sus
tentabilidade econõmico-financeira 

para as distribuidoras de energia 
por parte do regulador temos, num 

É imperativo desenhar um 

ambiente institucional 

em que haja clareza na 

atribuição de funções 

e na alocação de riscos, 

como fo nna de atrair 

investimentos 

e plano de privatização deveria sal

tar aos olhos para os investidores 
privados interessados . Contudo, 

alguns fantasmas ainda não foram 
totalmente afastados. A citada di

vulgação de disponibilização do 

data-room das distribuidoras do 
sistema Eletrobras pelo BNDES foi 

imediatamellte bombardeada por 
uma notícia na direção contrária - a 

de que o conselho de administração 
da empresa ha via se posicionado 

contra a venda das empresas, ad ian

do o processo para 2018. 
Outro exemplo nessa li nha é a 

aplicação da lei de Responsabili 

dade das Estatais, que limita a par

ticipação de pessoas indicadas por 
critérios meramente políticos no 

horizonte de curto prazo, a expecta - conselho de administração destas 
tiva de privatização da Eletrobras, empresas. Observe-se que referido 

cujas subsidiárias no segmento fa 

zem parte de um primeiro pacote, 
de acordo com divulgação recente 

pelo BNDES. 
Esta combinação entre melhorias 

na governança corporati va e insti

tucional (ao menos na expectativa) 

dispositivo legal estabelece perío

do de dois anos para a adaptação . 

Apesar de esforços no âmbito da ad
ministração federal para melhorar a 

governança dessas empresas, ainda 
pairam no horizonte preocupações e 

notícias de loteamento político. 

Fantasmas como estes não con

tribuem para melhorar a percepção 
de risco junto aos investidores priva
dos; ao contrário, são "precificados" 

na avaliação de risco dos ativos, com 
prejuízos para o Estado e contribuin

tes brasileiros . 
A adoção de uma regra regulató

ria , que em última análise consiste 

de uma intervenção do Estado no 
domínio econõmico, deve apenas 

se dar quando seus benefícios ex
cedem custos, inclusive de transa

ção. É fundamental avaliar qual o 

objetivo último de uma regulação. 
No caso, trata -se de melhorar as 

condições do ambiente de negócios 
visando promover ganhos de efi 

ciência e competitividade, mitigar 
a percepção de risco, contribuindo 

para uma adequada provisão de 

bens e serviç os. 
Em que pesem as iniciativas louvá

veis almejando estabelecer melhores 

padrões de governança para institui

ções brasileiras, públicas e privadas, 
é imperativo desenhar um ambiente 
institucional em que haja dareza n,\ 

atribuição de funções e na alocação 
de riscos. Apenas assim será possível 

lograr uma participação maior e pe

rene de agentes privados com efetiva 
capacidade na provisão dos serviços 

desejados. Sem isto, estaremos con
denados ao Zeitgeist2 brasileiro, um 

eterno voa de galinha, também em 
termos microeconÕmicos . 11 

' h ttps :!If!xa m e.abrll.com .br ! revista·exam el 
nao-pagou-e-sf!·mandou! 

lPalavra alemã que em tradução livre significa 
"esplrito do tempo:Seu uso foi introduzido por 
escritores romlmticos alemães,particularmente 
Johannn Goufried Herder,com o intuito de des
crever o"espíríto cultural e clíma intelectual de 
uma época: 
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