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Resumo 

O objetivo geral da presente dissertação é o de identificar incrementos que poderiam 
ser propostos nos modelos atuais de Governança Corporativa, com o intuito de 
alinhar de forma mais eficiente os interesses dos stakeholders. A metodologia se 
configura com a pesquisa de campo, bibliográfica e descritiva, com referência em 
livros, artigos publicados em revistas e jornais especializados, sites e documentos 
relacionados com o presente tema. Para o desenvolvimento da dissertação, deve-se 
considerar a metodologia que conjuga a pesquisa teórica, segundo método dedutivo 
e dedutivo-hipotético, mediante a leitura de extensa bibliografia de autores tidos 
como referência na temática aqui proposta, com contribuições relevantes ao estudo 
da Governança Corporativa, e a pesquisa de campo, por meio de entrevistas 
realizadas com especialista no tema e alguns stakeholders. A partir da discussão 
aqui proposta, como a utilização procedimental de um sistema de travas e 
contrapesos no modelo sugerido por Montesquieu em sua teoria de separação de 
poderes na formação do Estado, a ideia que se seguiria seria a de se poder 
incrementar os princípios e bases dos modelos de governança atualmente 
preconizados. Estaria dessa forma deixando os poderes das empresas com 
governança mais distintos e independentes, como forma de melhor prevenir abusos 
e conflitos, além de contribuir para a maior participação e engajamento das demais 
partes interessadas, por permitir maior senso de pertencimento, justiça e segurança 
para essas partes, podendo com isso alavancar potenciais evolutivos nessas 
empresas. 

Palavras-chave: Governança Corporativa; Divisão de Poderes; Partes Interessadas.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

The general objective of this dissertation is to identify increments that could be 
proposed in the current models of Corporate Governance, in order to align the 
interests of the stakeholders more efficiently. The methodology is configured with 
field research, bibliographical and descriptive, with reference in books, articles 
published in specialized magazines and journals, websites and documents related to 
the present theme. For the development of the dissertation, it is necessary to 
consider the methodology that conjugates the theoretical research, according to the 
deductive and deductive-hypothetical method, through the reading of an extensive 
bibliography of authors taken as reference in the subject proposed here, with relevant 
contributions to the study of Corporate Governance, and the field research, through 
interviews with experts on the subject and some stakeholders. From the discussion 
proposed here, such as the procedural use of a system of checks and balances in 
the model suggested by Montesquieu in his theory of separation of powers in the 
formation of the State, the idea that would follow would be to be able to increase the 
principles and bases of the governance models presently advocated. This would 
leave the powers of companies with more independent and independent governance 
as a way to better prevent abuses and conflicts, and contribute to the greater 
participation and engagement of other stakeholders, by allowing a greater sense of 
belonging, justice and security for these potential leverage in these companies. 

Keywords: Corporate Governance; Division of Powers; Stakeholders. 
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1 Introdução 

Os conteúdos acerca das relações entre a propriedade e a gestão são passíveis de 

serem englobados na concepção teórica da Governança Corporativa. O interesse 

mundial por esse tema tem crescido a cada dia, em especial nos mercados mais 

desenvolvidos economicamente, atualmente se encontrando em destaque no mundo 

globalizado.  

O estudo aprofundado do tema revela a presença constante de conflitos por 

benefícios entre as partes que compõem esse sistema e por ele se interessam – 

proprietários, agentes gestores, acionistas minoritários e majoritários, funcionários, 

comunidade, governo, fornecedores, clientes, credores, entre outros - sem contar as 

inúmeras e nocivas ocorrências de abuso de poder, principalmente pelos grupos que 

o concentram com mais frequência, como os conselhos de acionistas e o corpo 

executivo de gestores. 

O contexto em que os atuais modelos de Governança Corporativa foram pensados 

com um intuito muito maior de atender aos interesses do mercado com algumas 

poucas exceções, os conflitos entre proprietários e administradores continuam 

sendo uma realidade na gestão da maioria das empresas, e somente uma minoria 

dos elementos componentes do universo corporativo possuem seus interesses 

representados na lógica desses tipos vigentes. Contudo, torna-se muito claro que os 

modelos de Governança Corporativa passam a exercer um importante diferencial 

para a competitividade das empresas que os adotam.  

Sendo assim, levantar a representatividade de interesses dos stakeholders nos 

modelos de Governança Corporativa atualmente utilizados passa a ser significativo, 

para que se possa propor diretrizes e premissas objetivando a criação de novos 

modelos de Governança Corporativa capazes de trazer inovações, afim de 

alavancar diferenciais competitivos.  

Para o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC (2018), a Governança 

Corporativa é o sistema que assegura aos sócios-proprietários o governo estratégico 

da empresa e a efetiva monitoração da diretoria executiva. A relação entre 

propriedade e gestão se dá por meio do conselho de administração, a auditoria 
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independente e o conselho fiscal, como instrumentos fundamentais para o exercício 

do controle. A boa Governança assegura aos sócios equidade, transparência, 

responsabilidade pelos resultados (accountability) e obediência às leis do país 

(compliance). 

Os modelos atuais de Governança Corporativa descritos como base teórica para o 

presente trabalho podem ser determinados por inúmeras peculiaridades nas 

diferentes formas de organização político social, convenções culturais e influências 

externas (ou mesmo imperialistas) que atuam nas relações entre os proprietários, os 

gestores e mesmo nas demais partes interessadas, podendo também estar 

relacionados a certos países, grupos de países ou regiões geográficas com 

conjuntos específicos de estruturas que as compõe.  Do ponto de vista mundial, não 

há um modelo singular e específico de governança, ou mesmo um conjunto único de 

estruturas na determinação de seu arranjo fundamental. A precisão de atendimento 

às necessidades específicas das diferentes localidades não previne a governança 

de se lançar sobre as considerações acerca da dignidade humana, sobrevivência e 

prosperidade. 

Assim sendo, apesar do esforço coletivo feito pelas instituições de estudo da 

governança no âmbito mundial, há de se considerar o caminho que ainda deve ser 

trilhado como sendo o de servir de alicerce para a solução de empecilhos para as 

diferentes esferas de atuação. No intuito disso, deve-se proceder com a 

incorporação de novas premissas, informações e conhecimentos capazes de 

amplificar a evolução das práticas consolidadas de Governança Corporativa, 

objetivando solucionar questões de interesse comum. 

Ao observarmos a semântica da palavra governança, com a raiz em governo, vê-se 

que se trata conceitualmente do estabelecimento de regras e práticas com o objetivo 

de possibilitar a construção de um arcabouço normativo capaz de viabilizar aos 

proprietários e acionistas das companhias governarem o ambiente corporativo num 

contexto de múltiplos interesses. Essa mesma problemática já foi observada 

anteriormente na evolução das formas de regime do governo que historicamente se 

desenvolveram a partir da teorização concebida por pensadores como Platão, 

Aristóteles e em especial Montesquieu.  
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Preocupados com as mazelas do poder absolutista dominante naquela época, eles 

defendiam a participação da coletividade dos elementos componentes daquele 

sistema de organização na estrutura do arranjo político vigente, considerando uma 

divisão de poderes e tendo como base para tal um reparte tríplice do poder, com o 

intuito de resolver a questão dos abusos de mando, doravante a premissa de que 

somente um determinado domínio poderia ser capaz de limitar outra força distinta da 

primeira.   

Ainda que a pesquisa e estudo do tema Governança Corporativa esteja em certo 

grau de desenvolvimento pela academia, sendo de suma importância para a 

formação de mercados cada vez mais consolidados e seguros, é ainda menos 

sobrepujante e madura do que a que até o momento forma as bases conceituais da 

concepção do Estado. Há de se convir que os conhecimentos e a contribuição 

teórica de pensadores e filósofos como os supracitados, para a formação dos atuais 

modelos de governo de Estado que dominam a forma de regime mais comum do 

mundo ocidental, os chamados Estados Democráticos de Direito, possui bases bem 

mais robustas e consagradas.  

Portanto, não parece ser contraproducente a ideia de se considerar a possibilidade 

de que o modelo de divisão de poderes proposto por Montesquieu, e que já 

encontrava raízes conjecturadas nos pressupostos de Platão e Aristóteles, pudesse 

contribuir para o estabelecimento de premissas capazes de iluminar o debate acerca 

da evolução e proposição de inovações nesse tema, assim como de novos modelos 

de Governança Corporativa a serem propostos no futuro. O objeto do debate que se 

propõe é que modelos alternativos ou revolucionários de governança baseados nas 

premissas apresentadas acima possam posteriormente melhorar a eficácia 

institucional das organizações de forma a impactar positivamente na competitividade 

dessas empresas. 

No tocante a tudo isso, passa-se então à questão fundamental que ensejou este 

estudo, de que se as premissas observadas na teoria da divisão de poderes de 

Montesquieu, sob a ótica de alinhamento de interesses dos stakeholders, podem 

contribuir para a melhoria dos modelos de Governança Corporativa, permitindo que 

eles se tornem mais eficientes.  A partir dessa problemática, pode-se formular a 
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seguinte questão de pesquisa: de que forma os modelos de Governança Corporativa 

podem ser incrementados a partir da teoria da divisão de poderes de Montesquieu?  

Objetivo geral:  

Analisar de que forma os modelos de Governança Corporativa podem ser 

incrementados a partir da teoria da divisão de poderes de Montesquieu. 

Objetivos específicos:  

1. Identificar e caracterizar modelos de Governança Corporativa mais aceitos na 

atualidade;  

2. Identificar o atual status da Governança Corporativa sob a perspectiva do 

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC;  

3. Avaliar os modelos de Governança corporativa sob a ótica das partes 

relacionadas ao contexto corporativo 

4. Identificar possíveis contribuições do modelo de divisão de poderes proposto 

por Montesquieu para a inovação da Governança Corporativa. 

A pesquisa descrita nesta dissertação se desenvolveu por meio da metodologia de 

pesquisa de campo, bibliográfica e descritiva, utilizando como material de referência 

livros, artigos publicados em revistas e jornais especializados, sites e documentos 

relacionados com a temática em tela. A metodologia considerada na elaboração 

desta dissertação conjuga a pesquisa teórica, segundo método dedutivo e dedutivo-

hipotético, mediante a leitura de extensa bibliografia de autores tidos como 

referência na temática aqui proposta, com contribuições relevantes ao estudo da 

Governança Corporativa, e a pesquisa de campo, por meio de entrevistas realizadas 

com especialistas no tema e alguns stakeholders.  

Para a academia, o tema Governança Corporativa é de extrema relevância uma vez 

que enquanto disciplina é ainda uma matéria relativamente nova no âmbito 

acadêmico em relação a muitas outras, tendo se desenvolvido com um pouco mais 

relevância somente nas últimas duas décadas. Efetivamente, após o Banco da 

Inglaterra criar uma comissão para elaborar o trabalho de preparação do Código das 
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Melhores Práticas de Governança Corporativa nos anos noventa, que resultou na 

publicação do Cadbury Report, houve pouca evolução do modelo principal 

inicialmente proposto para aqueles mais comumente utilizados na atualidade. 

Já para as próprias corporações, por contribuir de forma efetiva para a boa e 

estratégica gestão, assim como a efetiva monitoração da direção executiva das 

empresas, a Governança Corporativa é de grande importância por levar 

transparência ao mercado, permitindo uma melhor aceitação dos papéis ou ações 

dessas companhias, o que leva à valorização delas nesse âmbito, além de ganhar 

força em um ambiente cada vez mais competitivo.  

O debate e o desenvolvimento de premissas que contribuam para modelos 

melhorados e mais atualizados de governança podem colaborar de forma relevante 

para a melhoria do desempenho e da competitividade dessas organizações. A 

possibilidade de modelos que gerem maior engajamento dos participantes poderia 

colaborar tanto para a melhoria dos processos de controle interno dos 

procedimentos, quanto para a efetiva contribuição no aumento dos resultados 

almejados para as metas principais. 

Como objetivo pessoal, a vivência do pesquisador como executivo em empresas 

nacionais e multinacionais, algumas delas com utilização e prática de modelos 

atuais de governança, evidenciaram diversas lacunas nesses modelos que poderiam 

ser preenchidas caso novas premissas fossem consideradas para a evolução e 

aperfeiçoamento deles.  

Foi possível perceber, ao longo desses anos de experiência, a maneira como grupos 

com interesses diversos aos das corporações manobram à margem das regras e 

controles atuais de governança, de forma a tirar proveito próprio dos ativos dessas 

empresas.  

A percepção clara e palpável da limitação de tais modelos foi um combustível extra 

para que o interesse em buscar pesquisar sobre o assunto, de forma a ampliar a 

discussão na procura de um futuro incremento na melhoria dos modelos tradicionais 

de governança mais utilizados e aceitos pelo mercado incluísse elementos 

estratégicos. 
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Esta Dissertação está estruturada da seguinte forma: esta Introdução, que apresenta 

a contextualização, o problema de pesquisa, os objetivos e as justificativas para a 

pesquisa. No capítulo 2 - Referencial Teórico – discutem-se os principais conceitos 

sobre o tema. Segue-se o capítulo 3 – Metodologia – em que se caracteriza a 

pesquisa, descrevem-se os sujeitos participantes e os procedimentos de coleta e 

análise de dados. O capítulo 4 apresenta e discute os dados da pesquisa, seguido 

do capítulo 5 - Considerações Finais - e a apresentação das Referências e do 

Apêndice.  
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2 Referencial Teórico 

Neste capítulo apresentam-se os principais conceitos sobres os temas Governança 

Corporativa e a teoria de Divisão de Poderes de Montesquieu, passando por Platão 

e Aristóteles.  

2.1 Governança Corporativa: conceitos e práticas  

Em termos de definição, muitos são os autores que tratam atualmente sobre o tema 

da Governança Corporativa. Como hermenêutica da expressão Governança 

Corporativa, alguns autores como Steinberg (2003) sustentam que o termo seja em 

primeiro momento uma má tradução do termo anglo saxão Corporate Governance, 

cuja origem histórica seria do latim “gubernare” que vem a ser compreendido como 

“governar”, “dirigir”, “guiar”, enquanto corporativa vem de corporação ou sociedade. 

A expressão remete ao entendimento de "um sistema de governo das empresas", 

pressupondo-se assim que, como a maioria dos países ocidentais contemporâneos 

tem seu regime de governo democrático composto dos três poderes distintos 

(executivo, legislativo e judiciário), as empresas poderiam também se beneficiar 

dessa mesma forma de composição.  

Isso é que defende Wald (2007), ao reforçar a vertente democrática quando define a 

Governança Corporativa indicando como correta a expressão “governo das 

empresas”. Para ele, não cabe caracterizar a sociedade anônima como corporação, 

condenando essa expressão não somente por anglicanismo indesejável e 

desrespeito à língua mãe, como também pela associação de ideias que ela pode 

acarretar. Wald considera que, na língua portuguesa, a expressão “corporação” tem 

sentido de associação profissional, inclusive com reminiscência medieval. Além 

disso, os adjetivos “corporativo” e “corporativista” possuiriam sentido pejorativo, 

tendo a ideia de prevalência de interesses de um grupo ou de uma classe. Ao 

contrário desta noção, para Wald a utilização do termo “Governança das Empresas” 

no lugar de Governança Corporativa pretende denominar a renovação da entidade, 

atendendo aos interesses de todos aqueles que a integram ou com ela colaboram. 

Segundo descreve o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC a 

Governança Corporativa teve sua origem ao longo do século 20, quando a economia 
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dos diferentes países se tornou cada vez mais marcada pela integração aos 

dinamismos do comércio internacional, assim como pela expansão das transações 

financeiras em escala global. Essa transformação teria sido incorporada pelas 

companhias que, por sua vez, foram objeto de sensíveis transformações, uma vez 

que o acentuado ritmo de crescimento de suas atividades neste período promoveu 

uma readequação de sua estrutura de controle, decorrente da separação entre a 

propriedade e a gestão empresarial. A origem dos debates sobre Governança 

Corporativa remete a conflitos inerentes à propriedade dispersa e à divergência 

entre os interesses dos sócios, executivos e o melhor interesse da empresa. 

Nesse sentido, a vertente mais aceita pelos diversos autores e pesquisadores da 

Governança Corporativa indica que ela surgiu para superar o chamado "conflito de 

agência" clássico (do inglês – agency problems). Esse conflito se daria pela situação 

em que o proprietário (acionista) delegava a um agente especializado 

(administrador) o poder de decisão sobre os rumos da empresa nos termos da lei. 

Outro grande impulso para o destaque da governança corporativa foi o amplo 

número de escândalos financeiros que abalaram os mercados de capitais, tanto nos 

EUA quanto na Europa, como foram os casos com a Enron, WorldCom e Parmalat 

entre outros, ocorrendo muito mais pela omissão nas demonstrações contábeis, com 

o vexaminoso intuito de ludibriar os investidores em potencial e trazendo à tona uma 

preocupação acerca da divulgação e do uso de informações relevantes sobre as 

companhias abertas. 

A Comissão de Valores Mobiliários – CVM (2002) define a Governança Corporativa 

como um conjunto de práticas que tem por finalidade otimizar o desempenho de 

uma companhia ao proteger todas as partes interessadas, tais como investidores, 

empregados e credores, facilitando o acesso ao capital. 

Andrade e Rossetti (2007) apontam Monks e Minow como os pioneiros no emprego 

da expressão Governança Corporativa, tendo a sua obra de 1991, Corporate 

Governance sido publicada utilizando-se da exata expressão acima descrita também 

pela primeira vez. Monks se destacava nessa época como um ativista em favor dos 

interesses dos pequenos acionistas por sua cruzada contra as arbitrariedades e 

abusos de poder por parte dos acionistas majoritários. Esse fato demonstra como a 
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questão das disputas de poder estava no cerne nascedouro dos princípios da 

Governança Corporativa. 

Apesar das diferentes abordagens e conceitos sobre a Governança Corporativa, 

para Frentrop (2002), a origem do termo remonta a época dos estudos publicados 

por Jensen e Meckling (1976) focados em empresas norte-americanas e britânicas, 

mencionando o que convencionaram chamar de problema de agente-principal (aqui 

representando o administrador – CEO – em si), dando origem à Teoria da Firma ou 

Teoria do Agente-Principal. Segundo esses acadêmicos, o problema do agente-

principal surgia quando o sócio (principal) contrata outra pessoa (agente) para que 

ele administrasse a empresa no lugar do primeiro. 

Segundo essa teoria, os executivos e conselheiros contratados pelos acionistas 

tenderiam a agir de forma a maximizar seus próprios benefícios (maiores salários, 

maior estabilidade no emprego e mais poder) e não segundo os interesses da 

empresa e de todos os acionistas e demais partes interessadas (stakeholders). Isso 

demonstra a questão dos conflitos de interesse e das disputas de poder na lógica 

atual do panorama da Governança Corporativa.  

Para minimizar o problema, os autores sugeriram que as empresas e seus 

acionistas deveriam adotar uma série de medidas para alinhar interesses dos 

envolvidos, objetivando, acima de tudo, o sucesso da empresa. Para tanto, foram 

propostas medidas que incluíam práticas de monitoramento, controle e ampla 

divulgação de informações. Uma das vertentes de pensamento dá a este conjunto 

de práticas o que se convencionou a chamar de Governança Corporativa. 

Assim, podiam surgir divergências no entendimento e interesse de cada um dos 

grupos daquilo que consideravam ser o melhor para a empresa, o que as práticas de 

Governança Corporativa com suas premissas buscam superar, criando um conjunto 

eficiente de mecanismos, tanto de incentivos quanto de acompanhamento, a fim de 

assegurar que o comportamento dos administradores estivesse sempre alinhado 

com o melhor interesse dos donos da empresa (acionistas).  

Este tipo de conflito é mais comum em países como os Estados Unidos e Inglaterra, 

onde a propriedade das companhias é mais pulverizada. Em especial no Brasil, 

onde a concentração da propriedade predomina, os conflitos se intensificam à 
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medida que a empresa cresce e novos sócios passam a fazer parte da sociedade. 

Neste cenário, a Governança Corporativa também busca equacionar as questões 

desses conflitos de forma a reverterem em benefício da empresa. 

Isso foi destacado por Andrade e Rossetti (2007) em termos do questionamento da 

máxima praticada enquanto suposição clássica de que o objetivo central das 

empresas seria tão somente a maximização do lucro para os acionistas (Teoria da 

Firma), uma vez que, com a crescente dispersão da propriedade das ações – seja 

pelo financiamento das empresas via mercado acionário ou pela constante 

ocorrência de processos sucessórios e consequente separação entre propriedade e 

gestão – houve o enfraquecimento desse alinhamento com o conjunto de interesses, 

motivações e objetivos que movem os gestores não proprietários. A questão 

colocada seria a de que esses gestores poderiam estar mais interessados em 

segurança do que em lucros máximos (até porque se apresentam como 

responsáveis perante a lei), mais em crescimento do que em retorno e mais em 

vantagens pessoais do que no potencial efetivo de crescimento do valor da 

companhia. 

Para Borges e Serrão (2005) a origem de todo esse processo se deu com a 

evolução do conceito e estrutura de propriedade ocorrida inicialmente nos Estados 

Unidos a partir de 1920 – de forma preliminar de trabalhos como os de Berle e 

Means (1965), colocando a problemática das corporações que possuíam posição 

acionária dispersa e que evidenciavam o conflito entre administradores e acionistas. 

Essa problemática exigiu a adoção de mecanismos que forçassem os primeiros a 

defenderem os interesses dos últimos - e se expandiu devido a aspectos 

econômicos, culturais e políticos, quando o país viveu um momento de prosperidade 

econômica, consolidando-se como potência mundial. Dessa maneira foi comprovado 

pelos efeitos globais da Crise de 1929, que rapidamente atingiram praticamente 

todos os países do globo ocasionando graves consequências políticas e sociais, que 

a abrangência desse impacto estaria assim validando o poderio de influência 

americano sobre os mercados em diversos países.  

Na cultura empresarial predominante até aquele momento, os proprietários – um ou 

alguns indivíduos ou famílias – tinham o poder sobre as decisões administrativas de 

suas empresas, frequentemente ocupando os mais importantes cargos da gestão. 
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Décadas mais tarde, já no contexto pós-1945, a força e o dinamismo da economia 

dos Estados Unidos apontava rumo à complexidade das organizações empresariais, 

notadamente para as companhias listadas em bolsa de valores. A partir de então, a 

estrutura de propriedade dispersa, com ações negociadas no mercado de capitais, 

tornava-se característica cada vez mais comum entre suas empresas. 

Paulatinamente, esse tipo de controle passou a caracterizar empresas também em 

outros países. 

No momento em que passou a existir um conjunto disseminado de proprietários, os 

também chamados acionistas, esta interferência direta na empresa tornou-se 

impraticável, sendo frequentemente privilégio de controladores majoritários que, a 

exemplo do que ocorria nas empresas familiares, muitas vezes ocupavam a função 

de presidente do conselho de administração (Chairman) e a de principal executivo 

(ou CEO - Chief Executive Officer), ou optavam pela contratação de gestores 

profissionais para essa função.  

Com a evolução do mercado de capitais e sua forte expansão, tanto nos Estados 

Unidos quanto na Europa, as discussões envolvendo acadêmicos, investidores e 

legisladores e que originaram teorias e marcos regulatórios avolumaram-se nos 

anos noventa, após os graves escândalos contábeis da década anterior, envolvendo 

diferentes e importantes empresas. Em 1992 foi publicado na Inglaterra o Relatório 

Cadbury, considerado o primeiro código de boas práticas de Governança 

Corporativa. 

Nesse mesmo ano, nos Estados Unidos, foi divulgado o primeiro código de 

Governança elaborado por uma empresa, a General Motors (GM). Ocorrências de 

sinais do mesmo movimento foram também verificadas pouco depois nos resultados 

de uma pesquisa realizada pelo fundo de pensão Calpers (California Public 

Employees Retirement System), nos Estados Unidos, que constatou que mais da 

metade das 300 maiores companhias daquele país já tinham seus manuais de 

recomendações de Governança Corporativa. 

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE (1999) 

defendia como objetivo corporativo a direta maximização do valor e dos lucros para 

os acionistas, porém com entendimento de percepção às demandas e expectativas 
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dos demais stakeholders. Além disso, para ela os Conselhos de Administração 

deveriam agir com cada vez mais transparência e visão independente, tidos como 

essenciais para uma boa governança. Esses conselhos deveriam se sujeitar a uma 

adaptação que fosse voluntária, porém seguindo minimamente os padrões globais, 

em especial nas áreas onde tais padrões são preferíveis, como no caso da 

contabilidade.   

Para Andrade e Rossetti (2007), as boas práticas de Governança foram moldadas 

para harmonizar interesses em conflito e bloquear oportunismos, tanto os praticados 

pela direção, em detrimento dos proprietários, quanto aos praticados por acionistas 

majoritários. Além disso, muitos são os conceitos e expressões relevantes que estão 

associadas ao termo governança corporativa, sendo os principais: conflito de 

agência; sistema de relações; sistema de valores; sistema de governo; estrutura de 

poder; estrutura de regulação; padrões de comportamento; direito dos acionistas 

(shareholders); direito de outras partes interessadas (stakeholders).  

Lodi (2000) considera que houve, com o passar do tempo, uma evolução dos 

códigos das práticas e conceitos de gestão que se convencionou chamar de 

Governança Corporativa, com o desdobramento das crises pelas quais passaram as 

grandes corporações mundiais (a exemplo da General Motors), assim como a 

pressão causada pelos grandes fundos de pensão americanos (como o Calpers) e 

fundos de investimento de forma a obter maior transparência na prestação de 

contas. Na Europa, especialmente na Inglaterra, pela pressão de organismos 

privados (como o Institute of Directors) o primeiro código de condutas de gestão, o 

Cadbury Report, surgiu em 1992. 

Bernhoeft (2003) evidencia o início concreto da preocupação com o tema 

governança como sendo a iniciativa do Banco da Inglaterra, em 1991, de escolher 

Lord Cadbury para conduzir uma comissão com a finalidade de revisar o papel dos 

Conselhos de Administração na Inglaterra assolada por escândalos ocorridos nesse 

âmbito entre os anos oitenta e noventa. Essa comissão, batizada de Cadbury, 

envolveu esforços da Bolsa de Valores de Londres, do Conselho de Reporte 

Financeiro e da Accountancy Profession no intuito de desenvolver o Código de 

Práticas Recomendáveis para os conselhos seguirem, que foi publicado em forma 

de relatório batizado com o mesmo nome da comissão em 1992.  
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Conforme Andrade e Rossetti (2007) trazem, há de se ressaltar a importância do 

processo de disseminação da dispersão do capital de controle das empresas na 

formação do arcabouço da Governança Corporativa. Esse processo pode ser 

determinado pela constituição de grandes empresas na forma de sociedades 

anônimas com o financiamento de seu crescente capital por meio de subscrição 

pública de novas emissões de capital. Além disso, também pela abertura de 

empresas privadas (IPO´s) aumentando a lista de empresas presentes na bolsa de 

valores, pelo crescimento do número de investidores no mercado de capitais com 

aumento de diversificação das carteiras de investimento derivado do fracionamento 

da propriedade das empresas, pela proveniência dos processos sucessórios 

provocados pelo óbito dos sócios fundadores ou iniciais e pelos processos de fusão 

das grandes companhias com a redução da participação individual de cada grupo 

societário no capital expandido. 

Notadamente nos Estados Unidos, houve a construção dos sistemas infraestruturais 

e a implantação das indústrias de base, fundamentando a constituição das 

companhias em sociedades anônimas com alta dispersão de capital já desde suas 

fundações, que se estendeu para praticamente todas as sociedades anônimas 

americanas do período. Do início do século XX até o fim dos anos 20, isso refletiu no 

enorme aumento de acionistas que praticamente quadruplicou durante esse período. 

Com isso houve grande expansão de setores produtivos que passaram a adotar o 

sistema acionário aberto (abertura de capital), se estendendo da infraestrutura às 

indústrias de base (serviços públicos, mineração, petróleo, gás natural, 

transformação, bancos e comércio) excetuando-se o setor agrícola, em que o 

sistema acionário e a dispersão de capital pouco avançaram nesse período. 

Para França (2014), o tema relativo à Governança Corporativa somente passou a 

ser conhecido mundialmente em função dos grandes escândalos financeiros 

envolvendo diversas corporações nos Estados Unidos (EUA), que causaram sérios 

prejuízos ao mercado financeiro e assim despertaram a atenção da sociedade em 

geral para a relevância desse assunto. Isso fez com que se tornasse essencial para 

as companhias a prática da Governança Corporativa, ao garantir para as empresas 

que adotavam essa prática tivessem uma maior credibilidade dentro do mercado de 

capitais, causando também reflexo no valor de suas ações. Assim, isso ganhou força 

em meados da década de oitenta nos EUA, quando os grandes investidores 
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institucionais passaram a se mobilizar contra algumas corporações que eram 

administradas de maneira irregular, em detrimento dos acionistas. Esse movimento 

foi se expandindo pelo mundo, chegando à Inglaterra, inicialmente, e depois se 

estendendo pelo restante da Europa até chegar ao Brasil no final do século passado. 

Uma questão que se destaca nos estudos de Berle e Means (1965), preceptores do 

conceito de Governança Corporativa e que também foram reforçadas nos trabalhos 

desenvolvidos por Andrade e Rossetti (2007), é a da lógica quanto à transposição da 

propriedade passada das mãos de “agentes ativos”, que seriam os proprietários 

primeiros ou de direito (com ao menos o controle regular e frequente), para as mãos 

de “agentes passivos”, que poderiam ser considerados em última instância como 

proprietários de fato, porém distantes da gestão cotidiana. Isso significou, na prática, 

que no lugar de propriedades materiais reais (bens e ativos) sobre as quais os 

proprietários de direito seriam responsáveis e exerceriam controle ficou somente um 

pedaço de papel representando uma série de direitos e expectativas em relação a 

uma determinada companhia. Ainda assim, o que restou foi a percepção da quase 

completa impotência para agir sobre a propriedade material. Além disso, os valores 

espirituais que existiam na ligação dos proprietários “agentes ativos” com as 

empresas foram dela separados e as forças geradoras de valor consideradas como 

o valor da riqueza acionária passaram a depender inteiramente de forças alheias a 

ela.  

Apesar disso tudo, algumas características dessa nova concepção de propriedade 

foram consideradas de extrema vantagem para os acionistas, como a enorme 

liquidez que a força acionária atingiu em mercados organizados, assim como o 

usufruto da riqueza acionária que assumiu forma passível de ser diretamente 

empregada por seu possuidor. Isso fez, portanto, que o capital acionário passasse a 

se tornar o grande símbolo de riqueza, enquanto a responsabilidade e poder de 

comando fossem transferidos para outro grupo, independente de quais mãos 

possuíam o controle. 

Toda essa transformação, que se deu em termos do sentido de propriedade a partir 

dessa evolução, tornou então os acionistas em reféns da condição de proprietários 

passivos, que apesar da premissa de serem detentores da riqueza passaram a 

restringir seus interesses em apenas obter usufruto da parcela de lucro da 
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companhia destinada ao pagamento de dividendos, seu aumento de valor de 

mercado e em receber por suas ações o valor praticado em caso de liquidação ou 

venda da empresa Essa transformação de valores também deu causa ao 

desalinhamento de interesses dos acionistas com os gestores, uma vez que os 

primeiros passaram a buscar somente retornos financeiros pessoais cada vez 

maiores como força motriz.  

As questões levantadas de forma pioneira por Berle e Means (1965) também 

abrangeram a problemática abordada com citações da obra “A Riqueza das Nações” 

de Adam Smith (1983), que defendia a ausência de expectativas por parte dos 

proprietários de empresas para com os diretores que as geriam, no que tange à 

administração do dinheiro. Na perspectiva de Smith esses últimos jamais seriam tão 

zelosos quanto os primeiros. Para Smith a dispersão da propriedade tornava 

impossível uma administração tão eficiente quanto à de empresas em que a 

propriedade e o controle constituíam um todo unitário, sendo Smith um verdadeiro 

crítico da sociedade anônima enquanto forma de organização e constituição das 

companhias. Todas essas questões culminaram no que foi posteriormente 

denominado como Governança Corporativa.  

Segundo Lethbridge (1997), a Governança Corporativa pode ser conceituada como 

sistema composto por regulamentos e convenções culturais que rege a relação entre 

as administrações das empresas e os acionistas ou outros a quem os 

administradores devem prestar contas. As características e o desenvolvimento 

desses modelos refletem as peculiaridades de formas distintas de organização 

capitalista, assim como prioridades políticas e sociais diversas. Este conjunto de 

questões que envolve a relação entre propriedade e gestão pode ser debatido no 

âmbito do conceito de Governança Corporativa objetivando-se avaliar a relativa 

eficácia institucional de modelos que podem impactar na competitividade de 

empresas e até nações. 

Andrade e Rossetti (2007) ressaltam as diretrizes da Governança Corporativa 

listadas pela relevância das funções que desempenham fundamentalmente naquilo 

que se refere aos processos ou seus pilares, como o de senso de justiça (Fainerss), 

transparência das informações (Disclosure), prestação de contas (Accountability) e 

cumprimento de normas (Compliance), tidos como os quatro valores capazes de dar 
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sustentabilidade à boa governança. Com isso torna-se possível a união de diretrizes 

que objetivem melhorar o desempenho das empresas.  

Os princípios básicos acima podem ser mais bem compreendidos se observados 

como a transparência das informações dos agentes de uma gestão em execução, a 

equidade aplicada no tratamento dos acionistas, a correta prestação de contas e 

responsabilidade corporativa, e por fim a adoção de procedimentos éticos com 

concorrentes, fornecedores, colaboradores, investidores e mercado.  

Leal e Camuri (2008) consideram que os diferentes conceitos de Governança 

Corporativa, dentre as demais funções, contemplam a compreensão da necessidade 

de um conjunto de normas e regras capazes de assegurar os direitos dos acionistas, 

bem como estabelecer meios de controlar e monitorar as organizações, com 

consequente efeito de agregação de valor, permitindo o acesso mais facilitado 

dessas companhias ao capital. A primeira necessidade de atendimento da 

governança estaria para esses autores focada na criação de um sistema legal de 

proteção aos investidores e na atuação dos conselhos de administração com intuito 

de desenvolver formas de sustentação e valoração da atuação dos acionistas, além 

de permitir a atração de novos investidores.  

Para Lodi (2000), o debate sobre a Governança Corporativa segue firme ainda nos 

dias atuais. Na Inglaterra, de onde se originaram importantes códigos de conduta 

corporativa ou melhores práticas a partir do trabalho de discussão em comitês como 

o Cadbury, Greenbury e Hampel, o que permanece é a argumentação considerada 

fundamental das razões de existência das empresas, se para atender aos interesses 

dos acionistas ou se seria para satisfação dos stakeholders, aí definidos como um 

grupo de interesses mais amplo, ou que também podemos definir como 

democrático.  

Nesse mesmo direcionamento, Slomski, Mello, Filho e Macedo (2008) abordam a 

ideia de firma enquanto uma ação entre grupos e indivíduos passando a se fazer 

necessária a utilização da cooperação, mobilização de recursos e esforços, 

superando os conflitos, com o objetivo de assegurar a sobrevivência de si própria e 

de seus membros.  
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Para França (2014), a boa Governança Corporativa contribui para um 

desenvolvimento econômico sustentável, proporcionando melhorias no desempenho 

da atividade de empresa. Segundo a autora, para que isso possa acontecer torna-se 

importante ter o acionista-controlador em sintonia com os sistemas de governança 

de qualidade, evitando-se assim diversos fracassos empresariais como abusos de 

poder, erros e fraudes. Entretanto, Ferreira, Santos, Lopes, Nazareth e Fonseca 

(2013) fazem um contraponto ao comprovar em sua pesquisa resultados que 

apontam não haver diferença estatisticamente significante entre o desempenho das 

empresas dos segmentos de Governança Corporativa da bolsa, ao compara-las às 

empresas listadas nos demais segmentos de mercado. 

Borges e Serrão (2005), igualmente, abordam a questão dos conflitos de interesses 

ao afirmarem que, em uma empresa, o controle deve ser supostamente guardião 

dos interesses de determinados grupos (na Alemanha se estendendo inclusive aos 

trabalhadores), e que em alguns casos deve apenas preservar o interesse dos 

acionistas. Além disso, a existência de interesses conflitantes ou jogo de interesses 

no ambiente interno das companhias acaba por dar margem a um comportamento 

oportunista, devido à preocupação dos administradores com suas próprias riquezas 

pessoais, segurança no emprego, estilo de vida e outras vantagens.  

A questão do poder é também preocupação para Bernhoeft (2003) que cita, no que 

tange à publicação do Relatório Cadbury, aquilo que seria seu principal objetivo: o 

papel do Conselho de Administração em manter um controle total e efetivo para com 

a companhia, de forma a eliminar a situação personalizada na qual um indivíduo 

dispõe de plenos poderes de decisão. Assim, evidencia a preocupação que já 

rondava na época, em termos do equilíbrio e limitação de poderes entre diferentes 

partes (gestores e acionistas).   

A questão do poder é trazida por Bobbio (2008) sob a ótica de Governo de Estado 

pela Teoria Geral do Direito, para explicar que “norma” e “poder” são na verdade 

duas faces da mesma moeda. Isso se dá a partir do entendimento do Direito, como o 

entende o positivismo jurídico, um conjunto de normas vinculadoras para uma 

coletividade inteira e não somente para poucos, pois não se pode admitir a 

existência de normas (ou regras) sem pressupor a existência de indivíduos que 

detenham e exercitem regularmente um poder. A norma seria, dessa maneira, o 
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poder soberano reduzindo o Estado (e seu Governo) a ordenamento jurídico ou 

normativo.  

Andrade e Rossetti (2007) ressaltam a questão do interesse próprio, por parte dos 

gestores, no que tange o argumento do lucro como forma de sustentação do poder. 

A tese de que a importância da prevenção dos prejuízos, por eles causarem a 

destruição do poder, seria mais importante do que a majoração dos lucros, é 

também de onde parte o estabelecimento das condições para que sejam criadas 

outras em prol da alta gestão, no sentido de se apropriar de benefícios 

autoconcedidos, em detrimento de lucros ainda maiores para acionistas distantes e 

pouco (ou nada) conhecidos.  

Essa condição criaria um ambiente para que essa estrutura do corpo gestor pudesse 

então utilizar de sua autonomia com intuito de proceder com o usufruto do poder, em 

função da formalização de acordos internos que almejassem a conciliação do 

subconjunto de objetivos da gerência funcional, geralmente comprometendo o 

atendimento do lucro máximo aos acionistas. A busca pelo maior lucro possível, a 

partir de um determinado nível, iria, na verdade, competir com os objetivos de 

crescimento das organizações, tendendo a proporcionar aos gestores a 

oportunidade de se apropriarem de outras formas de compensações. 

2.1.1 Elementos envolvidos na Governança Corporativa: stakeholders e 
shareholders 

Torna-se uma questão importante para a construção da lógica textual que se 

apresenta à frente a discussão sobre o conceito de stakeholders, shareholders e 

suas definições para o entendimento do nexo lógico aqui exposto. 

França (2014) também defende essa linha democrática ao definir o conceito de 

stakeholders como o que se estende não só aos acionistas minoritários, mas em 

relação a outras pessoas que sofrem reflexos com a atividade desenvolvida pela 

empresa. Para isso ela cita como exemplo os credores que poderiam perder seus 

créditos se as atividades da companhia não forem bem-sucedidas. Ainda assim, 

mesmo que os credores pudessem pedir a falência da sociedade, só receberiam 

seus créditos se a devedora possuísse bens para serem executados. Nessa linha, o 
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credor seria também um investidor por abrir mão de recursos, mesmo que 

temporariamente, em troca da aquisição de debêntures emitidas por uma 

companhia, e também poderia ser beneficiado pela política de Governança 

Corporativa dessa empresa, visto que seria por meio dela que eles poderiam 

monitorar a atuação dos gestores da empresa em função de viabilizar o futuro 

pagamento de seus empréstimos.  

Borges e Serrão (2005) definem shareholders como acionistas e stakeholders como 

demais partes interessadas, a saber: clientes, funcionários, fornecedores, 

comunidade, entre outros. Isso demonstra que, ao se relacionar a Governança 

Corporativa com o atendimento das partes interessadas (stakeholders) e acionistas 

(shareholders) no desempenho das organizações, poderia se associar o conceito de 

companhia para além da simples Teoria da Firma de maximização do lucro somente 

para os acionistas.  

França (2014) reforça essa questão ao citar códigos legais normativos de que a 

atividade empresarial não é um mero instrumento de produção de lucros para 

satisfazer os seus investidores, ao autorizar o Conselho de Administração ou a 

diretoria a prática de atos gratuitos razoáveis em benefício dos empregados ou da 

comunidade de que participe a empresa, tendo em vista suas responsabilidades 

sociais. Isso deixaria clara a obrigação do agente gestor em ir além da realização 

dos objetivos corporativos e cumprimento da função social da empresa, mas 

também de atender aos interesses de acionistas, colaboradores e da comunidade no 

entorno.  

Wald (2007) também complementa esse conceito ao definir shareholder como 

aquele cuja obrigação primordial, como administrador (ou gestor), é a de agir em 

nome dos interesses dos acionistas. Já o stakeholder, mesmo incluindo os 

acionistas, trabalha com um conjunto mais amplo de interesses para ser 

contemplado pela ação e pelos resultados da corporação. Dentro dessa premissa, o 

sistema stakeholder se diferenciaria do shareholder por atribuir um maior peso aos 

interesses dos empregados, o que poderia ser exemplificado pela criação de 

barreiras à demissão de funcionários, como ocorreu na Alemanha, ou pela 

concessão de empregos vitalícios aos funcionários de uma parcela significativa de 

empresas no Japão. A prestação de contas também seria influenciada nesses dois 
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modelos em que no primeiro, também no exemplo da Alemanha, parte das cadeiras 

do Conselho são reservadas aos representantes dos funcionários, que também são 

consultados em casos de demissão em massa, enquanto no segundo modelo a 

administração presta contas somente aos acionistas.  

Fontes Filho (2004) faz uma separação de shareholder e stakeholder em dois 

conjuntos de práticas distintos, de forma a justificar que a maioria das pesquisas 

produz análises em torno da separação entre propriedade e gestão e seus 

problemas decorrentes. Assim existem esses dois conjuntos que podem ser 

chamados de paradigmáticos: o modelo shareholder (cujo foco é o interesse dos 

acionistas) e o modelo stakeholder, que adota uma visão mais abrangente, 

enfatizando, por exemplo, a responsabilidade social da corporação, colocando-a no 

centro de uma rede formal e informal de relacionamentos com diversos atores. 

Lethbridge (1997) contribui de forma definitiva para esse debate ao ressaltar as 

diferenças conceituais notadamente contrastantes após a década de noventa com o 

amadurecimento da concepção de Governança Corporativa, em que o objetivo de 

gerar riqueza somente para os acionistas passou a ser questionado em certos 

segmentos políticos. A partir daí, teria ganhado força a ideia de que (a exemplo do 

Japão e Europa) as empresas não deveriam pautar suas atividades pelos interesses 

tão somente dos acionistas, mas também de empregados, fornecedores e clientes. 

Lodi (2000) salienta o debate entre acionista e stakeholder no surgimento do 

“conselheiro esclarecido”, para denotar o dever da empresa em maximizar os 

ganhos dos acionistas, mas fazendo-o de forma responsável por levar em conta o 

prazo estendido das obrigações dos conselheiros para com a empresa e da 

confiança para com os empregados, fornecedores e clientes, assim como o dever 

fiduciário para com os acionistas. Isso daria ao Conselho um papel pluralista para 

com seus diversos constituintes (stakeholders), o que estaria direcionando as novas 

instâncias britânicas que debatem as premissas da Governança Corporativa, com 

viés mais limitante ao poder dos acionistas (shareholders), restringindo abusos de 

predadores e aumentando a transparência da gestão para a visibilidade de assuntos 

de interesse das demais partes interessadas dos diversos constituintes.  
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Para Jesus (2005), o relacionamento com as partes interessadas se pauta na 

premissa de que elas são indivíduos ou entidades que assumem algum tipo de risco, 

direto ou indireto, em face da sociedade. Elas podem ser representadas, além dos 

acionistas, pelos empregados, clientes, fornecedores, credores, governos, entre 

outros, não os separando-os em stakeholders e shareholders. O executivo principal 

(CEO) e os demais diretores têm como papel serem responsáveis pelo 

relacionamento transparente com essas partes interessadas. 

Pelas considerações apresentadas por França (2014) quanto ao conceito de 

stakeholders e a responsabilidade com os trabalhadores da companhia, para ela 

existem atualmente empresas que adotam uma política de recursos humanos 

voltada à valorização de sua principal força, as pessoas, e mantêm programas e 

políticas sociais que visam à preservação, defesa e ampliação dos direitos humanos 

e da justiça social no âmbito dessas organizações. 

Fontes Filho (2004) nos revela que no modelo ampliado de atendimento às partes 

interessadas, por ele denominado somente de stakeholders, onde as empresas 

devem ser socialmente responsáveis, administradas de acordo com o interesse 

público e prestando contas aos diversos outros grupos envolvidos tais como: os 

empregados, fornecedores, clientes e a comunidade em geral, predominando as 

ações e cobrança pela prestação de contas (accountability). Para ele os críticos 

desse modelo alegam que a busca dos administradores em atender as expectativas 

desses diversos grupos pode representar eventuais resultados negativos do negócio 

e tornar mais difusa a definição dos objetivos organizacionais, mas mesmo assim 

reconhecem que a visão stakeholder tem capacidade de agregar os esforços das 

partes interessadas em torno dos objetivos de longo prazo e do sucesso da 

empresa. 

O interesse social para com a comunidade é acentuado por França (2014) ao 

considerar as empresas como agentes principais do desenvolvimento econômico do 

país, assim como seus avanços tecnológicos e a geração de recursos, que fazem 

com que cada vez mais se necessite de ações cooperativas e integradas com 

objetivo de desenvolver uma política ambiental e responsabilidade social.  



29 

 
Ela considera que as empresas que adotaram a prática da Governança Corporativa 

possuem a postura ética de respeitar a comunidade, o que acaba sendo um 

diferencial dentro do mercado de capitais e faz com que o reconhecimento destes 

fatores pelos investidores permita que essas empresas alcancem maiores níveis de 

sucesso. 

Lethbridge (1997) destaca a questão de separação de poderes nos conceitos de 

Governança Corporativa, uma vez que, para ele, as mudanças que determinaram a 

separação entre propriedade e gestão, por mais que tenham culminado na 

modernização dos processos de gestão, acabaram por criar diversos problemas no 

processo de monitoramento das relações entre os acionistas (ou proprietários) e os 

administradores dessas empresas.  

Além disso, deram causa ao ponto de vista dos acionistas de que uma gestão 

profissionalizada implica em delegar autonomia aos administradores, tornando-se 

inevitáveis as assimetrias informacionais decorrentes da nova separação de 

poderes, podendo levar a uma divergência de interesses. Observa-se nesse caso 

uma clara preocupação quanto aos impactos causados pela discrepância de 

objetivos e alinhamentos entre o corpo societário das organizações e a 

administração das empresas. Portanto, passam-se a valorizar os elementos 

constitutivos capazes de melhorar o balizamento de princípios entre esses dois 

componentes.  

2.1.2 Modelos de Governança Corporativa 

Os modelos de Governança Corporativa são igualmente importantes para o debate 

aqui em tela por mostrar que as diferenças culturais, tanto nas argumentações 

iniciais que geraram os primeiros códigos de conduta, quanto nas premissas que 

incluíram nas discussões uma parcela maior de partes interessadas no desempenho 

e sucesso das organizações, fazem na verdade a ligação mais forte (ou não) com a 

proposta de correlação com o modelo de Estado Democrático de Direito, advindo 

dos conceitos republicanos desdobrados da divisão de poderes de Montesquieu.  

Leal e Camuri (2008) contribuem para a delimitação dos modelos de governança, 

como sendo a forma com que a união dos componentes – normas, convenções 

culturais e o bloco formado pelas instituições – considera as relações entre 
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proprietários, gestores e demais   elementos de acordo com o tipo de modelo, aos 

quais esses últimos devem prestar contas. Tais modelos com suas evoluções e 

características estão por vezes ligados a conjuntos de países que demonstram suas 

predileções sociais e políticas, além das suas especificidades, de maneira bem 

distinta de uma organização capitalista. 

Ao serem incluídos no modelo para terem atendidas suas expectativas, e permitindo 

esse modelo um equilíbrio maior gerando também maior estabilidade ao sistema, 

estaria se incentivando os empregados a investir em habilidades específicas ao 

desempenho de suas funções, assim como estimulando-os a aumentar a 

cooperação entre eles por serem constantemente consultados sobre questões 

ligadas ao trabalho por parte da administração. 

Para Bueno (2010), há uma lacuna de Governança Corporativa nas organizações, 

no que tange a participação daqueles são os executores das tarefas, trabalhadores 

desde o chão de fábrica passando pela média gerência, de forma a poderem ter 

alguma representação dentro da lógica prevista dos modelos de governança. 

Compreendidos os aspectos humanos das corporações é possível empreender 

esforços para que um processo de governança mais amplo e transparente, e que 

atenda as expectativas de todas as partes interessadas, com boa perspectiva de 

sustentabilidade do negócio principalmente em situações de mudanças conjunturais 

ou estruturais.  

Essas prerrogativas também criariam, além de sentimento de segurança pela 

consciência de terem direitos garantidos de participação no sistema, um sentimento 

maior de pertencimento que também contribui para que os trabalhadores possam 

desempenhar mais e melhor suas funções, aumentando as chances de sucesso da 

organização. 

Para Borges e Serrão (2005), além dos sistemas baseados na propriedade familiar 

existem, sobretudo, dois grandes modelos ou sistemas básicos de governança que 

têm como base a proteção legal: o anglo-saxão (EUA e Reino Unido) e o nipo-

germânico (Alemanha e Japão). Qualquer que seja utilizado deve ser levado em 

conta o fato de que o que importa é saber que todos esses sistemas podem ser 

eficientes desde que se cumpram os critérios apropriados ao sistema e cultura 
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locais. O maior problema seria o de não adotar nenhum sistema de governança que 

fosse estruturado de acordo com as particularidades do país. 

Notadamente, ocorre que no modelo anglo-saxão as participações acionárias são 

relativamente mais pulverizadas e as bolsas de valores mais desenvolvidas, 

garantindo maior liquidez dessas participações e diminuindo o risco para os 

acionistas. Esse processo faz com que a demanda por monitoramento direto seja 

menor, uma vez que o mercado consegue sinalizar, por meio da precificação que 

faz, se houve aprovação ou não em relação aos administradores.  

Tradicionalmente nesse modelo, a criação de valor para os acionistas tem sido 

privilegiada em detrimento das demais partes interessadas (stakeholders). Embora 

seja temerário apontar a hegemonia do modelo anglo-saxão não se pode deixar de 

reconhecer a importância do mercado financeiro norte-americano como fonte de 

recursos para empresas de todo o mundo, assim como a pressão exercida pela 

atuação de seus investidores institucionais pela utilização de determinadas normas e 

práticas de Governança Corporativa. 

Nos EUA, o modelo de governança disseminado enfatiza a transparência das 

informações pela necessidade dos investidores em monitorar o desempenho das 

empresas de forma a tornar o mercado mais eficiente. O indicador de eficiência 

normalmente mais utilizado é o retorno sobre o capital financeiro aplicado.  

Mesmo assim, pode-se perceber uma tendência no modelo anglo-saxônico em se 

aperfeiçoar, como, por exemplo, a redução das restrições sobre a influência dos 

acionistas, o aumento das relações de longo prazo e o reconhecimento da 

importância dos demais stakeholders, o que o faz ganhar certas características mais 

similares ao modelo de governança nipo-germânico.  

No modelo nipo-germânico as participações acionárias são amplamente menos 

pulverizadas do que no modelo anglo-saxônico. A propriedade é mais concentrada e 

muitas participações são de longo prazo. Nesse sistema, em que a liquidez não é 

priorizada, os acionistas reduzem o risco colhendo as informações necessárias às 

suas decisões diretamente com os administradores.  
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Tal prática faz com que a Governança Corporativa de países como Japão e 

Alemanha seja fortemente baseada nas relações entre proprietários e 

administradores. Isso se dá a longo prazo de forma a obter benefícios para ambas 

as partes. Esse tipo de relacionamento tem como característica propiciar uma 

redução dos problemas de agência.  

Além disso, nos países cujo modelo de governança se aproxima das características 

do modelo nipo-germânico, as empresas procuram equilibrar os interesses dos 

acionistas com aqueles de outros grupos que são impactados pelas suas atividades, 

como, por exemplo, os empregados, fornecedores, clientes e comunidade.  

Outra característica marcante no modelo nipo-germâncio é a de que, 

especificamente no Japão, a rede de negócios assume uma importância maior com 

cerca de 50 a 70% das ações de empresas listadas na bolsa pertencerem a outras 

empresas. Esse sistema é denominado de participação cruzada e promove a união 

entre os membros (keiretsus). Os bancos em geral, além de outros investidores 

institucionais, agem somente monitorando a gestão, e somente atuam de maneira 

mais efetiva em caso de baixa performance.  

Já especificamente na Alemanha, os bancos desempenham papel de destaque, 

utilizando a participação acionária para fortalecer as relações comerciais com seus 

clientes, e as companhias em geral tem como característica particular, que é a de 

possuírem uma governança que inclui a participação de funcionários das empresas 

na formação de seus conselhos.  

Entretanto, a liberalização e a internacionalização das aplicações dos recursos em 

outros mercados por meio, por exemplo, das ADR’s (American Depositary Receipts - 

na tradução: Recibos de Depósitos) são certificados de ações, emitidos por bancos 

americanos, com lastro em títulos de valores mobiliários de empresas estrangeiras 

negociados em dólares americanos nas Bolsas de Valores dos Estados Unidos). 

Esses certificados têm imposto mudanças nas empresas alemãs e japonesas que 

adotam o modelo de Governança Corporativa nipônico-germânico, obrigando as 

maiores empresas a se aproximarem do modelo anglo-saxônico.  

Cabe ressaltar, que a classificação e as características de referência dos modelos 

acima descritos têm a sua utilização muito mais especificada como uma referência 
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analítica, pois uma vez que, como se pode comprovar pela observação do que vem 

ocorrendo nos últimos anos em ambos os modelos, a evolução de ambos tem 

comprometido de alguma maneira a pureza de tais caracterizações. 

Já para Lethbridge (1997), a descrição dos modelos de governança possui a mesma 

natureza de classificação, sendo igualmente compreendidos por modelo anglo-

saxão e também por modelo nipo-germânico, o que parece ser uma classificação 

praticamente pacificada na literatura da Governança Corporativa. Ele destaca o 

intenso debate encabeçado pelos Estados Unidos desde o início dos anos 90 acerca 

das múltiplas facetas e características dos modelos de governança, no sentido de 

realizar comparações do modelo por eles adotado com o modelo nipo-germâncio, de 

forma a constituir uma maneira de travar contato com as múltiplas facetas do tema. 

 No modelo anglo-saxão descrito por Lethbridge (1997), destacam-se igualmente as 

participações acionárias com características pulverizadas (em média, nos Estados 

Unidos, os cinco maiores investidores de uma determinada empresa detém menos 

de 10% do capital dela). A alta liquidez das participações causada pela maturidade e 

amplo desenvolvimento dos mercados acionários permite a dispensa da 

necessidade de monitoramento rígido e direto, tornando baixos os riscos para os 

acionistas. O sistema exige uma constante e periódica divulgação de balanços e 

informações, impondo um nível elevado de transparência e controle rigoroso sobre o 

uso de informações privilegiadas (inside information), tornando o mercado 

responsável em aprovar ou não a administração das empresas por meio da 

precificação que ele impõe às suas ações. 

O modelo nipo-germânico também caracteriza-se por  manter uma propriedade mais 

concentrada nas mãos de poucos (a média no Japão, para os cinco maiores 

acionistas de uma companhia, é a de possuir cerca de 25% do capital, e na 

Alemanha em torno de 40% do capital em média para esse grupo de acionistas), 

sendo na maioria das vezes participações de longo prazo.  

Destaca-se também o forte componente das participações cruzadas, em especial no 

Japão, onde entre 50 e 70% das ações de empresas listadas na bolsa de valores 

pertencem a outras empresas, formando clubes de membros que detém 

participações em empresas umas nas outras.  



34 

 
A prática alemã de fortalecimento dos laços comerciais entre bancos e clientes 

(corporativos) por meio da troca de participações acionárias pode, num primeiro 

momento, reduzir a liquidez dessas ações, mas, de maneira prática, o que se 

enfatiza é a redução da exposição ao risco devido ao contato direto entre as 

administrações e acionistas. 

Além dos modelos focarem de forma antagônica – de um lado acionistas 

(shareholders) e de outro as demais partes interessadas (stakeholders) incluindo 

nesse último em especial os empregados - os interesses de diferentes grupos de 

atuação e impacto direto nas companhias, o modelo nipo-germânico prioriza 

alcançar, com sua maior concentração e participações acionárias cruzadas de longo 

prazo, objetivos estratégicos mais amplos. Isso se dá por causar comprometimento 

transversal com a aplicação das premissas supracitadas e não um retorno financeiro 

mais rápido (a máxima de que sozinhos vamos mais rápidos, porém juntos podemos 

ir mais longe). 

Independente do modelo de governança com raízes culturais acima elencados, em 

ambos os modelos se destaca um forte componente atribuído em um e outro, que 

consiste na organização de um sistema de prestação de contas extremamente 

eficiente.  

A diferença que se faz mais notável é que no primeiro a prestação tem como foco 

somente acionistas e no segundo as demais partes interessadas, levando à criação 

de instâncias que formalizam esses compromissos (na Alemanha os Conselhos são 

compostos também por empregados – muitas vezes em 50% - que opinam inclusive 

no caso de demissões em massa). 

Ao final dos anos 80, nos Estados Unidos, discutia-se, devido às preocupações 

específicas que o modelo anglo-saxão suscitava nessa época, e que em parte se 

mantém presente até os dias de hoje, a relevância das contribuições de certas 

características desse modelo de governança para a perda da competitividade das 

empresas norte americanas para as japonesas, que apresentou uma aguda 

expressão nessa época e que poderia ter um componente ou mais de causas 

oriundas na adoção dos diferentes modelos de governança. 
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Andrade e Rossetti (2007) consideram, além das diferenças que levam em conta a 

diversidade dos agentes e dos interesses envolvidos no mundo corporativo 

(shareholders e stakeholders), outra classificação de modelos de governança 

baseada em mais fatores de diferenciação.  

Esses fatores podem ser exemplificados como a fonte predominante de 

financiamento das empresas, separação entre propriedade-controle, entre 

propriedade-gestão, tipologia dos conflitos de agência, proteção legal aos 

minoritários, formas de atuação dos Conselhos, liquidez da participação acionária, 

forças de controle mais atuantes e estágio de adoção das práticas da boa 

governança.  

Quanto a essas questões, Scheinkman (2017) ressalta o sistema do conjunto de 

mecanismos capazes de permitir aos investidores não controladores do negócio 

(sócios minoritários e credores) limitar a expropriação por parte dos controladores 

(gestores e sócios majoritários) por meio da prescrição de regras de conduta para 

que não houvesse ocorrência de decisões capazes de prejudicar os interesses do 

primeiro grupo em favor do segundo.  

O grau de observância dessas regras seria a tônica da diferenciação dos modelos, 

tendo como pano de fundo os fatores culturais ou regionais e históricos que 

influenciaram no grau de atendimento a esses conceitos acima elencados. 

Nestes termos, separam essa classificação em modelo anglo-saxão (especificado 

para Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Austrália), modelo alemão, modelo 

japonês/asiático, modelo latino-europeu e modelo latino-americano, conforme pode 

ser observado na Tabela 1.  
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Tabela 1  
Modelos de Governança corporativa 

 
 

 
Fonte: Andrade e Rossetti (2007) p.336 

As diferenças e similaridades entre os modelos apresentados na Tabela 1, conforme 

a lógica de classificação proposta por Andrade e Rossetti (2007), serão discutidas 

nas próximas seções de modo a detalhar as características culturais e os modos e 

influências locais que inspiraram as individualidades de cada modelo dentro de seu 

próprio perfil de governança. 

Assim sendo, o entendimento dos aspectos históricos de formação cultural e social, 

que influenciaram a delimitação dos modelos de governança descritos adiante, 

devem ser observados para compreensão das diferenciações observadas. 

2.1.2.1 Modelo Anglo-saxão 

A dificuldade de se esquivar da influência do modelo anglo-saxão se dá pelo poderio 

econômico do mercado de ações americano e suas qualidades (controle acionário 
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pulverizado e separação entre propriedade e gestão) que dão liquidez, fazendo com 

que as práticas de gestão que contrariam os acionistas sejam emitidas ao mercado, 

causando precificação para baixo das ações dessas companhias, que no limite 

podem sofrer aquisições hostis com mudança no controle e substituição de gestores 

por outros que respeitem as regras de interesse desses acionistas. 

Para Andrade e Rossetti (2007) como autores dessa classificação dos modelos aqui 

descritos, as práticas de Governança Corporativa mais adotadas nos Estados 

Unidos destacam-se por características como a forte presença e ativismo de 

investidores institucionais (fundos de pensão), inclusive com a atuação protocolar 

por meio de lobbie para aprovação de medidas de interesse (como a promulgação 

da Lei Sarbanes-Oxley que implica criminalmente gestores mal intencionados e suas 

práticas dolosas, além de laudos forjados de auditoria), o alto grau de transparência 

na gestão das companhias, as tradições liberais, a ausência de conflitos de 

interesse na composição do seu quadro de administradores (conselheiros e 

gestores), o rigor na auditoria de dados apurados e o extremo controle e 

monitoramento sobre informações privilegiadas. Ainda assim essas práticas se 

mostraram pouco produtivas no que tange o retorno de contrapartidas, uma vez que 

historicamente acumularam-se vícios conflitantes com interesses de acionistas, 

suspeita de conflitos e altos custos de agência. 

As regras de boa governança então ganharam, por força de Lei (Sarbanes-Oxley e 

não simplesmente por recomendação de princípios éticos), o peso das obrigações 

legais, atuando sobre os pontos fracos procedimentais do modelo americano, em 

especial o da separação radical entre propriedade e administração, além da 

acumulação de cargos do principal agente de gestão como CEO e presidente do 

Conselho (além da reduzida ocorrência de conselheiros independentes). Além disso, 

essa lei estabeleceu regras mais claras para as relações entre a administração e os 

auditores externos e independentes, a constituição de comitês para temas sensíveis, 

a preparação de relatórios financeiros, assim como responsabilização pelas 

informações neles contidas e as penalidades pelos crimes de “colarinho branco”. 

No Reino Unido há uma grande similaridade com o histórico e os motivos do 

desempenho da Governança Corporativa nos Estados Unidos. Essa similaridade 

passa diretamente pela dispersão do capital, assim como o financiamento 
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predominante das companhias pela via do mercado de capitais. Outros fatores que 

também podem ser citados são marcados pela baixa eficácia e cobrança sobre os 

Conselhos de Administração, o ativismo dos investidores institucionais e os 

desastres (ou fraudes) corporativos.  

O marco regulatório veio com a publicação em 1992 do Cadbury Report, seguido por 

outros (Greenbury, Hampel, Combined Code e Turnbull) que somaram esforços para 

aprimorar o poder das instituições do mercado e investidores institucionais no 

sentido de pressionar a participação ativa nas companhias que recebem os 

investimentos, pressão essa inclusive superior à ocorrida nos EUA. A regulação que 

passou a vigorar também permitiu a intervenção direta dos representantes do 

sistema institucional nas empresas, ditando inclusive estratégias de blindagem ou 

não contra aquisições hostis externas, dependendo dos interesses dos acionistas. 

As maiores diferenças destacadas por Andrade e Rossetti (2007) entre os modelos 

de governança do Reino Unido, em comparação com o modelo americano 

anteriormente descrito, fica por conta da separação entre as funções de presidente 

do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, a maior presença de 

conselheiros independentes e a exigência das empresas em abrirem informações 

abrangentes sobre os fatores-chave dos negócios, a estratégia, os riscos e as 

perspectivas futuras.  

Essas pressões por bons resultados associados às práticas convencionais de 

governança, nesse caso similarmente ao modelo americano, não deixam de ser alvo 

de restrições, principalmente a questão da execração pública de gestores 

malsucedidos que tem desestimulado novos talentos a assumirem posições de 

comando nessas organizações, além dos excessivos custos de monitoramento que 

estão desviando o foco dos gestores para os processos de supervisão mais do que 

para as estratégias. 

A governança no Canadá igualmente apresenta grande similaridade ao modelo 

americano, regulada pelas orientações da Toronto Stock Exchange (TSX), apesar 

das premissas básicas de regulamentação dos mercados terem influência também 

dos órgãos provinciais, por estarem sob suas jurisdições. Da mesma maneira que 

ocorreu no Reino Unido, o Canadá tomou a iniciativa de debater as premissas de 
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governança válidas, em 1994, por meio de um comitê de análise que publicou em 

1995 o Dey Report, cujas recomendações foram adotadas pela TSX e 

recomendadas às empresas nela listadas.  

Os dez anos que se seguiram foram de implementação de melhorias nesse código, 

notadamente nas características dos Conselhos de Administração e na 

harmonização com a regulamentação americana após a promulgação da Lei 

Sarbanes-Oxley nos EUA em função do Multijurisdictional Disclosure System 

(MJDS), que permitia aos emitentes de ambos os países fornecerem títulos nos 

mercados de forma cruzada.  

Apesar dessa caminhada em direção ao maior alinhamento com o modelo 

americano, algumas das diretrizes e práticas foram mantidas de forma muito 

próxima ao modelo adotado no Reino Unido. Entretanto, com algumas 

características próprias, o modelo canadense deu foco para que as práticas do 

Conselho de administração incluíssem uma atuação como guardião dos credos e 

princípios corporativos, a segregação das funções de Chairman e CEO, o foco em 

questões estratégicas com mapeamento dos riscos corporativos, rigoroso 

acompanhamento quanto à conformidade com a lei e com marcos regulatórios, a 

remoção de conflitos de interesse entre a administração e os demais shareholders, o 

justo tratamento aos acionistas e demais stakeholders, monitoramento do uso 

adequado dos ativos da companhia, constituição de comitês (auditoria, remuneração 

e nomeação), reação diante de desvios de conduto (esse especial iremos discutir 

mais a frente) e independência da maioria dos conselheiros, que já denota uma 

questão de autonomia e separação entre o poder do Conselho e da alta 

administração executiva. 

O modelo de governança na Austrália fecha o pacote de modelos proposto por 

Andrade e Rossetti (2007) para os países definidos como do grupo anglo saxônico, 

e que possuem características bastante similares apesar de terem sua combinação 

de doses dessas características de forma a dar a cada um desses modelos uma 

identidade própria. Nesse sentido, o tempero que forma o modelo de governança 

australiano é composto de influências advindas mais do Reino Unido e Canadá 

notadamente. O comitê formado na Austrália e que debateu as premissas básicas 

que deram origem, em 1995, ao primeiro código australiano de normas de 
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governança – o Bosch Report – talvez tenha sido o que teve o envolvimento com as 

mais importantes instituições econômicas que um país possa ter. Em 1999, uma 

evolução desse código foi publicada e rebatizada de Corporate Governance: 

Principles and Practices. Porém somente em 2002, com a criação do Conselho de 

Governança da Australian Stock Exchange – ASX, é que foi editado de forma 

definitiva o código mais reconhecido pelo mercado, com prescrições para todas as 

empresas listadas: o Principles of Good Corporate Governance and Best Practices 

Recommendations.  

O modelo australiano, dentro da ótica das práticas anglo-saxônicas, possui a 

característica de ser centrado na satisfação do acionista. O mercado de capitais é 

extremamente expressivo na Austrália, com a característica da propriedade bastante 

dispersa e as forças de controle predominantemente externas (por meio do mercado 

e de grupos de influência). Os conflitos de agência se estabelecem entre a 

administração (conselhos e executivos) e os acionistas. 

Entre as características mais marcantes do modelo australiano de governança que o 

diferencia dos demais, podemos citar o modelo de remunerações imposto pela 

Corporations Act Commonwealth of Australia, que deve ser anualmente divulgado 

(com indicação da natureza e dos valores pagos que são permanentemente 

monitorados), a flexibilidade e robustez do sistema de recomendações (exceto pelo 

sistema de remunerações que exige controle legal) que opera por meio de 

fundamentação por princípios no lugar de regras rigorosas (no caso de não 

atendimento pela empresa o mesmo precisa ser justificado para o mercado – if not, 

why not).  

Essa característica de traços mais liberais diferencia bastante o modelo australiano 

do modelo norte americano, que com a promulgação da Lei Sarbanes-Oxley passou 

a ser totalmente legalista. Apesar da forte veia shareholder oriented desse modelo 

de governança, há uma crescente onda de “fundos éticos” com carteiras constituídas 

por ações de companhias que também olham os interesses de outros stakeholders. 

2.1.2.2 Modelo alemão  

Ainda na classificação proposta por Andrade e Rossetti (2007), o modelo alemão de 

governança talvez seja o que mais contribui para a essência do debate aqui 
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proposto, por considerar e abranger efetivamente mais partes interessadas no 

processo de operacionalização estrutural e equilibrar melhor os poderes.  

Dessa forma, além de apresentar enorme rejeição a estruturas autocráticas de poder 

em função do seu histórico de protagonismo nas guerras mundiais, com 

consequente desenvolvimento de alternativas fundamentadas na pluralidade e no 

consenso, a Alemanha possui, além de outras coisas, umas das Constituições mais 

perfeitas do planeta.  Tudo isso será um forte subsídio para a discussão da 

contribuição da teoria de separação de poderes de Montesquieu para os princípios 

da Governança Corporativa. 

A rejeição a estruturas autocráticas de poder, em função do seu histórico nazista e 

de guerras mundiais, trouxe ao modelo alemão de governança e sua moderna 

sociedade algumas peculiaridades quanto à estrutura organizacional, com 

características de representação de interesses plurais e gerida por decisões 

consensuais.  

Andrade e Rossetti (2007) descrevem que na Alemanha, as exigências regulatórias 

fazem com que as empresas com mais de 2.000 funcionários tenham Conselhos 

compostos em duas camadas (são bicamerais): o Conselho Supervisor – 

Ausfsichtsrat (composto por acionistas, sindicatos e empregados) que se reúne e 

elege membros representantes para o Conselho de Administração – Vorstand, 

sendo esse, em última instância responsável por monitorar a gestão, homologar os 

planos estratégicos e exercer o controle sobre os resultados das operações. Esse 

sistema em duas camadas implicaria em decisões muito mais consensuais, que 

permeariam o modelo de gestão como um todo. O princípio subjacente a tudo isso 

seria a avaliação dos efeitos e impactos das decisões tomadas sobre todos agentes 

(internos e externos).  

Diferentemente do modelo anglo-saxônico, no modelo alemão o financiamento 

(alavancagem por meio de exigíveis de longo prazo) está concentrado 

predominantemente no sistema bancário (em vez da emissão de ações para 

subscrição pública), ou seja, designado não como market oriented, mas sim como 

bank oriented (aqui devemos nos atentar ao fato de que o sistema bancário alemão 
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está mais do que 50% baseado em cooperativas de crédito, portanto em 

fundamentos um tanto democráticos).  

Essas estruturas societárias e de capital fazem com que haja prevalência (e, 

portanto, maior autonomia) das forças internas de controle e monitoramento da 

governança ao invés das tradicionais forças externas do mercado. Todo esse 

arcabouço de premissas e fatores faz com que os propósitos de maximização do 

retorno total aos acionistas concorram com os objetivos dos credores e de outros 

atores do universo corporativo, levando o processo de governança na direção de um 

sistema de múltiplos interesses. Apesar da competição que se estabelece entre 

esses interesses para minimizar os conflitos e custos típicos de agência, ela também 

leva a outros tipos de relações potencialmente conflituosas. 

O papel do sistema bancário na governança alemã é de alta relevância, pois não 

existem limites legais para essa participação acionária nas empresas. Em casos de 

inadimplência com o sistema bancário, já houve casos em que o controle foi 

assumido totalmente pelos bancos. Com a responsabilidade de controle corporativo, 

tanto pela totalização dos votos de suas participações acionárias, quanto pelas 

procurações, os bancos exercem posições majoritárias em muitas empresas alemãs, 

monitorando e controlando os gerentes, tanto como credores, quanto como 

acionistas, elegendo representantes para ambos os Conselhos: Supervisão e 

Administração.  

Para Andrade e Rossetti (2007), esta estrutura funcional derivada da estrutura de 

propriedade faz com que sejam raros os casos em que acionistas individuais 

possuam participação significativa no capital das grandes companhias. Até mesmo 

os investidores institucionais (fundos de pensão ou seguridade e companhias de 

seguro), que no modelo anglo-saxônico ganharam relevância por sua força e 

protagonismo, não possuem participação relevante. Como já citado acima, os 

acionistas de maior peso nas grandes corporações são na verdade as instituições 

financeiras (lembrando, mais uma vez, que na Alemanha mais de 50% dessas 

instituições estão organizadas sob a estrutura de cooperativas de crédito). 

Ainda assim, o modelo alemão tem apresentado modificações, muito em função do 

aparecimento em 1997 de uma nova classificação de empresas fortemente 
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baseadas em tecnologia no mercado de ações – a Neuer Market – alavancadas 

mais em venture capital, com governança diferenciada e de características mais 

próximas ao modelo anglo-saxônico. Posteriormente fechado em 2003 em função de 

fraudes e negócios frágeis, o Neuer Market deu origem ao Prime Market, com as 

regras do primeiro incorporadas (em especial maior transparência, padrões 

contábeis internacionais e apenas uma classe de ações) e assimilando as empresas 

listadas e outras com acesso aos mercados de capitais americano e do Reino Unido. 

Dois fatores que também contribuíram fortemente para a evolução do modelo 

alemão de governança foram, em primeiro lugar, a formação de uma comissão pelo 

governo federal em 2000 com a consequente publicação do Código Alemão de 

Governança Corporativa em fevereiro de 2002, e em segundo lugar a promulgação 

da Lei de Transparência e Divulgação em julho do mesmo ano, que ampliava as 

responsabilidades das empresas alemãs quanto a publicação de resultados e de 

informações referentes ao desempenho futuro. 

Apesar das recomendações do Código Alemão de Governança Corporativa 

apontarem para um modelo de autocompromisso e não possuírem força de lei, a Lei 

de Transparência e Divulgação obrigava as empresas a explicarem o porquê do não 

cumprimento das práticas recomendadas. Com isso, a adesão das empresas às 

recomendações do código alemão, o desempenho diferenciado das ações das 

empresas listadas no Prime Market e o maior acesso aos mercados internacionais 

acabaram por influenciar as relações corporativas dessas empresas com o mercado 

de capitais e acionistas, apesar da manutenção dos princípios tradicionais de 

estruturação da alta administração e do modelo de atendimento aos múltiplos 

interesses. 

Esse movimento aponta para um cenário de transformações ainda maiores no 

modelo alemão de governança, apesar do tradicionalismo e apego aos antigos 

valores que esse mercado possui. Uma das características certamente em rota de 

transformação é a da concentração de poder de voto e da abordagem mais baseada 

em princípios para um modelo mais fundamentado em regras e leis. 
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2.1.2.3 Modelo japonês 

Na sequência da classificação de Andrade e Rossetti (2007) está o modelo japonês 

de governança, muitas vezes aproximado ao modelo alemão, fazendo com que 

outros autores apresentem ambos os modelos sob a classificação de “nipo-

germânico”. A semelhança dos modelos no que tange a estrutura de capital, o 

monitoramento e controle das corporações, o consenso no processo de gestão e a 

consideração com os múltiplos interesses das partes envolvidas se contrapõem aos 

diferenciais como a estrutura de propriedade, a constituição e efetividade dos 

Conselhos de Administração, as questões centrais de governança e as expressivas 

diferenças de participação do mercado de capitais dos dois países em relação ao 

Produto Nacional Bruto (43,2% na Alemanha e 92,3% no Japão).  

A participação da estrutura bancária no financiamento das empresas é bastante 

significativa, assim como a prerrogativa da mesma em monitorá-las. Como na 

Alemanha, a estrutura de capital também é fundamentada em exigíveis de longo 

prazo, com os bancos participando como acionistas das empresas até o limite de 5% 

das ações. Essa aproximação promove a coparticipação dos bancos na gestão das 

empresas e a postura de aconselhamento para com ela.  

Uma característica bastante peculiar do modelo japonês destacada por Andrade e 

Rossetti (2007), a despeito da já concentrada estrutura do capital (nas mãos do 

sistema bancário), e que em muito o diferencia do modelo anglo-saxão, é a 

existência das ligações horizontais também chamadas de keiretsus – os 

conglomerados de negócios. As empresas possuem participações cruzadas, que 

fazem com que os conflitos de agência sejam raros e as partes interessadas sejam 

membros de uma mesma corporação que mobiliza a energia organizacional para 

conquistar mentes e fortalecer o compromisso entre elas. Isso promove uma 

proteção pela sustentação de relações de longo prazo, onde as participações 

minoritárias protegem-se mutuamente pelas relações cruzadas e os processos de 

gestão ficam voltados para os múltiplos interesses, com a reputação das empresas 

sendo uma contrapartida aos riscos e garantia aos minoritários.  

Um traço dominante no modelo japonês é o consenso quanto à tomada de decisão 

que, apesar de levar lentidão ao processo, faz com que o mesmo tenha o máximo 
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de conforto coletivo quanto às resoluções e providências efetuadas. Essa 

característica reflete na existência do órgão colegiado das corporações, conhecido 

como Composição da Comunidade Organizacional Comum, que é a expressão 

máxima do compartilhamento de objetivos e cooperação, fugindo assim da 

sobreposição entre as partes interessadas nos destinos corporativos.  

Prevalecem forças internas, sendo que os bancos desempenham um importante 

papel, pois como outsider eles possuem relações mais estreitas com as 

corporações. Os Conselhos costumam ser únicos e numerosos, além de serem 

compostos quase que exclusivamente por insiders - elementos escolhidos pela 

senioridade na prestação de bons serviços onde exercitam o consenso (lócus do 

processo decisório para questões de longo prazo). 

As características mencionadas por Andrade e Rossetti (2007) são apontadas como 

um caso típico de path dependence. Com denotações mais que milenares elas estão 

acima de algo simplesmente cultural, pois integram a civilização japonesa. Isso tem 

a ver com o sentido de coletivo que é de alta relevância no Japão, fazendo com que 

os objetivos de longo prazo dessas companhias estejam ligados à perenidade e 

crescimento dentro do setor.  

Lucros máximos de curto prazo, como no modelo anglo-saxão, são menos 

enfatizados. O que se busca nesse modelo é a segurança à longo prazo, 

fundamentada na atenção que as companhias dão aos múltiplos interesses, num 

modelo evidentemente stakeholder oriented. 

Entretanto, mais recentemente, a crescente participação de empresas estrangeiras 

no mercado de capitais tem feito com que haja maior monitoramento e criação de 

mecanismos de defesa (para os minoritários), além de uma tendência de dissolução 

do sistema de keiretsu em função das pressões do mercado mundial de capitais em 

aceitar essa característica tão peculiar e dessemelhante do poderoso modelo 

americano, considerado como um padrão mundial de mercado.  

Assim sendo, há uma forte propensão à mudança para um modelo baseado num 

sistema legal que leve em conta as relações acionistas-conselhos-gestores, e capaz 

de equilibrar “autonomia e monitoramento” com o objetivo de diminuir a antipatia da 

cultura de mercado japonesa quanto à figura do acionista e criação de proteções a 
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minoritários. Isso tem sido discutido desde 1997 no âmbito do Corporate 

Governance Forum of Japan, e mudanças nesse sentido já foram iniciadas. Além 

disso, há também uma tendência de redução do número de conselheiros nos 

conselhos e a participação de auditores externos.  

Desde 1997 (mesmo ano de criação do Neuer Market na Alemanha), quando a 

Federação das Organizações Econômicas do Japão publicou o relatório Urgent 

Recomendations Concerning Corporate Governance, ela tem recomendado urgentes 

mudanças no modelo japonês de governança, incluindo mais transparência nas 

informações ao mercado, redução no tamanho dos conselhos, maior poder de 

análise aos auditores e padrões mundiais de governança (outsiders nos conselhos, 

remoção de barreiras às aquisições hostis, redução dos conflitos de expropriação 

resultantes de participações cruzadas e sistema de direitos de votos baseado no 

princípio da ação com direito a voto).  

Em 1998, a primeira versão de um Código de Melhores Práticas de Governança foi 

publicada no Japão e revisada em 2001 e 2004. Com isso o número de investidores 

estrangeiros na bolsa de Tókio tem crescido ano a ano, fazendo com que essa 

presença maior, juntamente com a disposição das autoridades reguladoras do Japão 

em vencer resistências culturais e adaptar práticas corporativas japonesas aos mais 

exigentes mercados ocidentais, sejam as principais forças impulsionadoras de 

mudanças. 

2.1.2.4 Modelo asiático 

Já o modelo asiático de governança, na ótica de classificação ainda de Andrade e 

Rossetti (2007), se forma principalmente nos países emergentes da Ásia que, 

apesar de comporem com o Japão o bloco dos países orientais, possuem práticas 

bastante distintas. Nesses países, o que se observam são práticas de governança e 

características-chave bem mais próximas das europeias. Diferentemente do Japão, 

esses países passaram por transformações culturais e institucionais trazidas por 

colonizadores ao longo de sua formação histórica e também nas mais recentes 

etapas do desenvolvimento industrial.   

Essa colonização trouxe a esse grupo de países asiáticos (Hong Kong, Cingapura, 

Coréia do Sul, Taiwan, China, Malásia, Tailândia Índia, Indonésia e Filipinas) uma 
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influência mais ligada à estrutura legal ocidental (bases do direito britânico, 

germânico e francês), diferentemente do que ocorreu no Japão, onde a conexão 

econômica com os países ocidentais se deu somente na gestão das cadeias de 

suprimentos num primeiro momento e, posteriormente, na tipologia dos produtos 

gerados. 

Com isso, essas ligações e herança legal com o ocidente também percolaram para 

os sistemas corporativos desses países, fazendo com que houvesse uma facilitação 

na absorção dos princípios recomendados nos códigos de boas práticas de 

Governança Corporativa dos países europeus. Uma das maiores influências 

ocidentais quanto ao que foi transmitido a esses países asiáticos fica por conta da 

estrutura dos Conselhos de Administração.  

Nesse sentido, prevalece a estrutura em uma única camada, com exceção somente 

dos que sofreram influência germânica e, dessa maneira, se utilizam do formato 

dual. Outra característica percebida é quanto ao número reduzido de membros do 

conselho (o que também se difere do modelo Japonês) e a separação entre as 

funções de Chairman e CEO, que ainda não se faz presente como exigência legal, 

apesar das recomendações nessa direção. Comitês de auditoria são uma exigência 

na maioria dos países, assim como a nomeação de conselheiros independentes.  

No grupo asiático, a China é considerada o país mais distante das práticas 

recomendadas. Há um fluxo de transição para o sistema capitalista, porém distante 

de um processo definitivo. As empresas privadas ainda não possuem o mesmo 

poderio econômico das estatais.  

Ainda assim há um forte crescimento das empresas abertas que são reguladas pela 

Comissão de Valores Mobiliários e Regulamentação da China e com ações 

negociadas na bolsa de Shanghai, de Shenzhen e Hong Kong. Nessa última, as 

companhias estão sujeitas a uma avaliação mais rigorosa e adaptação às práticas 

contábeis internacionais, além de contratar auditores de empresas consagradas, 

bancos para avaliar aquisições e incluir representantes de investidores estratégicos 

em seus Conselhos de Administração.  



48 

 
2.1.2.5 Modelo latino-europeu 

O modelo latino-europeu se aproxima do modelo latino-americano, na ótica da 

classificação de Andrade e Rossetti (2007), pelas heranças culturais, pelas raízes 

comuns das instituições e pela formação do sistema empresarial fundamentada em 

um misto de grandes grupos familiares e de empresas estatais. Ambos os modelos 

se distanciam do padrão anglo-saxão pelo tipo mais comum de conflito de agência 

(expropriação envolvendo acionistas majoritários e minoritários) e do nipo-germânico 

pela ênfase atribuída a interesses múltiplos. 

Esse modelo latino-europeu, composto por Espanha, França, Itália e Portugal, não 

possui de forma clara e definida uma modalidade predominante de financiamento. 

Seus mercados de capitais possuem baixos índices de liquidez e os movimentos de 

oscilação das ações são mais pronunciados quando comparados aos mercados 

mais maduros e expressivos. São raros os casos de mudança no controle das 

companhias acarretada por take-over hostil, sendo mais frequentes por fusões. No 

caso de privatizações, as mesmas ocorreram com mais frequência na década de 

noventa. Há uma concentração da propriedade nas mãos consórcios de acionistas, 

detentores de blocos de ações. O fator alavancagem se concentra de forma menos 

significativa no setor bancário, ao contrário do modelo alemão e japonês.  

Nesse modelo, para Andrade e Rossetti (2007) as companhias são capitalizadas por 

passivos de longo prazo, e a maior parte delas está nas mãos da terceira ou quarta 

geração das famílias fundadoras, havendo uma sobreposição da propriedade com a 

gestão (e por isso pouco conflito de agência) e acordos rigorosos (e bem 

costurados) de acionistas. No caso de companhias abertas, devido ao baixo esforço 

legal no que tange os direitos assegurados aos acionistas minoritários, a lei facultou 

a emissão de ações sem direito a voto, tornando fraca a proteção para esses 

acionistas, muito em função das estruturas regulatórias influenciadas pelo Direito 

Civil francês (ao contrário de outros países com marcos regulatórios embasados 

pelo Direito Civil alemão, anglo-saxão e escandinavo). 

Enquanto na França havia a predominância de acumulação dos cargos de 

presidente do Conselho de Administração e de Presidente Executivo (CEO), na Itália 

se firmava a prática de Conselhos de Administração constituídos com o objetivo de 
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harmonizar interesses acionários estabelecidos na forma de pirâmides de 

participações, ao mesmo tempo em que na Espanha e Portugal os Conselhos de 

Administração se estabeleciam verdadeiramente como órgãos de reforço do poder 

de controle dos majoritários.  

Essas características acima elencadas dos países que compõem o modelo latino-

europeu não estimulam verdadeiramente o mercado de capitais, uma vez que 

excluem os acionistas minoritários ou pequenos investidores. Há indícios de fortes 

correlações entre baixos níveis de mercado enquanto fonte de financiamento das 

companhias com baixa proteção aos acionistas minoritários. Apesar das forças de 

atração para o mercado de ações passarem pela notoriedade das companhias 

(assim como de seus produtos) e por ondas de otimismo dos investidores, faz-se 

também necessária uma proteção legal aos minoritários, assim como de controle 

externo (principalmente na ocorrência de aquisições hostis), o que não decorre 

como prática comum no modelo latino-europeu de governança. 

Em termos de edição de códigos de governança nos países que compõem esse 

modelo descrito por Andrade e Rossetti (2007) é preciso destacar na França dos 

anos noventa a publicação dos Relatórios Viénot (I e II), tão importantes quanto os 

do Reino Unido (Cadbury e outros) publicados na mesma época, que já sugeriam a 

separação de funções do presidente do conselho e da diretoria, assim como a 

admissão de conselheiros independentes e a constituição de comitês. Em 2003, a 

Association Française des Entreprises Privées – AFEP – editou um código 

incorporando os relatórios Viénot I e II. Na Itália, importantes regras de governança 

têm sido promovidas desde 1998 com foco na proteção aos minoritários e na 

transparência da administração, assim como das demonstrações de resultados.  

Iniciativas semelhantes às da França vêm ocorrendo na Espanha desde 1996 por 

iniciativa do “Círculo de Empresários" e no âmbito da Adama Comissión, 

promovendo importantes reformas nas práticas de governança, com foco na 

composição e funções dos Conselhos de Administração. Em 2003 foi promulgada a 

Ley de Transparencia como um documento mais abrangente para companhias 

abertas. Seguiram-se também esforços da própria Comunidade Europeia em buscar 

uma padronização dos mercados nacionais de capitais em meio a propostas de 

mercado único europeu. Esses esforços vêm apresentando resultados relevantes, 
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como a redução das participações cruzadas de pirâmides, holdings e outras formas 

de concentração de poder. 

 Uma evolução desse modelo em termos de recomposição dos Conselhos de 

Administração, contando com a presença de outsiders independentes e fortalecendo 

seus papéis como colegiados de homologação de estratégias e controle (exceto 

tanto em Portugal), vem sendo percebida, assim como novas leis de aquisições e 

universalização do direito de voto (com a respectiva unificação das ações de classes 

diferentes e facilitação do acesso e da efetiva participação em assembleias) tem se 

apresentado como avanços na proteção aos minoritários. 

Todas as mudanças supracitadas têm sido provocadas, em linhas gerais, pelo 

número de fusões internas e igualmente com empresas externas, pelas reformas 

nos institutos legais, pelo aumento no volume de investimentos vindos de fora dos 

mercados de capitais europeus e de forma recíproca pela procura por recursos em 

mercados externos por parte das empresas do modelo em tela, como no caso da 

emissão no mercado americano de recibos de depósito equivalentes a ações 

(ADR´s).  

2.1.2.6 Modelo latino-americano 

Por fim, Andrade e Rossetti (2007) colocam, concluindo essa classificação, o modelo 

latino-americano onde se inclui o Brasil, no qual as características regionais de 

destacam pela elevada taxa de privatizações entre as décadas de 80 e 90, com 

mudanças consideradas substanciais entre os setores: público e privado. Uma 

característica de hegemonia dos partidos de esquerda no poder nesses países, a 

partir do século XXI, poderia ter mudado o curso dessa tendência; entretanto, ainda 

prevalece o consenso de que o setor privado é quem deve fornecer a maior parte 

dos bens e serviços demandados pela sociedade, exceto aqueles de interesse 

público e difuso, cujo suprimento não é viável pelas vias do mercado. 

Devido à concepção acima descrita, além da reduzida capacidade de investimento 

do setor público, essas privatizações compreenderam amplo leque de atividades 

anteriormente nas mãos do Estado. Esse processo, entretanto, parece ainda não ter 

ocasionado um desenvolvimento mais amplo do mercado de capitais. Isso se dá 

devido ao fato de que uma parte considerável desse procedimento foi viabilizada por 
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utilização de exigíveis de longo prazo e também pela participação de empresas 

como as multinacionais, que adentraram nos setores privatizados por meio de 

investimentos diretos. 

As companhias que compõem o modelo latino-americano possuem como 

característica um alto grau de concentração patrimonial. Inclusive as maiores 

companhias de capital aberto possuem a participação controladora nas mãos de 

grupos familiares. Com isso, a presença de acionistas majoritários altamente 

atuantes na administração dessas companhias pode ser caracterizada como uma 

enorme força interna de controle, fazendo com que haja uma garantia de supervisão 

ativa e suporte financeiro em casos de crise.  

Entretanto, se os lucros retidos e os recursos próprios dos controladores forem 

insuficientes para atender as oportunidades de forte expansão, e se a opção por 

aportes não exigíveis de fontes minoritárias (individuais ou institucionais) foi 

realizada, práticas mais abertas de governança passarão a ser requeridas por forças 

externas de controle. 

Ainda também é uma marca desse modelo o destaque dos grandes grupos 

financeiros e financeiro-industriais no desenvolvimento privado dessa região. Isso 

pode ser caracterizado pela operação de grandes companhias e o controle comum, 

onde o portfólio de negócios não está obrigatoriamente relacionado. Com isso, os 

negócios mais necessitados de capital para seu desenvolvimento acabam 

financiados por outros mais lucrativos. Há um grande número de grupos fechados, e 

a pouca transparência nas operações se apresenta como obstáculo para acesso aos 

mercados domésticos de capitais. 

Um destaque dado por Andrade e Rossetti (2007) a esse modelo pode ser quanto à 

reestruturação dos sistemas financeiros dessa região, com ampla redução da 

presença estatal e maior participação dos bancos internacionais.  

O crescimento da abrangência institucional por meio de intermediários financeiros 

especializados é outra marca que destaca essa mudança. Isso aumenta a 

concorrência entre as fontes de financiamento e o desenvolvimento do mercado de 

capitais, assim como o volume de exigências em relação às boas práticas de 

governança. 
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Há nesse modelo uma presente internacionalização devido aos fortes vínculos 

dessa região com a Europa, América do Norte e Ásia, que se manteve mesmo no 

período de protecionismo e substituição das importações. Nesse período, as 

multinacionais participaram ativamente, e por isso possuem destacado papel na 

economia dessa região.  

O processo de internacionalização vem crescendo nos últimos anos a partir de 

projetos de integração regional e superação das fronteiras dos mercados, fazendo 

com que os países da região não mais possam ser considerados como 

absolutamente desconectados.  

Essa integração atuou diretamente na extinção da concorrência, mudanças de 

controle e fusões de empresas. Outras consequências desse movimento foram o 

fechamento de capital de algumas empresas e adoção de modelos híbridos de 

governança, no caso de subsidiárias de multinacionais presentes nesses mercados, 

com adoção de práticas locais e também as adotadas nos países da matriz. 

O processo de internacionalização das finanças e indústrias dessa região acabou 

por fazer com que ocorresse uma redução das empresas de capital aberto listadas 

nas bolsas dos mercados de capitais locais. As maiores empresas têm migrado suas 

operações para mercados mais sólidos (por meio de ADR´s), como por exemplo o 

mercado americano.  

Com isso, um impacto positivo sobre as práticas de governança e os padrões de 

transparência na gestão dessas companhias tem sido observado. De forma a 

alcançar maior liquidez para seus valores mobiliários quando das emissões de ação 

no mercado de capitais, essas empresas procuraram se enquadrar cada dia mais 

nas prerrogativas da Lei Sarbanes-Oxley, o que tem gerado avanços nas práticas de 

governança. 

Além do mais, um papel de forte atuação dos fundos de pensão e de investimento 

na América Latina tem causado avanços nos padrões da boa governança, devido ao 

grau de responsabilidade e de gestão com os quais esses fundos são administrados, 

atuando como forças externas de controle. Isso faz com que ocorra um 

impulsionamento no retorno de capital dos clientes desses fundos, como 

consequência desse processo.  
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Fatores decisivos para a continuidade desses avanços podem ser identificados, 

como a dinâmica de obstáculos e motivações dos gestores de fundos na exigência 

de adesão aos códigos de boas práticas, a estrutura reguladora do mercado e por 

fim, a eficiência e o caráter da própria governança desses fundos. 

As tradições jurídicas herdadas do Código Civil francês são características dos 

países latino-americanos. A interpretação das leis e contratos, assim como o grau de 

enforcement com os quais eles são cumpridos, pode ser entendida como uma 

extensão desses pontos em comum. Uma das consequências da adesão a essas 

tradições é a criação de novos mecanismos de resolução de conflitos e 

controvérsias no âmbito privado, como câmaras de arbitragem e conciliação em 

processo de ensaio. 

Finalmente, o conjunto de características supracitadas desse modelo de governança 

descrito por Andrade e Rossetti (2007) o habilita a ser sintetizado como 

concentração familiar de propriedade em evolução para um controle consorciado 

exercido por grandes grupos, crescente participação estrangeira, sobreposição de 

propriedade e gestão, conflitos típicos de agência entre acionistas minoritários e 

majoritários e baixo conflito de agência entre acionistas majoritários e gestores.  

Além disso, tem como característica a baixa liquidez dos mercados (exceto por 

Brasil e Chile em desenvolvimento), expressivo número de lançamento de títulos em 

outros países (ADR´s) na busca por alavancagem em mercados maduros, 

Governança Corporativa em processo de desenvolvimento, dimensão pouco 

expressiva das companhias com capital aberto na bolsa (em comparação com os 

emergentes asiáticos), pouca representatividade no mercado mundial e estruturas 

piramidais de propriedade. 

Compreender as características intrincas dos diferentes modelos de Governança 

Corporativa advindos da formação cultural de diferentes regiões geográficas, assim 

como compreender as influências originadas de outros mercados e que mesmo 

assim preponderam de forma a modificar as características originais que 

inicialmente deram forma a esses modelos, se torna extremamente relevante para 

que se possa proceder com um entendimento de como novos paradigmas podem 

colaborar para que uma evolução ocorra de forma a permitir a incorporação de 
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diferenciais verdadeiramente competitivos para o desenvolvimento progressivo 

desses modelos regionais e que não sejam somente mudanças advindas de 

pressões dos mercados de capital mais preponderantes e pujantes.  

2.1.2.7 Modelos baseados nos paradigmas de shareholder e stakeholder 

Fontes Filho (2004), apesar de mencionar as pesquisas que produzem uma 

investigação acerca da separação entre propriedade e gestão e os problemas que 

daí se desdobram, faz uma classificação dos modelos de governança baseados nos 

paradigmas do shareholder e do stakeholder. Para ele, o primeiro conceito dá foco 

no interesse dos acionistas, enquanto o segundo faz uso de uma visão mais 

abrangente, colocando a responsabilidade social no cerne de uma rede formal e 

informal de relacionamentos com diversos atores. 

Dentro do conceito da perspectiva do modelo shareholder, o foco da companhia é 

baseado na maximização da riqueza para os acionistas. O desempenho tem como 

alicerce de avaliação o valor de mercado, ou econômico da empresa. As obrigações 

fiduciárias com as quais os gestores são confrontados são concentradas na visão de 

potencializar o retorno dos ativos, fazendo com que os principais conflitos presentes 

nesse modelo sejam relacionados com a separação ente a propriedade e a gestão à 

partir da divergência entre o agente principal (a administração) e os donos 

(acionistas).  

Essa visão provoca uma redefinição nos objetivos corporativos, fazendo com que 

esses sejam centrados na criação de valor para o acionista. Isso eleva a perspectiva 

das finanças num patamar acima da de produção nas companhias, levando essa 

última a ser avaliada pelos investidores, e assim a passar a se comportar somente 

como outro ativo qualquer.  

Uma ação midiática de exposição dessas companhias passa a ser rotineira, assim 

como uma constante avaliação pública dos administradores e dos resultados por 

parte do mercado, o que acaba sendo confundido como transparência nos 

processos decisórios. 

O outro modelo citado por Fontes Filho (2004) para a Governança Corporativa é por 

ele considerado como mais amplo (ou mais democrático), que seria o modelo 
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stakeholder, com características de responsabilidade social por parte das empresas, 

além de uma gestão embasada no interesse público, levando transparência na 

prestação de contas para as partes como empregados, clientes, fornecedores e 

comunidade em geral.  

Para o autor, a crítica ao modelo proposto fica com o fato de que a busca ao 

atendimento a uma gama tão ampla de partes interessadas pode levar a um risco de 

não se obter resultados favoráveis para as empresas. Isso poderia ocorrer pela 

dificuldade em se obter assertividade na busca pelos objetivos corporativos, 

entretanto leva em conta o fato de que essa visão possui a capacidade de criar 

comprometimento dessas partes interessadas na busca dos objetivos de longo 

prazo e do sucesso da empresa. 

Para Lethbridge (1997) um sistema de governança é composto pelo conjunto de 

instituições, regulamentos e convenções culturais que regra a relação entre a 

administração das empresas e os acionistas ou outros grupos às quais essas 

administrações devem prestar contas, de acordo com o tipo de modelo. As 

características e o desenvolvimento desses modelos, que podem ser associados a 

grupos de países, refletem as peculiaridades de formas distintas de organização 

capitalista e prioridades políticas e sociais diversas. 

Dessa forma, o sistema stakeholder (já considerando que esse grupo inclui uma 

gama mais extensa de partes interessadas – portanto mais inclusivo nesses termos 

– e que isola o grupo de acionistas e investidores somente para o conceito de 

shareholder) teria vantagens em relação à qualidade dos empregados, ao ambiente 

na empresa, ao nível dos investimentos e ao monitoramento dos administradores 

por parte dos acionistas ou por meio dos conselhos de administração.  

Isso é reforçado por Ehrbar (1999) ao sustentar a importância do alinhamento dos 

interesses de acionistas e da gerência (assim como as demais partes interessadas) 

de forma a torná-los congruentes. Para ele isso se dá na forma de incentivos usados 

como método para se desenvolver uma Governança Corporativa adequada.  

As empresas teriam enormes quantidades de valor oculto – desempenho não 

aproveitado – que seria então liberado quando incentivos fossem levados ao chão 

de fábrica, transformando todos os funcionários em sócios na criação de melhorias 
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sustentáveis e incrementos aos resultados. Esse “senso de pertencimento” teria 

então um enorme papel na geração de riqueza para shareholders e stakeholders 

(esse último no conceito expandido do termo). Isso seria o “capitalismo dos 

funcionários” em seu melhor momento. Os incentivos, entretanto, requereriam uma 

conta diferenciada, que estivesse em risco e sujeita a perdas, de forma buscar um 

comprometimento de longo prazo.  

Ressalta Bueno (2010) que, habitualmente os colaboradores executam suas 

jornadas de trabalho seguindo um script que na maior parte das vezes ocupa 

somente uma parcela da sua capacidade produtiva e intelectual, assim como 

atendendo a uma fração apenas de suas expectativas pessoais e profissionais. Tal 

força de trabalho, que seria responsável por fazer o negócio fluir, possui interesses 

muitas vezes diversos aos da organização, sendo vetores que nem sempre se 

alinham na direção dos objetivos estratégicos pretendidos pela alta gestão. O que há 

em comum são o trabalho executado e as recompensas recebidas, porém sem que 

aconteça nenhum senso de participação ou pertencimento.  

Então, temos de um lado a alta cúpula da organização pensando e decidindo 

estratégias, de uma maneira que nem sempre é a mais adequada tanto para a 

organização quanto para os seus colaboradores. Quem está no topo da pirâmide 

não conhece quem está na base e vice e versa. 

Pelos modelos de governança mais usuais, não seria de se esperar sem que 

houvesse motivo para tal, que os gestores subordinassem os interesses dos 

acionistas e credores aos seus objetivos ou agendas próprias. Para tal, esses 

acionistas teriam de incorrer em grandes custos de monitoramento para controlar 

esses agentes, no sentido de manter esses alinhamentos na forma tradicional.  

Assim sendo, o entendimento dos modelos acima descritos ilustra como as 

influências culturais e as características fundamentais de diversas regiões 

geográficas influíram para que esses modelos adquirissem a conformação que lhes 

foi peculiar. Assim também foram com as ocorrências de incidentes e fraudes 

nesses países que moldaram as premissas de Governança Corporativa na maior 

parte do mundo industrializado.  
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Outra questão importante foi o fato de como as economias mais influentes e 

poderosas, em especial os Estados Unidos, se utilizaram da força do capital para 

persuadir as demais a adotar suas premissas de governança. Isso se observa nos 

modelos vigentes e nas premissas consolidadas de governança, que o mercado, 

impulsionado pelo poderio do capital, principalmente dos EUA, vê com bons olhos os 

fundamentos de governança mais voltados à maximização dos lucros pelos 

acionistas, ou uma tendência ao princípio de valorização mais para os shareholders. 

Para Para Andrade e Rossetti (2007), a não consideração, por parte das 

corporações, dos objetivos pretendidos pelos diferentes grupos de stakeholders não 

se configura numa posição efetivamente estratégica para essas empresas, embora 

cada uma dessas partes interessadas empregue legitimamente os recursos que elas 

dispõem na busca pelo máximo retorno individual para cada uma delas.  Isso por si 

só tornaria injustificável que as companhias também zelassem pelos interesses 

deles, mas tal postura seria no mínimo radical ao considerá-los somente como 

meios, não observando o fato de que cada uma dessas partes possui também 

objetivos de maximização dos resultados das companhias, podendo então 

comprometer os resultados corporativos de longo prazo. 

Tal fato aponta para uma ideia de que a modulação de formas de governança 

capazes de garantir maiores direitos de participação aos que estão nela conectados 

de alguma maneira são na verdade modelos mais próximos do “Governo de 

Pessoas” adotados nas premissas básicas do Estado Democrático de Direito, que 

deriva das funções republicanas da teoria de divisão de poderes de Montesquieu.  

Assim, compreender as bases usadas por Montesquieu, originadas nos princípios 

filosóficos advindos das teorias de Platão e Aristóteles, é importante para a 

formação de um entendimento de que a teoria de separação de poderes de 

Montesquieu pudesse de fato contribuir para pensar modelos de governança 

capazes de melhor prevenir os abusos de poder, conflitos de interesse e com isso 

alavancar os diferenciais competitivos tão almejados para o alcance e superação 

dos resultados pretendidos enfim pelos acionistas. É que será discutido na próxima 

seção sobre as bases filosóficas fundamentais para esse entendimento.  
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2.2 A teoria da divisão de poderes 

Neste capítulos se a presenta a teoria da divisão de poderes. Preliminarmente as 

suas origens em Platão e Aristóteles.  

2.2.1 Platão e a República   

Para Platão (2014), o mundo apreendido pelos sentidos seria uma mera aparência 

de verdade ou uma percepção limitada do mundo, conforme observado por Villey 

(2005) ao citar a questão das sombras projetadas na parede da alegoria da caverna.  

Reale (1990) explica que Platão nasceu em Atenas, provavelmente em 427 ou 428 

a.C., em uma família aristocrática nobre, e em decorrência da sua origem teve uma 

excelente educação clássica, tendo participado de práticas esportivas, entre elas a 

luta, em decorrência do vigor físico que possuía.  

Percebe-se a ligação da divisão de poderes que muito depois surgiria, com os 

acontecimentos que ocorreram na vida de Platão como símbolos de abusos de 

poder que marcaram sua trajetória. Chauí (1994) ressalta que muito jovem, por volta 

dos 20 anos, Platão tornou-se discípulo de Sócrates (470/469-399 a.C.), tendo 

apreendido e discutido com esse filósofo grego os problemas do conhecimento do 

mundo e das virtudes humanas. Desejava fazer uma carreira política, mas mudou de 

ideia ao se tornar discípulo de Sócrates, tendo sido seu discípulo mais importante.  

Costa (2006) cita uma passagem decisiva na vida de Platão como sendo a da morte 

de Sócrates, que o abalou profundamente, pois além de ser seu discípulo era 

também um amigo, tendo sido Sócrates executado em 399 a.C., após seu 

julgamento ter ocorrido em uma assembleia sob condições questionáveis, a partir da 

acusação dele corromper a juventude, de não reconhecer os deuses da cidade e de 

introduzir novas divindades. Em decorrência deste fato Platão se desiludiu com a 

política, levando-o a avaliar a ação do Estado contra seu mestre como injusta, 

passando a ponderar este fato como uma evidência de um defeito fundamental no 

sistema político em termos arbitrariedade, e dedicar-se totalmente à filosofia. 

Laêrtios (1977) esclarece que após a morte de Sócrates, Platão com receio de sofrer 

algum tipo de perseguição, deixou Atenas, tendo se mudado para Mêgara, onde 

conviveu com Euclides, e viajado logo em seguida para Cirene, Itália e Egito. Neste 
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período aproveitou para estudar e apreender com os sábios que conviveu e 

aprofundar nos ensinamentos de Sócrates, tendo estudado Astronomia, Matemática 

e outros temas, o que acabou transformado sua própria filosofia. 

Na juventude em Atenas, conforme trazido por Chauí (1994), Platão passou um 

período de desordem por causa da Guerra do Poloponeso, agitações políticas 

decorridas da instabilidade política que reinava em Atenas, controlada pela 

Oligarquia dos Quatrocentos e pelo Governo dos Trinta Tiranos. Viveu na época do 

declínio de Atenas após o governo de Péricles (495-429 a.C.), sendo este um 

período tumultuado em decorrência da sucessão de governos de diferentes 

orientações, aristocráticos, democráticos e tiranos, sendo que estes governos 

tiveram naquele tempo curta duração.  

Relata Malato (2009) que quando Platão retornou a Atenas aos 40 anos, por volta de 

386 / 387 a.C., fundou a primeira escola de filosofia conhecida, a “Academia”, que se 

localizava nos arredores de Atenas, tendo essa permanecido até 529 d.C., quando o 

então imperador romano Justiniano ordenou seu fechamento, porém a doutrina 

platônica já havia sido amplamente difundida por lá.  

Benson (1993) descreve que a “Academia” reunia homens e mulheres em um centro 

de estudos avançados, sendo considerada a precursora da universidade moderna, 

onde se estudavam, Matemática, Filosofia e Retórica. A partir de aprofundamento 

dos seus estudos, Platão desenvolveu e formulou suas próprias teorias, 

desenvolvendo os ensinamentos de seu mestre, Sócrates, com o objetivo de 

registrar os ensinamentos dele, tendo escrito vários diálogos onde a figura central 

era composta por Sócrates. Quanto a isso Williams (2000) ressalta que em vários 

trechos dos diálogos escritos por Platão há uma dificuldade de se separar o 

pensamento de Sócrates e do próprio Platão.  

Brasil e Gomes (2016) destacam que foi em uma de suas obras mais famosas, “A 

República”, que Platão desenvolveu um tratado sobre teoria política, sendo também 

uma das primeiras vezes onde foi abordada a divisão de poderes na literatura. Na 

obra, Platão (2014) faz uma crítica à forma de governo de sua época, uma vez que 

enfatiza que os governantes deveriam se esforçar para não governar, da mesma 

maneira como se esforçam para chegar ao poder, afirmando que o verdadeiro 
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governante não deveria dar ênfase aos seus próprios interesses, mas sim aos 

interesses da coletividade a ele subordinada. 

Nesse sentido, Platão afirma em sua obra que, “efetivamente, arriscar-nos-íamos, se 

houvesse um Estado de homens de bem, a que houvesse competições para não 

governar, como agora as há para alcançar o poder, e tornar-se-ia, então evidente do 

verdadeiro chefe não nasceu para velar pela sua conveniência, mas pela dos seus 

subordinados”.  

Na obra, um dos temas principais que é tratado é o conceito de justiça. Sob esta 

ótica, Platão afirma que “só existe homem justo em uma cidade justa e governada 

com justiça”. O governante justo teria a função de garantir uma vida digna a todos, 

onde viver dignamente significaria viver de acordo com as suas virtudes, sendo elas 

a sabedoria, a coragem, a temperança e a justiça. O objetivo do homem seria o de 

tentar alcançar as quatro virtudes, e que uma cidade justa deveria permitir a cada 

cidadão a possibilidade de desenvolver as suas virtudes, lhes propiciando uma vida 

virtuosa dessa maneira.  

Platão (2014) foi o precursor ao tratar sobre a separação de funções, ou melhor, de 

poderes, na instituição da cidade, quando aborda à Pólis ideal, afirmando que 

deveria haver uma divisão de funções entre os entes da sociedade, ou seja cada 

indivíduo deveria praticar e desenvolver a sua função junto ao grupo social, quando 

cita que a função dos guerreiros e guardiões deveria ser a de proteger a cidade, a 

dos filósofos e sábios de governar a cidade e a dos mercadores e produtores de 

produzir e comercializar os bens de consumo. Nesta cidade justa, cada indivíduo 

cumpriria a função para qual estaria vocacionado. À justiça caberia então equilibrar 

as virtudes de forma a balancea-las.  

Na referida obra, Platão associa a divisão da sociedade em três partes que se 

relacionam e correspondem com as virtudes dos indivíduos. A primeira divisão 

ligada à temperança (poder de controlar instintos e apetites), que corresponderia aos 

produtores. A segunda estaria relacionada à coragem, que corresponde aos 

guerreiros e guardiões. A terceira seria a sabedoria, inteligência e racionalidade, que 

corresponde aos filósofos e governantes, sendo estas as qualidades necessárias 

aos indivíduos que vão tomar decisões, representando a sociedade. Ele 
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compreendia a realização das funções de cada pessoa conforme as suas 

atribuições, como sendo o princípio de uma ordem justa, equânime e harmônica.  

Em sua grande obra, Platão mostrava como sendo de fundamental importância a 

divisão das funções estatais, sendo que estas não deveriam estar concentradas em 

um único indivíduo, pois o homem assim perderia sua virtude ao concentrar o poder 

em si mesmo como uma única pessoa. Portanto, se não houvesse a separação dos 

poderes não haveria dessa forma um bom governo.  

Platão teria sido o precursor ao trazer a ideia da desconcentração do poder, 

baseando-se em um equilíbrio que só poderia ser alcançado com a separação dos 

poderes, por meio de uma organização política formada por partes, afirmando ainda 

que o todo precede as partes. Para Platão, se o homem possuísse o poder 

totalmente concentrado em suas mãos ele perderia sua virtude maior e, por este 

motivo, a não separação dos poderes seria tão prejudicial à coletividade.  

Resguardar os indivíduos dos abusos de poder dos governantes que estivessem 

ocupando o controle político de uma sociedade foi uma preocupação constante de 

Platão. É possível constatar essa cautela quando Platão (2014) mostra que o Estado 

e o poder deveriam estar ligados à Justiça, inclusive sendo esse um critério de 

verdade na forma de conduzir a coisa pública. Para o pensador a ordem política 

estaria obrigatoriamente ligada à justiça. O fundamento do estado seria então a 

própria justiça, sendo que essa se mostraria de fato e efeito quando um cidadão que 

pertencesse a um estado desenvolvesse e cumprisse a função, tarefa que lhe 

pertencia de forma legítima.  

Platão (2014) desenvolveu uma teoria onde a divisão das funções estatais era 

necessária e indispensável, mesmo não tendo delineado contornos específicos 

relativos a essa divisão. Foi o primeiro a lançar essas indagações relativas a uma 

cidade que deveria atender aos anseios da sociedade e não ao de só uma pessoa, 

assim como também ao bem comum, se aproximando desta forma de um modelo 

ideal de polis.  

Como destacado por Brasil e Gomes (2016), apesar do início embrionário ter sido 

concebido em Platão, foi Aristóteles, seu predileto e reconhecido discípulo, quem 

ditou os primeiros conceitos de forma peculiar da separação dos poderes, atribuindo 
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a esta separação contornos mais específicos na constituição do Estado, com o 

objetivo de buscar quais as instituições e formas de governo poderiam assegurar a 

felicidade ou bem estar da coletividade.  

Bittar (2003) relembra que Platão faleceu em 347 a.C. aos oitenta anos de idade em 

Atenas, tendo sido a direção da Academia passada a Espeusipo (410-339 a. C.), o 

que na época muito decepcionou Aristóteles, considerado por muitos um dos 

discípulos mais importantes de Platão.   

2.2.2 Aristóteles e a Política 

Cauquelin (1995) enfatiza que a origem da teoria da separação dos poderes foi, 

portanto, inicialmente conceituada por Aristóteles (384-322 A.C.), sendo quem 

inicialmente idealizou a noção desta separação. Antes de adentrar propriamente nas 

ideias propostas por Aristóteles deve-se fazer uma breve contextualização histórica. 

Aristóteles nasceu em 384 a.C., na uma pequena cidade-estado de Estagira, cidade 

de fronteira da Grécia com a Macedônia, na costa do Mar Egeu. Sua família não 

fazia parte da alta aristocracia, seu pai exercia a medicina e chegou a ser médico da 

corte do Rei de Amintas II, avô de Alexandre Magno, mas recebeu uma educação de 

excelência desde então. 

Ressalta Chauí (1994), que aos dezoito anos Aristóteles saiu de casa para estudar 

em Atenas, principal centro cultural da Grécia, mais especificamente na Academia, 

onde conheceu Platão e se tornou seu discípulo predileto. Permaneceu em Atenas 

por cerca de vinte anos, se dedicando aos estudos na Academia, não somente como 

aluno, mas também como professor.  

Como já ressaltado acima, a morte de Platão, em 347 a.C. foi uma dura perda para 

Aristóteles, assim como a passagem da chefia da Academia para o sobrinho de 

Platão, Espeusipo. Após este fato Aristóteles decidiu não continuar na Academia e 

foi para Assos e depois para ilha de Lesbos, juntamente com outros filósofos, vindo 

a se casar com Pítias, parente do tirano Hérmias. Com a morte de Hérmias, Filipe II 

(382-336 a.C.) torna-se rei da Macedônia e convida Aristóteles para ser preceptor de 

seu filho de treze anos, Alexandre (356-323 a.C.), por volta de 343/342 a.C. Não há 

muitos registros históricos da relação desenvolvida entre Aristóteles e Alexandre, 
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que se tornou um dos governantes mais poderosos do mundo. Aristóteles foi 

preceptor de Alexandre por sete anos então.  

Chauí (1994) também destaca que após este período Aristóteles retornou para 

Atenas e fundou sua própria escola, o Liceu, que ficava situada em um bosque nos 

arredores da cidade. Aristóteles gostava de ensinar de uma maneira mais informal, 

em passeios pelos dos jardins do Liceu, em decorrência de falar caminhando, a sua 

escola foi atribuída o nome de peripatética.  

No Liceu, Aristóteles coletou manuscritos e montou uma grande biblioteca, que 

serviu de modelo para a época. Lá organizou e desenvolveu suas pesquisas 

transformando o local em um centro de pesquisas científicas em diversas áreas do 

conhecimento como a botânica, biologia, a lógica, a música, a matemática, a 

astronomia, a medicina, a cosmologia, a física, a história da filosofia, a metafísica, a 

psicologia, a ética, a teologia, a retórica, a política e as artes. Foi um dos sábios 

mais influentes no seu tempo tendo sua influência perdurado até os dias de hoje, 

com uma das obras mais abrangentes.  

Após a morte precoce de Alexandre e o declínio das forças políticas que o 

protegiam, aos sessenta anos, receoso de ser perseguido, acusado e julgado como 

Sócrates, Aristóteles fugiu de Atenas para a casa de sua mãe em Cálcida, afirmando 

que não permitiria que os atenienses pecassem duas vezes contra a filosofia. Um 

ano depois ficou doente e faleceu, em 322 a.C. 

Lemos (2017) esclarece que na sua obra “A Política”, Aristóteles (2001) isolou três 

tipos de funções ou poderes estatais nas quais a “polis” se baseava: a legislativa, a 

executiva e a jurisdicional, sendo responsável pela gênese da separação desses 

poderes. Entretanto, não chegou a formular uma teoria específica e completa sobre 

a separação dos poderes do Estado, mas teve uma inspiração inegável e enorme 

contribuição para o tema, o que deixou para reflexão de outros filósofos e estudiosos 

sobre essa questão. 

Pode-se observar esta divisão ressaltada por Aristóteles (2001) que compõem o 

poder da “polis”, cidade, no trecho abaixo: 

Toda Cidade tem três elementos, cabendo ao bom legislador examinar o que 
é mais conveniente para cada constituição. Quando essas partes forem bem 
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ordenadas, a constituição será bem ordenada, e conforme diferem umas das 
outras, as constituições também diferem. A primeira dessas partes concerne à 
deliberação sobre os assuntos públicos; a segunda, às magistraturas: qual 
deve ser instituída, qual deve ter sua autoridade específica e como os 
magistrados devem ser escolhidos; por último, relaciona-se a como deve ser 
o poder judiciário (Aristóteles, 2001). 

Cabe destacar também o trecho abaixo de sua obra “a Política”, onde ressalta 

novamente a existência de três poderes essenciais e que o governo depende da 

forma que acomoda estes poderes para ser bem-sucedido: 

Em todo governo, existem três poderes essenciais, cada um dos quais o 
legislador prudente deve acomodar da maneira mais conveniente. Quando 
estas três partes estão bem acomodadas, necessariamente o governo vai 
bem, e é das diferenças entre estas partes que provêm as suas (Aristóteles, 
2001).   

Para Aristóteles, independente da forma de governo adotada pela cidade, deveria 

haver uma divisão dos poderes com o objetivo propiciar condições, liberdade e 

qualidades adequadas ao povo a que se destinasse.  

A contribuição das teorias e da filosofia de Aristóteles é tão relevante aos estudos da 

Ciência Política, que mesmo na atualidade continua influenciando vários outros 

filósofos e pensadores ao longo dos tempos, em especial em relação à separação 

dos poderes, sendo ressaltada por Moraes (2007), no trecho abaixo citado: 

O que Locke e a Inglaterra ofertaram para o aprofundamento temático de 
Montesquieu foi a tripartição equilibrada do poder. Hoje, estamos convencidos 
– quanto mais lemos os autores modernos – de que, em matéria de Direito, 
pouco se acrescentou ao que os romanos criaram; e, em matéria de Filosofia, 
pouco se acrescentou ao que os gregos desvendaram. Qualquer filósofo 
posterior, como Políbio, que era também historiador, passando por Hume, 
Hobbes, Locke, Bacon, Maquiavel – historiador, filósofo, político e sociólogo – 
Russeau e outros, traz pequena contribuição ao pensamento universal 
descortinado pelos gregos. Tenho a impressão de que depois dos gregos 
pouca coisa se pôde criar. Criaram-se variações inteligentes, mas o tema 
central de Filosofia se encontra na Grécia e do Direito em Roma. Ora, com a 
tripartição equilibrada de poderes e Montesquieu, chega-se à discussão do 
sistema de governo, já a esta altura, após a Revolução Francesa, eliminando-
se de vez a possibilidade de se discutir a permanência de monarquias 
absolutas (Moraes, 2007, p. 385).  

Além de ressaltar a necessidade e importância da divisão das funções dos poderes 

do Estado, Aristóteles ressaltava os riscos de atribuir a um só indivíduo o exercício 

do poder. 
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Nesse sentido, Dallari (2000) faz referência a Aristóteles afirmando que: 

O antecedente mais remoto da separação dos poderes encontra-se em 
Aristóteles, que considera injusto e perigoso atribuir-se a um só indivíduo o 
exercício do poder, havendo também em sua obra uma ligeira referência ao 
problema da eficiência, quando menciona a impossibilidade prática de que um 
só homem previsse tudo o que nem a lei pode especificar (Dallari, 2000, p. 
216).  

Para Zaidan (2009), o primeiro filósofo a fazer uma distinção entre ética e política foi 

Aristóteles, ao fazer uma diferenciação entre a expressão moral do indivíduo, sendo 

essa exercida de forma voluntária e individual como compunha a ética. Já a política 

configurou como o universo onde o mesmo indivíduo se relacionava na sociedade, 

sendo indissociável desta, devendo o ser humano ser entendido como um ser 

político em suas bases mais intrínsecas.  

Tomando-se como base este pensamento de Aristóteles, verifica-se que ética e 

política estão proximamente ligadas. Logo esta condição beneficia o 

desenvolvimento de um espaço público favorável ao desenvolvimento de relações 

político-sociais orientadas ao bem comum e ao interesse coletivo dos gregos na 

época abordada.  

Aristóteles se preocupava com a busca da felicidade almejada por todos, e em 

decorrência desta aspiração os indivíduos se associam, mas não apenas para viver 

e sim para viver bem, feliz, pois entendia que a procura pela felicidade, no âmbito do 

espaço público, formava o sujeito político, tornando o indivíduo virtuoso.  

Zaidan (2009) complementa que levando em consideração a premissa acima, esta 

impacta na escolha da forma de governo e o seu exercício, pois se os detentores do 

poder de deliberação forem virtuosos o exercício do poder estaria ligado à qualidade 

das virtudes dos que detiverem o poder, tendo Aristóteles escolhido a Monarquia 

entre as formas de governo como uma das melhores opções, entre as formas puras 

de governo, onde ainda se encontrariam juntas a aristocracia e democracia, sem 

deixar de ressaltar que o poder deveria estar divido nas funções legislativa, 

executiva e jurisdicional.  
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2.2.3 A teoria da separação de poderes de Montesquieu  

Zaidan (2009) cita que para se abordar parte das diferenças e semelhanças entre o 

pensamento de Aristóteles e de Montesquieu é preciso iniciar com a passagem que 

observa e analisa a diferença entre a natureza dos homens, com intuito de 

compreender esta diversidade, e a partir desse entendimento relatar como se dá o 

exercício do poder, diferentemente do que ocorre no pensamento iluminista no qual 

se insere a obra de Montesquieu, filósofo precursor de uma antropologia política.  

Zaidan (2009) cita em seus estudos sobre Montesquieu e a separação proposta pelo 

filósofo francês: 

Montesquieu não toma por premissa, assim como os demais autores da 
tradição liberal, a ideia de que a virtuosidade humana e o comportamento 
moralmente adequado são indissociáveis condicionantes do desempenho da 
atividade pública, como parecia crer Aristóteles, mas observa o filósofo 
francês, com desconfiança, o exercício do poder político, distinguindo 
também, e ao seu modo, ética da política. 

Logo, se ambos os filósofos tinham a preocupação em organizar o poder 
político de maneira a estruturá-lo organicamente, de acordo com as funções 
típicas do Estado, o primeiro, Aristóteles, fê-lo para que o “viver bem” dos 
cidadãos gregos encontrassem no espaço público deliberativo o seu 
ambiente, já para o filósofo iluminista, a elaboração de uma teoria organicista 
do poder político, que resultou na contribuição da divisão de poderes, teve 
como objetivo limitar a ação despótica da monarquia absolutista, fazendo com 
que o poder restasse contido pelo próprio poder. 

Em suma, dos fundamentos que levaram Aristóteles e Montesquieu a 
apresentar uma proposta semelhante, a divisão de poderes, registra-se uma 
diferença característica marcante no pensamento dos dois autores. Enquanto 
o primeiro parte de uma visão otimista sobre a natureza e comportamento do 
homem/cidadão no exercício do munus público, o segundo enxerga com 
desconfiança e pessimismo o desempenho da atividade política, que seria, 
por natureza, centralizadora e sujeita a arbitrariedades e abusos (Zaidan, 
2009, p. 40-42). 

Inicialmente é preciso observar que a obra do Barão de Montesquieu foi escrita em 

meados do século XVIII, época em que a França vivia em um ambiente pré-

revolucionário, que questionava o modelo feudal de produção e o modelo de 

relações sociais hierarquizado, governados por uma monarquia absolutista onde a 

vontade do Rei era soberana, exercida sobre o clero, a nobreza e o povo, bem como 

as pretensões do governante se confundiam com as pretensões do próprio Estado. 

Desta forma, a separação de poderes poderia ser considerada inovadora, mesmo já 
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tendo sido abordada de outra forma pelos filósofos gregos, em especial por 

Aristóteles. 

Montesquieu (1996) tratou a teoria da Separação dos Poderes do Estado no Livro 

XI, de sua obra “O Espírito das Leis”, escrita inicialmente em 1748, que abordava a 

questão das leis que formam a liberdade política. Mesmo havendo diferenças entre o 

pensamento e as propostas de Aristóteles, que teve como base o estudo e análise 

de 158 constituições do mundo helênico e as diferenças sociais, culturais e 

governamentais da época em que desenvolveu sua teoria, é possível ver uma 

semelhança entre o pensamento das propostas de Montesquieu em sua obra “O 

Espírito das leis”, pois ambos ressaltavam que os melhores governos seriam os que 

se organizassem de forma que o exercício do poder fosse exercido por meio de 

funções separadas, ressaltadas as formas distintas de ambos em analisar a forma 

em que a ética se relacionava com a política, como mostra a Figura 1. 

 

Figura 1 
Divisão dos poderes proposta por Montesquieu  
Fonte: http://frenchrevolutionbales.weebly.com/separation-of-powers-checks-and-balances.html 
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Conforme nos traz Rosso e Rocha (2016), uma das bases do pensamento e da 

teoria de Montesquieu1 é a liberdade em sua análise sobre a tripartição de poderes, 

sendo isso também observado por Grau (2005), que cita a separação de poderes de 

Montesquieu2, como um mecanismo imediatamente voltado à promoção da 

liberdade do indivíduo, ainda afirmando que:  

O que importa verificar, inicialmente, na construção de Montesquieu, é o fato 
de que não cogita de uma efetiva separação de poderes, mas sim de uma 
distinção entre eles, que, não obstante, devem atuar em cima de equilíbrio. 
Isso fica bastante nítido na análise de outro trecho de sua obra: “Eis, assim, a 
constituição fundamental do governo de que falamos. O corpo legislativo 
sendo composto de duas partes, uma paralisará a outra por sua mútua 
faculdade de impedir. Todas as duas serão paralisadas pelo Poder Executivo, 
que o será, por sua vez, pelo Poder Legislativo. Estes três poderes deveriam 
formar uma pausa ou uma inação. Mas como, pelo movimento necessário das 
coisas, eles são obrigados a caminhar, serão forçados a caminhar de acordo” 
(Grau, 2005, p. 63).  

O fundamento da doutrina de Montesquieu foi, também, bem apontado pelo 

constitucionalista Bonavides (2010), quando expõe: 

                                            

1	“É	verdade	que	nas	democracias	o	povo	parece	fazer	o	que	quer;	mas	a	liberdade	política	não	consiste	em	se	
fazer	o	que	se	quer.	Em	um	Estado,	isto	é,	numa	sociedade	onde	existem	leis,	a	liberdade	só	pode	consistir	em	
poder	fazer	o	que	se	deve	querer	e	em	não	ser	forçado	a	fazer	o	que	não	se	tem	o	direito	de	querer.	(...)	Deve-
se	ter	em	mente	o	que	é	a	independência	e	o	que	é	a	liberdade.	A	liberdade	é	o	direito	de	fazer	tudo	o	que	as	
leis	permitem;	e	se	um	cidadão	pudesse	fazer	o	que	elas	proíbem	ele	já	não	teria	liberdade,	porque	os	outros	
também	 teriam	 este	 poder”.	 (MONTESQUIEU,	 Charles	 Louis	 de	 Secondat.	 O	 espírito	 das	 leis.	 Tradução	 de	
Antonio	Lázaro	de	Almeida	Prado.	IN:	Coleção	"Os	pensadores".	São	Paulo:	Nova	Cultural,	1996,	p.	74).	

2	“O	princípio	da	separação	de	poderes,	de	tanta	influência	sobre	o	moderno	Estado	de	direito,	embora	tenha	
tido	sua	sistematização	na	obra	de	Montesquieu,	que	o	empregou	claramente	como	técnica	de	salvaguarda	da	
liberdade,	 conheceu	 todavia	 precursores,	 já	 na	 Antiguidade,	 já	 na	 Idade	 Média	 e	 tempos	 modernos.	 (...)	
Distinguira	Aristóteles	a	assembleia-geral,	o	corpo	de	magistrados;	e	o	corpo	judiciário;	...”.	(BONAVIDES,	Paulo.	
2	“O	princípio	da	separação	de	poderes,	de	tanta	influência	sobre	o	moderno	Estado	de	direito,	embora	tenha	
tido	sua	sistematização	na	obra	de	Montesquieu,	que	o	empregou	claramente	como	técnica	de	salvaguarda	da	
liberdade,	 conheceu	 todavia	 precursores,	 já	 na	 Antiguidade,	 já	 na	 Idade	 Média	 e	 tempos	 modernos.	 (...)	
Distinguira	Aristóteles	a	assembleia-geral,	o	corpo	de	magistrados;	e	o	corpo	judiciário;	...”.	(BONAVIDES,	Paulo.	
Ciência	 política.	 14º	 ed.	 São	 Paulo:	 Editora	 Malheiros,	 2007,	 p.	 146).	 “Toda	 Cidade	 tem	 três	 elementos,	
cabendo	ao	bom	 legislador	examinar	o	que	é	mais	conveniente	para	cada	constituição.	Quando	essas	partes	
forem	 bem	 ordenadas,	 a	 constituição	 será	 bem	 ordenada,	 e	 conforme	 diferem	 umas	 das	 outras,	 as	
constituições	 também	 diferem.	 A	 primeira	 dessas	 partes	 concerne	 à	 deliberação	 sobre	 assuntos	 públicos;	 a	
segunda,	 às	 magistraturas:	 qual	 deve	 ser	 instituída,	 qual	 deve	 ter	 sua	 autoridade	 específica	 e	 como	 os	
magistrados	 devem	 ser	 escolhidos;	 por	 último,	 relaciona-se	 a	 como	 deve	&poder	 judiciário”.	 (ARISTÓTELES.	
Política.	Tradução	de	Pedro	Constantin.	5°	ed.	São	Paulo:	Martin	Claret,	2008,	p.	170).	
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Depois de se referir à liberdade política e aos governos moderados, afirma 
Montesquieu que uma experiência eterna atesta que todo homem que detém 
o poder tende a abusar do mesmo.  

Vai o abuso até onde lhe deparem os limites. E para que não se possa abusar 
desse poder, faz-se mister organizar a sociedade política de tal forma que o 
poder seja um freio ao poder, limitando o poder pelo próprio poder 
(Bonavides, 2010, p. 116).  

A partir deste trecho é possível observar que uma das preocupações de 

Montesquieu era com o abuso do poder e a falta de limite do mesmo, o que ocorria 

nos governos absolutistas.  

A importância da separação de poderes é destacada ao longo da história, e como já 

ressaltado acima, permeia os pensamentos de vários filósofos, dentre os quais 

podemos citar Platão (em “A República”), Aristóteles (na obra “A Política”), Locke (na 

obra “Segundo Tratado sobre o Governo Civil”) e Montesquieu (“O Espírito das 

Leis”), entre outros, que resultaram no atual modelo de tripartição de poderes, sendo 

esse consagrado no ordenamento jurídico brasileiro como principio constitucional, 

previsto no artigo 2º, da Constituição Federal de 1988. 

Conforme destaca Lemos (2017), a tripartição dos poderes é a forma de 

organização de governo, adotada na maior parte das democracias do ocidente, 

tendo sido aclamada pelo artigo 16 da Declaração Francesa dos Direitos do Homem 

e do Cidadão, de 1789, sendo o modelo atual consiste na divisão de poderes, que 

consiste em atribuir a três órgãos independentes e harmônicos entre si as funções 

Legislativa, Executiva e Judiciária.  

Em seus estudos, Reale (1990) destaca que para Montesquieu existiam somente 

três formas de governo: o republicano, o monárquico e o despótico, sendo que no 

republicano era o povo quem possuía o poder soberano, no monárquico somente 

um governava baseado em leis fixas e imutáveis e no despótico também só um 

governava, mas sem leis e sem regras, decidindo tudo com base na sua vontade. 

Montesquieu afirmava que essas três formas de governo seriam tipificadas pelos 

seus “princípios éticos”, sendo que para forma de governo republicana o princípio 

ético era a “virtude”, para a monárquica a “honra” e para a despótica o “medo”, 

claramente influenciado nesse caso pelos princípios de Aristóteles e Platão.  
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Montesquieu (1996) deixa destacado esses princípios éticos acima citados, 

ressaltando-os no trecho: 

não é preciso muita probidade para que um governo monárquico ou despótico 
possa se manter e defender. A força das leis em um, e o braço ameaçador do 
príncipe no outro, regulam e governam tudo. Mas, em estado popular, é 
preciso uma mola a mais, que á virtude. Essa afirmação está em 
conformidade com a natureza das coisas e, ademais, é confirmada por toda 
história universal. Com efeito, é evidente que, em uma monarquia, onde quem 
faz cumprir as leis se considera acima delas, há menos necessidade de 
virtude do que em um governo popular, onde quem faz cumprir as leis está 
consciente  de que também submeter-se a elas e saber que deve suportar 
seu peso  (...). Quando tal virtude é deixada de lado, a ambição penetra em 
todos. As aspirações voltam-se para outras finalidades: aquilo que antes se 
amava agora é desprezado; antes era-se livre sob a lei, mas agora se quer 
ser livre contra as leis (...) (Montesquieu, 1996, p. 58). 

Montesquieu (1996) ainda ressalta que as formas de governo podem se corromper, 

indicando que a corrupção começa quase sempre pela corrupção do principio que 

norteia a forma de governo, conforme abaixo: 

o princípio da democracia se corrompe não somente quando se perde o 
princípio da igualdade, mas também quando se difunde um espírito de 
igualdade extrema, com cada qual pretendendo ser igual àqueles que 
escolheu para comandá-lo. (...) O verdadeiro espírito de igualdade estão tão 
distante do espírito de extrema igualdade quanto o céu  está distante da terra. 
O primeiro não consiste em absoluto em fazer com que todos comandem ou 
que ninguém seja comandado, mas sim no obedecer e comandar a iguais. Ele 
não pretende de modo algum que não ser tenha senhores, mas sim que só 
tenha a iguais por senhores (...). O lugar natural da virtude é ao lado da 
liberdade, mas ela não pode sobreviver ao lado da liberdade extrema mais do 
que poderia sobreviver na escravidão (Montesquieu, 1996, p. 74). 

Seguindo o mesmo raciocínio acima, Montesquieu (1996) exemplifica o que ocorre 

com o poder monárquico e despótico quando se corrompe o seu princípio norteador: 

se corrompe quando as máximas dignidades se tornam símbolos da máxima 
escravidão, quando os grandes ficam privados do respeito popular e tornam-
se vis instrumentos de um poder arbitrário. E ele se corrompe ainda mais 
quando a honra é contraposta às honras e quando se pode ser ao mesmo 
tempo coberto de cargos e de infâmia. (...) o princípio do governo despótico 
se corrompe incessantemente, porque é corrupto por sua própria natureza 
(Montesquieu, 1996, p. 79). 

Como já citado acima, Montesquieu teoriza e analisa a divisão de poderes que é a 

base da teoria de Estado de direito e da democracia, no trecho abaixo destacado: 



71 

 
A liberdade política não consiste de modo algum em fazer aquilo que se quer. 
Em um Estado, isto é, em uma sociedade na qual existem leis, a liberdade 
não pode consistir senão em poder fazer aquilo que se deve querer e em não 
ser obrigado a fazer aquilo que não se deve querer (...). A liberdade é o direito 
de fazer tudo aquilo que as leis permitem. (...) a liberdade política em um 
cidadão é aquela tranquilidade de espírito que deriva da persuasão que cada 
qual tem de sua própria segurança; para que se goze de tal liberdade é 
preciso que o governo esteja em condições de libertar cada cidadão do temor 
em relação aos outros (Montesquieu, 1996, p. 93). 

Como Montesquieu foi influenciado por Locke ao estudar a vida política inglesa, 

tendo permanecido na Inglaterra por mais de um ano, de 1729 a 1731, e se 

inspirado em seus ensinamentos, Reale (1990) relembra as premissas trazidas por 

Montesquieu ao dizer que não são as leis que limitam a liberdade, pois na verdade 

as leis asseguram a liberdade aos cidadãos.  

Fassò (1998) reforça essa mesma característica de Montesquieu ao citar: 

é o princípio do constitucionalismo moderno e do estado de direito. Com 
efeito, Montesquieu se vincula a Locke e à experiência constitucionalista da 
Inglaterra, cuja forma de governo ele considera ótima pela divisão dos três 
poderes do Estado, o legislativo, o executivo e o judiciário, na qual ele 
vislumbra e considera condição política e jurídica da liberdade (Fassò, 1998, 
p. 217). 

A divisão de poderes seria então uma condição para que a liberdade se sustentasse 

e existisse, pelo fato de que, como afirmava Montesquieu, “para que não se possa 

abusar do poder, é preciso que, por meio da disposição das coisas, o poder detenha 

o poder”. 

Montesquieu (1996) define as funções dos três poderes, legislativo, executivo e 

judiciário, sendo que cada poder caberia as seguintes funções: 

por força do primeiro, o príncipe ou magistrado faz as leis, que têm uma 
duração limitada ou ilimitada, e corrige e revoga as leis já existentes. Por 
força do segundo, faz a paz ou a guerra, envia ou recebe embaixadas, 
garante a segurança, previne as invasões. Por força do terceiro, pune os 
delitos ou julga as causas entre pessoas privadas. (...) quando uma mesma 
pessoa ou o mesmo corpo de magistrados concentra os poderes legislativo e 
executivo, não há mais liberdade, porque subsiste a suspeita de que o próprio 
monarca ou o próprio senado possa fazer leis tirânicas para depois, 
tiranicamente, fazê-las cumprir (Montesquieu, 1996, p. 88). 

Afirma também que se perderia a liberdade se não houvesse a separação do poder 

judiciário dos poderes legislativo e do executivo, como destacado no trecho abaixo: 
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se o poder de julgar não estivesse separado dos poderes legislativo e 
executivo. Com efeito, se estivesse unido ao poder legislativo, haveria uma 
potestade arbitrária sobre a vida e a liberdade dos cidadãos, posto que o juiz 
seja legislador. E, se estivesse unido ao poder executivo, o juiz poderia ter 
força de opressor (Montesquieu, 1996, p. 33). 

Por fim ele reforça que sem a separação dos três poderes o Estado estaria perdido. 

tudo estaria (...) perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo de 
governantes, dos nobres ou do povo exercesse juntamente os três poderes: o 
de fazer as leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os delitos 
ou as causas privadas (Montesquieu, 1996, p. 35). 

Ainda hoje a separação de poderes é um tema atual, ligada a Teoria Geral do 

Estado e da Constituição. A correlação entre os três poderes é a estrutura do 

Estado, sendo que na atualidade os maiores questionamentos estão ligados à 

delimitação da esfera de atuação de cada poder, os pontos de contato e 

comunicação entre os poderes. 

Lemos (2017) resume assim a separação de poderes e seu funcionamento: 

Imaginou-se um mecanismo que evita-se esta concentração de poderes, onde 
cada uma das funções do Estado seria de responsabilidade de um órgão ou 
de um grupo de órgãos. Este mecanismo será aperfeiçoado posteriormente 
com a criação de mecanismo de freios e contrapesos, onde estes três 
poderes que reúnem órgãos encarregados primordialmente de funções 
legislativas, administrativas e judiciárias pudessem se controlar. Estes 
mecanismos de controle mútuo, se construídos de maneira adequada e 
equilibrada, e se implementados e aplicados de forma correta e não distorcida 
permitirá que os três poderes sejam independentes não existindo a 
supremacia de um em relação ao outro (Lemos, 2017, p. 17). 

O tema da separação de poderes como concebida por Montesquieu é tão atual e 

importante que está sempre sendo relembrado. Com Montesquieu, veio a tese 

clássica da tripartição de Poderes: Legislativo, Executivo e Judiciário, além da 

questão Estado de Direito. A cidadania se concebe com a garantia aos direitos 

fundamentais idealizada, a democracia e possibilidade de participação, não somente 

na escolha dos governantes mas também no acompanhamento das políticas 

públicas e acesso aos bens e serviços fornecidos pelo Estado, quando constituído, o 

que será examinado a seguir. O que ocorre seria a visão da resolução de inúmeros 

problemas quando da adoção da questão da tripartição dos Poderes, nos termos em 

que foi colocado na obra de Montesquieu, adotada pelo Direito Constitucional 

vigente na estrutura jurisdicional da maioria dos países.  
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2.3 A tripartição dos poderes: governo e Estado de Direito 

Para Contigli (2016), a concepção de separação de poderes de Montesquieu, como 

crença de que somente o poder pode limitar o próprio poder, traz a ideia de que a 

humanidade sempre buscou contrapor aos abusos de poder como um senso comum 

de justiça. A partir desse ponto, um importante papel foi dado à ciência do Direito, 

que passou a ser considerada como uma prerrogativa defensora do senso de justiça 

ou mesmo da justiça social, ao se tornar a forma capital de limitação de poder pela 

prevenção de abusos por parte daqueles que o exercem por meio da execução das 

decisões tomadas.  

Destaca Dallari (2007), que há uma forte ligação entre a França de Montesquieu – 

esse último como um crítico implacável e sardônico da monarquia absolutista - e as 

origens da formação do Estado Democrático de Direito, ainda que no princípio fosse 

tão somente Estado de Direito, no que tange à problemática do controle do abuso de 

poder, como uma forma de justaposição ao Estado do império da lei oriundo da 

Revolução Francesa, que privilegiava o Parlamento, assim como os demais eleitos 

pelo sufrágio universal, no sistema político e de elaboração de normas. Dessa 

forma, a partir do século XX, a doutrina teve, inicialmente, por designo, o papel 

maior de subjugar a lei ao Direito e confiar o Estado de Direito ao controle pelo 

Judiciário, de forma a evitar a participação dos cidadãos eleitores por meio do poder 

Legislativo.  

Naquele tempo, isso se justificava pela questão dos movimentos populares, que 

começavam a criar o temor de declínio da estrutura social burguesa. Tal fato mostra 

que, no início, a teoria do Estado de Direito teve muito mais a intenção de barrar a 

possibilidade de extensão do papel do cidadão do que o contrário. No entanto, há de 

se reconhecer, nas origens do Estado de Direito que remontam do século XVIII, o 

destaque que precisa ser dado na alegação da predominância da lei para a etapa de 

superação do absolutismo. A verdade que se revela é a de que não é pelo Direito 

que o Estado se legitima, uma vez que este indica a definição de uma visão 

estritamente formal do Direito de forma a não relacioná-lo a um conteúdo ético, 

político e social, mas sim pela cidadania ou participação democrática. Somente pelo 

Direito, o Estado estaria contido em estritos limites legais, sem possibilidade de 

intervir na vida social e econômica.  
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A partir do ponto em que se assimila a acepção do termo Estado de Direito, segundo 

Amorim (2011), surge a grande demanda de erigir a concepção jurídica do Estado. 

Desde o prosseguimento desta necessidade, apareceu a chamada teoria do "Estado 

sujeito de direito", também conhecida como teoria da "personalidade jurídica do 

Estado”. Ao abordar a questão dos poderes do Estado, destaca-se a relevância dos 

teóricos do Estado de Direito acerca da matéria da soberania.  

A doutrina do Estado de Direito, ao ser tratada no âmbito da democracia, se remete 

a Platão e Aristóteles, mas também a Montesquieu – como republicano era adepto à 

forma de governo na qual o povo é soberano – governando o Estado por meio de 

representantes investidos nas suas funções em poderes distintos, até alcançar 

aquilo que se denomina como democracia cristã (oriunda juntamente da Rerum 

Novarum), atingindo por fim novos conceitos, em que se apresenta a evolução do 

Direito, também fazendo alusão às falácias do conceito da própria democracia. Tais 

conceitos estariam baseados nos princípios da igualdade de todos perante a lei, do 

respeito aos direitos individuais por parte do Estado e da submissão do executivo às 

normas jurídicas criadas pelo Parlamento e pelo Poder Judiciário. 

Já na delimitação dos poderes, Fleiner-Gerster (2006) trata o argumento do Estado 

de Direito como vinculado ao chamado Due Process. Isso se daria, dentro dessa 

concepção de que o Estado de Direito objetiva afastar a função de um poder 

ilimitado ao executivo, destacando a influência crescente das jurisdições 

administrativas e constitucionais. Adicionalmente, já no século XIX, mas também 

especialmente durante o século XX, se impõe a ideia segundo a qual as leis não 

existiam exclusivamente para o balizamento da competência do Legislativo e do 

Executivo, mas acima de tudo para vincular o poder do Estado ao Direito. Dentro 

dessa visão, a hierarquia do ordenamento normativo indicaria o domínio das leis 

sobre as decisões e decretos do executivo, não visando somente levar em conta a 

ideia de democracia, mas principalmente garantir a segurança do cidadão em face 

dos desmandos do Estado e dar alguma previsibilidade à atividade da 

administração.  

Ressalta Amorim (2011) a definição de Estado de Direito nos moldes liberais 

concebidos pelos princípios da burguesia, que possui aspectos de subordinação ao 

império da lei, de divisão de poderes e de enunciação e garantia dos direitos 
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individuais. Sucessivamente, com a chegada das mudanças encorajadas no Estado 

Liberal, o Estado Social de Direito transforma-se em Estado material de Direito, ao 

se utilizar de uma dogmática na busca de efetivação de uma justiça social. Tal 

argumento se torna viável decorrente da observação, com a introdução de capítulos 

recorrentes aos direitos econômicos e sociais nos regimes constitucionais. 

Dessa maneira, guardadas as inexatidões do termo Estado Social de Direito, o 

Estado Democrático de Direito se qualifica enquanto uma concepção 

contemporânea. A contribuição da expressão “Democracia”, em especial no caso de 

países como o estado brasileiro, faz propalar os valores democráticos sobre o 

conjunto completo dos elementos constitutivos do Estado e da ordem jurídica. O 

Estado Democrático de Direito integra os princípios do Estado Democrático e do 

Estado de Direito, apresentando um conceito que absorve um elemento de 

mudança, propenso à prática de uma democracia socialista. Entretanto, no caso 

brasileiro, a Constituição de 1988 não se compromete com a passagem para o 

socialismo com o Estado Democrático de Direito, porém traz a ótica de imensa 

efetuação social não só pela prática dos direitos sociais que ela insere, mas também 

pela prática dos instrumentos que se oferecem à cidadania, permitindo consolidar as 

exigências de um Estado de justiça social fundado na dignidade da pessoa humana 

e reconhecimento aos direitos fundamentais constitucionais. 

De forma semelhante com que o governo do Estado Democrático de Direito se 

legitima verdadeiramente pela cidadania e pela participação popular, Brito (2003) 

nos recorda que é válido nesse sentido aquilo que se relaciona com a dupla 

centralidade da Constituição. Para mais, a quem se dá o direito de participação nas 

decisões coletivas de caráter imperativo, a começar pela construção da própria 

Constituição, reserva para si o poder de selecionar eleitoreiramente seus 

governantes. Assim, com o tempo, nunca deixa de dividir com eles algumas das 

funções de governo, além de ainda passar a monitorar a forma pela qual esses 

governantes desempenham seus mandatos ou o papel institucional que lhes é 

delegado.  

Para Brito (2003), a partir daí já se pode falar em Democracia, nos termos da 

Constituição, como o regime pelo qual o povo passa a eleger seus governantes, a 

dividir com eles o desempenhar do poder de criar o Direito e de acompanhar de 
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forma critica o modo de aplicação desse mesmo Direito. Isso se define como 

Democracia Formal ou Estado Democrático de Direito, que com o tempo serve mais 

de condição para que o Direito se caracterize também por uma vertente popular, de 

forma a consolidar a participação e inclusão das partes interessadas (cidadãos) 

como maneira de evitar com que o poder se concentre nas mãos de uma única 

pessoa, para que não haja abuso, como o ocorrido no Estado Absolutista. 

Pela compreensão moderna de governo constituído como Estado enquanto Estado 

de Direito, destacam-se as garantias mínimas que precisam ser dadas aos 

elementos participantes desse modelo organizacional de governo como uma forma 

de dar condição satisfatoriamente aceitável de segurança e de salvaguardas básicas 

necessárias para seu funcionamento. Outrossim, ainda a de possuir conceitos de 

participação desses elementos que se encontram fora da esfera de poder, tal qual 

as definições que permitissem sustentar a discussão aqui proposta, e também dos 

princípios fundamentais na formação do Estado enquanto governo regulamentado.  

Como definido por Dias (2004) pelo seu exame doutrinário, a teoria de governo 

enquanto Estado de Direito surgiu como contraponto ao conceito que, por 

aproximação, se traduz como Estado de Polícia (Obrigkeitsstaat), também chamado 

de Estado iluminista ou de Estado providência. Neste, as propriedades universais 

possuíam o predomínio da ideia de soberania centrada em um chefe monarca, onde 

o alcance do poder soberano à esfera religiosa da autoridade eclesiástica, a 

elevação pelo Estado do teórico incentivo ao bem estar e felicidade dos súditos 

como missão confiada ao soberano, e a configuração do Estado desvinculada do 

moderno constitucionalismo designavam a expressão de “polícia” à administração 

estatal interna.  

Quanto a isso, Habermas (2000) estabelece em termos de legitimação e 

funcionamento do Estado a importância da garantia dos direitos fundamentais, por 

meio da participação de seus cidadãos no âmbito do discurso racional. Para 

Habermas, partindo-se da proteção do Direito – regras e normas capazes de 

fornecer o funcionamento justo do Estado a partir de premissas básicas - que se 

origina a os outros demais princípios para a especificação de tarefas, modo de 

trabalho e garantia do status de um poder de justiça independente, e que resguarda, 

a partir da maneira com a qual se aplica esse direito, a aceitabilidade racional das 
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decisões oriundas do poder de julgar e a segurança do próprio direito. Igualmente a 

isso, o senso de pertencimento oriundo da possibilidade de inserção e participação 

nesse sistema.  

Sendo assim, surge entre o princípio da soberania popular e sua participação, dos 

direitos humanos e dos fundamentais uma ligação, quando se considera a 

formatação do Estado de Direito enquanto governo, sendo esses dois primeiros 

decisivos para a existência do Estado enquanto objeto de governo.  

Também Baracho (1977) da mesma maneira valoriza o princípio da soberania 

popular, sob o ponto de vista da participação democrática, ao avaliar que a 

expressão “Estado de Direito” representa a real situação de governo do Estado 

contemporâneo, moldada por um ideal de racionalização jurídica da vida e de 

envolvimento direto das partes que se interessam e se encontram inseridas nesse 

universo, representando um sistema consistente de legalidade normativa inspirado 

de forma ideológica nos pressupostos filosófico políticos da democracia liberal.  

Dentre os tipos específicos advindos do código jurídico citado por Habermas como 

fundamental ao governo enquanto Estado de Direito destacam-se como importantes, 

sob o ponto de vista democrático da estrutura definida por Cattoni (2002), os 

seguintes:  

1 –	direito à	elaboração legislativa autônoma –	de importância central para o 
desenvolvimento e afirmação dos demais direitos, são direitos à	 igual 
participação nos processos de formação coletiva da vontade política. Pelo uso 
do exercício desses direitos é	 que os cidadãos realizam a prática de 
autolegislação, de autores dos seus próprios direitos e das normas de ação 
jurídicas às quais querem submeter-se; 

2	 –	 direito à	 tutela jurisdicional –	 a garantia de meios jurídico-processuais 
mediante os quais cada pessoa que acredite que seus direitos foram violados 
possa afirmar suas pretensões, direitos de agir em juízo, a um devido 
processo legal, a igual proteção jurídica, ao contraditório e a ampla defesa, a 
um igual direito à	tutela jurisdicional; 

3 – direitos participatórios – direitos ao provimento do bem-estar e da 
segurança sociais, à proteção contra riscos sociais e tecnológicos, bem como 
aos provimentos de condições ecologicamente não danificadas de vida e, 
quando necessário sob as condições prevalentes, o direito de igual 
oportunidade de exercício dos outros direitos elencados (Cattoni, 2002, p. 71). 
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De forma equivalente observamos em Freitas (2014), que ressalta a abordagem de 

um governo sob a égide do Estado de Direito deve se dar pela ótica da proteção da 

sociedade por meio da Constituição e das relações entre poder, estado e cidadão, 

ressaltando que o Estado de Direito teve sua fundação na vontade racional geral, e 

na preservação da vida em comum e da liberdade das pessoas, além da segurança 

na administração da justiça (exercício da função jurisdicional), do atendimento às 

normas legais e da representação do povo junto à atividade legislativa do governo 

de Estado, assegurando as três funções: legislativa, executiva e judiciária.  

Para Dias (2003) se destaca a premissa do Estado Constitucional Democrático de 

Direito advindo de uma estrutura originada da fonte de legitimação do exercício do 

poder emanado do povo, pelos princípios jurídicos da democracia e do Estado de 

Direito, com aplicação das normas do direito e estruturado por leis. Destaca também 

a importante função garantidora de direitos que esteja presente no Estado de Direito 

pelo seu conjunto de normas jurídicas (princípios e regras). 

Pioneiramente, Carré de Malberg (1948) nos coloca a importante premissa do 

Estado de Direito como Estado que se submete a um sistema formal de leis e regras 

na interface com a cidadania, quando vem de encontro com a ideia de respeito e 

equilíbrio aos participantes inseridos nesse estado, de maneira a garantir para eles 

segurança jurídica, por meio da submissão a um acervo de normas de natureza 

diversa, umas determinando os direitos outorgados aos participantes, preservando-

lhes a liberdade, outras estabelecendo previamente as vias e os meios que podem 

ser aplicados visando à realização dos fins do Estado.  

Também destaca Carré de Malberg, que o regime de governo enquanto Estado de 

Direito é o que faz regras impostas a si próprio, isso como forma de limitar e 

regulamentar seu poder de atuação, sendo que essas regras podem ser 

reivindicadas por seus indivíduos em prol de seus direitos. Da mesma maneira é 

aquele que cria normas relativas ao exercício do poder por ele próprio no seu 

ordenamento jurídico, garantindo aos seus sujeitos o poder jurídico de atuarem 

perante um órgão jurisdicional com a finalidade de alcançarem a invalidação ou a 

extinção dos atos estatais que as tenham infringido como sanção dessas regras. É 

imprescindível que os participantes desse regime disponham do direito legitimo de 

ação em face ao poder do governo de estado, causando a jurisdição, com finalidade 
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de impugnarem os atos estatais, quaisquer que sejam, que venham a qualquer 

tempo ferir seus direitos individuais. 

Baracho (1977) preconiza o Estado como instituto fundamental ao Direito Público e 

ao Direito Constitucional, concluindo que as instituições políticas são baseadas no 

poder político e no Estado, e que o ponto comum das análises políticas é o 

relacionamento dos fenômenos políticos com o poder, constatação vinculada à 

organização e ao exercício do poder em sociedade, ou ainda, na ideia de poder pela 

divisão de grupos sociais dos que mandam – tomadores de decisão - e daqueles 

que obedecem. 

Igualmente à forma que se observa acima, ressaltasse a maneira como Binenbojm 

(2008) define o Estado Democrático de Direito sendo estruturado como conjunto de 

instituições jurídico-políticas edificadas sob o alicerce e para a finalidade de proteger 

e promover a dignidade da pessoa humana. Para ele a procedência e alicerce de 

todos os direitos fundamentais estariam assim originados dessa ideia de dignidade 

traduzida pelo postulado kantiano elevado a princípio jurídico. Dessa maneira, trata-

se da legitimidade do Estado Democrático de Direito por meio do fundamento pelos 

princípios da garantia dos direitos básicos e da democracia. De maneira 

complementar, esses princípios se apresentam da mesma forma como elementos de 

alicerce desse Estado, sendo valores capitais da civilização ocidental. 

A ênfase fornecida para a questão da dignidade humana e os princípios 

fundamentais pode também ser percebido nas considerações registradas por 

Bonavides (2004) no que se observa o debate histórico entre a liberdade individual e 

o poder do monarca como governo prefacial, procedido por uma fase de progresso 

teórica e de amadurecimento conceitual que chega a uma conclusão com a filosofia 

política de Kant.  

Nessa primeira fase, a condição de governo enquanto estado se vestia de um 

formalismo capaz de despi-lo de conteúdo, destacando a luta da liberdade contra o 

despotismo inicialmente no continente europeu. Essa luta liderada pela burguesia, 

de início como classe dominada e posteriormente como dominante, generalizou 

doutrinariamente os princípios filosóficos de sua revolta social como ideais comuns a 

todos os componentes do corpo social. Entretanto, em seguida à chegada ao poder 
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ela se desinteressa por manter na prática a universalidade daqueles princípios, 

mantendo-os somente de maneira formal uma vez que no plano de aplicação política 

eles se conservam, de fato, princípios constitutivos de uma ideologia de classe. 

O argumento do conflito pelo controle do poder político no governo como Estado de 

Direito fica destacada também na definição dada por Loewenstein (1976) ao caráter 

democrático do Estado de Direito quanto à forma de classificação a um sistema 

político, como dependente da existência de instituições efetivas, por meio das quais 

o exercício do poder político está distribuído entre seus detentores, e por meio das 

quais os detentores do poder estão subordinados ao controle por parte daqueles que 

estão submetidos a esse poder. O autor também antecipou a importante questão da 

necessidade constitucional na formulação e formalização da ordem fundamental da 

sociedade enquanto Estado, com um essencial aspecto material em seu elemento 

fundamental para alcançar-se o controle do poder. 

Essa questão do caráter democrático do governo surge igualmente destacado na 

definição de Moraes (2000) para Estado de Direito, por uso da exigência de que o 

mesmo deve reger-se por normas democráticas, com eleições livres, periódicas e 

pelo povo, bem como o respeito das autoridades públicas aos direitos e garantias 

fundamentais. Em especial é também nítido o debate das garantias aos direitos 

fundamentais como proveniente da questão da dignidade humana, destacada 

também pelos demais autores citados.    

A celeuma da representação política não pode ser, no entanto, a única forma de 

expressão democrática do governo enquanto Estado de Direito, não se limitando à 

mesma, pois deve envolver obrigatoriamente o aspecto da soberania popular, entre 

outros que devem estar apresentados em seu significado. Silva (1988) elucida sobre 

o caráter democrático, que o mesmo precisa obrigatoriamente incluir a participação 

efetiva e operante da população na gestão pública, não se limitando, porém, à 

simples constituição das instituições representativas, o que já seria uma evolução do 

Estado Democrático, entretanto não seria seu desenvolvimento completo. A 

realidade dessa participação é transcorrida também pelos mecanismos de geração e 

de controle das decisões políticas no mais amplo aspecto, função e tipos da esfera 

do poder no governo, para edificação da soberania popular. 
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Ao examinar de forma mais ampla o conceito de soberania popular como 

contribuição do aspecto democrático da formação do governo enquanto Estado de 

Direito, Canotilho (2002) especifica cinco importantes dimensões desse valoroso 

conceito: o domínio político não pode ser pressuposto e aceito, carece de 

justificação, necessita de legitimação; a legitimação do domínio político só pode 

derivar do próprio povo e não de qualquer outra instância externa ao povo real, 

sendo essa a ordem divina, ordem natural, ordem hereditária, ordem democrática. 

O povo é, propriamente dito, o titular da soberania ou do poder, o que significa que, 

de forma negativa, o poder do povo distingue-se das demais formas de domínio 

pouco popular como a monarquia, classe e casta; de forma positiva, a necessidade 

de uma legitimação democrática efetiva para o exercício do poder, devido ao fato do 

povo ser o titular e o ponto de referência dessa mesma legitimação, vem do povo e a 

este se deve reconduzir; a soberania popular, o povo, a vontade do povo e a 

formação da vontade política do povo existe, é eficaz e vinculativa no âmbito de uma 

ordem constitucional materialmente informada pelos princípios da liberdade política 

da igualdade dos cidadãos, de organização plural de interesses politicamente 

relevantes e procedimentalmente dotada de instrumentos garantidores da 

operacionalidade prática deste princípio; a constituição material, formal e 

procedimentalmente legitimada, fornece o plano da construção organizatória da 

democracia, pois é ela que determina os pressupostos e os procedimentos segundo 

os quais as decisões e as manifestações de vontade do povo são jurídica e 

politicamente relevantes. 

Considera Canotilho (2002), ainda que igualmente importante o caráter 

constitucional do Estado de Direito, destaca-se o princípio da constitucionalidade da 

ordem jurídica, como forma de explicar o surgimento de um governo vinculado ao 

Direito. Para o autor, essa vinculação seria o que possibilitou, em sua visão, o 

surgimento do Estado como componente constitucionalmente estruturado, cujas 

atividades seriam regidas por normas e leis votadas e sancionadas por meio dos 

representantes eleitos pelo povo e para ele representa-lo. 

Na concepção de Canotilho (2002), do mesmo jeito que a lógica de Estado de 

Direito não poderia ser percebida a não ser sob a compreensão do princípio 

democrático, também o do Estado Democrático não seria compreendido senão por 
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meio da lente do Estado de Direito. Assim, da mesma forma que há um Estado de 

Direito democrático, também existe um Estado Democrático de Direito, isto é, 

subordinado às normas jurídicas entre as quais se destacam pelo seu imenso valor: 

as constitucionais. Sua interpretação é de um Estado delimitado pelo Direito e o 

poder político legitimado pelo povo, sendo o Direito algo interno do Estado e 

concluindo o poder democrático como o poder do povo que reside no território do 

Estado ou pertence ao Estado.  

Goyard-Fabre (1997) complementa essa reflexão, ao considerar a Constituição e 

defini-la como uma “escritura necessária do poder”. Essa ótica constitucional de 

Estado enfatizada acima afasta de maneira permanente a consideração de um 

governo em um Estado sem a devida contribuição do constitucionalismo, tão caro e 

imprescindível para o Estado de Direito e o Estado Democrático. Há de se 

considerar o Estado somente alicerçado a partir de um sistema de normas e leis 

constitucionais, validando a conexão do Estado de Direito e Estado Democrático 

também com a ideia de um Estado Constitucional. 

A partir da mesma perspectiva constitucional, Baracho (1977) colabora de forma 

antecipada ao considerar o Estado Democrático de Direito partindo de sua 

característica, como constituído de sistemas jurídico-normativos consistentes, 

idealizados e analisados pela teoria do governo enquanto Estado e pela teoria 

constitucional. Isso é tecnicamente aceito como legítimos complexos de ideias, 

princípios e normas juridicamente dirigidas, conectadas entre elas por dependência 

lógico-formal, delimitadoras da contemporânea visão de Estado e sinalizadoras dos 

atuais intuitos científicos observados na sua caracterização e estruturação jurídico-

constitucional.  

De forma semelhante, R. B. Dias (2003) indica sua preferência em se firmar 

conceitualmente pela posição doutrinária que enxerga o Estado de Direito e o 

Estado Democrático como legítimos princípios conexos e normas jurídicas 

constitucionalmente positivadas. Assim reconhece a dimensão governamental 

contemporânea e notável do Estado Constitucional Democrático, como uma 

resultante da articulação dos princípios do Estado Democrático e do Estado de 

Direito, cujo vínculo técnico e harmonioso se dá pelas normas constitucionais.  
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Concluem dessa maneira pela percepção da democracia advinda dos princípios 

republicanos idealizadores de Montesquieu, como princípio consagrado nos 

modernos ordenamentos constitucionais e fonte de legitimação do exercício do 

poder, que tem origem no povo e de onde se origina o protótipo constitucional dos 

Estados Democráticos. Ao declarar que todo o poder emana do povo, fazendo parte 

do povo tanto os governados como os governantes, pois estes últimos são oriundos 

do povo sejam quais forem suas condições sociais, devem ser todos obedientes às 

mesmas normas jurídicas, sobretudo à Constituição, que é o estatuto maior do poder 

político. 

De forma mais presente, Bobbio (2000) contempla um aspecto igualmente 

importante para Montesquieu, como notado acima do conceito democrático, que é o 

da democracia representativa, porém pelo uso da visibilidade e publicidade do 

poder. Isso significa tornar público o exercício do poder a partir da transmissão das 

sessões do parlamento, com a formação de uma opinião pública mediante o 

exercício da liberdade de imprensa e a solicitação dirigida aos líderes políticos que 

façam suas declarações pelos meios de comunicação em massa.  

Nesse ponto, as formas capazes de dar publicidade aos atos governamentais dos 

respectivos poderes devem prever maneiras de engajar a cidadania de forma ativa 

na recepção dessa publicidade, para que os instrumentos de divulgação não sejam 

somente dispendiosos para o estado, mas sim ancorados no ponto de vista da 

participação efetiva e determinante dos indivíduos na coisa pública.  

Uma prévia compreensão com o mesmo entendimento é apresentada por Silva, 

(2005) como sendo a questão do aspecto da democracia dentro do Estado 

Democrático de Direito exigir a estimulação e a participação real do povo a partir dos 

mecanismos de participação popular previstos na Constituição Federal, que são 

meios de exercício da soberania popular: plebiscito, referendo e iniciativa popular. 

Nesse mesmo sentido, ele afirma que deve ser incentivado o movimento que postula 

o exercício desses instrumentos de participação popular, sendo necessário dizer que 

o Estado Democrático, oriundo dos ideais republicanos de Montesquieu, somente se 

concretiza quando se verifica que ele propicia uma real proteção e garantia efetiva 

dos direitos humanos em seu cerne formador. 
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Buscando uma definição mais acurada para o Estado Democrático, Silva indica que 

este precisa ser sistematicamente modificado pelos valores e princípios que o 

circundam ou a ele relacionados. Significa ter o seu fundamento na soberania 

popular, necessidade de providenciar mecanismos de apuração e de efetivação da 

vontade do povo nas decisões políticas fundamentais do governo do Estado a partir 

de uma democracia representativa, pluralista e livre, com uma democracia 

participativa efetiva. Ter também um Estado Constitucional composto de uma 

constituição material legítima, rígida, emanada da vontade do povo, munida de 

supremacia e que vincule todos os poderes e os atos dela provenientes. Também ter 

a existência de um órgão guardião da Constituição e dos valores fundamentais da 

sociedade, que tenha atuação livre e desimpedida, constitucionalmente garantida.  

Complementarmente, possuir a existência de um sistema de garantia dos direitos 

humanos, em todas as suas extensões. Ter a realização da democracia além da 

política social, econômica e cultural, com a consequente promoção da justiça social. 

Ter o cumprimento do princípio de igualdade e a existência de órgãos judiciais livres 

e independentes para a solução dos conflitos entre a sociedade, entre os indivíduos 

e destes com o Estado. Ter a observância do princípio da legalidade, sendo a lei 

formada pela legítima vontade popular e informada pelos princípios da justiça. 

Finalmente ter observância do princípio da segurança jurídica, controlando-se os 

excessos de produção normativa, propiciando assim a previsibilidade jurídica. 

Destaca Baptista, (2011) a abordagem dos governos construídos sob a égide do 

Estado Democrático de Direito e à luz do princípio da supremacia do interesse 

público para análise da legitimidade do Estado Democrático, ancorada na satisfação 

do interesse público.  

Para ela, a mudança paradigmática da origem de governo no modelo atual de 

Estado moderno originário das premissas escritas por Montesquieu, considerando 

esse modelo como inscrito num ambiente de afirmação de valores individualistas 

para uma postura intervencionista com vistas à satisfação de interesses coletivos, 

acarreta o desenvolvimento da noção do princípio da supremacia do interesse 

público sobre o privado, ou do bem comum.  
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De maneira complementar ao descrito acima, essa mudança paradigmática também 

teria influenciado no desenvolvimento dos pressupostos jurídicos que unificam o 

regime jurídico administrativo, baseado nas prerrogativas e sujeições, a partir do 

desenvolvimento de uma atuação sedimentada na proteção dos interesses 

individuais para outra dedicada à satisfação dos interesses da coletividade.  

Com isso, o Estado Democrático passaria então a ter legitimidade de suas atuações 

quando da ligação delas aos interesses da sociedade como um todo. No caso de 

ocorrência de algum conflito entre interesse privado e interesse público, este último 

é quem deveria ser implementado pelo ente estatal para que essa legitimação 

ocorresse de maneira concreta. 

De forma semelhante Prado (2016) também contribui para o ideal de coletividade 

quando aborda as premissas fundamentais sobre o Estado enquanto governo, 

alcançadas por outros autores supracitados, pela compreensão do ordenamento 

jurídico positivo. Ele elenca como sendo a base da legitimidade democrática os 

direitos individuais, as liberdades públicas, a legalidade e a igualdade, mediante a 

organização multicêntrica do poder público e a tutela judicial dos direitos dos 

indivíduos, que trazem estrutura e conteúdo à coletividade. 

Para Limberger, (2008) a questão do governo enquanto Estado Democrático sob a 

ótica da transparência da informação, se destaca como importante para a 

participação do cidadão nos assuntos públicos, especialmente no controle e na 

crítica a eles.  

No modelo democrático-liberal advindo dos ideais republicanos de Montesquieu, 

isso seria uma consequência política do exercício de certas liberdades individuais. A 

livre discussão seria um componente jurídico prévio à tomada de decisão, que afeta 

a coletividade, e imprescindível para legitimação do Estado democrático, sendo o 

processo de comunicação essencial à democracia.  Para isso, a informação tem de 

ser assegurada e sua difusão protegida e impulsionada, de forma a estar disponível 

facilmente para a participação da coletividade no processo.  

Corroborando para esse contexto, Limberger aborda a publicidade como um preceito 

sobre o qual o ordenamento jurídico no Estado Democrático se assenta, tendo o 

sigilo como algo excepcional, devendo ser justificado quando requerido. Essa 
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premissa é extraída com base no princípio da publicidade e do direito do cidadão de 

ser informado, que seria ainda uma via de mão dupla, tendo de um lado a 

administração o dever de dar publicidade aos seus atos, e do outro o cidadão com 

direito a ser informado, consolidando a transparência necessária ao processo como 

um todo e garantindo a legitimidade por meio da possibilidade da participação 

efetiva. È possível observar uma grande conexão entre a premissa da publicidade 

supracitada com aqueles consagrados no campo da Governança Corporativa, como 

por exemplo, o princípio do disclousure. O implemento da divulgação da publicidade 

pelos meios eletrônicos disponíveis permitiria o desenvolvimento de um controle 

preventivo, além de estimular a participação popular, tornando-se o exercício do 

poder mais transparente e assim, portanto, mais democrático. Isso evitaria que os 

cidadãos ficassem desinformados dos assuntos públicos, o que fortaleceria o caráter 

democrático do Estado assim como ajudaria a legitimá-lo por meio da afirmação 

dessa prática.  

Destaca Dias (2003) em seus estudos as considerações do princípio democrático 

pela doutrina germânica como um princípio configurador de caráter formal e 

orgânico. Por outro lado, o Estado de Direito tem como princípio de natureza 

material e procedimental - devido às características de incidir no modo de proceder 

da atividade estatal, limitando e vinculando o exercício do poder pelo Estado ao 

direito a fim de garantir as liberdades individuais - reconhecer os direitos 

fundamentais das pessoas, instituir o controle jurisdicional da legalidade dos atos da 

administração pública e por último conceder proteção jurídica às pessoas por meio 

dos provimentos jurisdicionais gerados.  

A partir de um profundo estudo como exemplo da Constituição brasileira, R. B. Dias 

destaca os princípios do Estado Democrático e do Estado de Direito sob normas 

jurídicas constitucionalmente positivadas, com o intuito de estabelecer o Estado 

Constitucional Democrático de Direito (primeiro artigo da Constituição), com ênfase 

para o conjunto de normas jurídicas (princípios e regras) que fundamentam a base 

jurídico-constitucional do Estado de Direito. Salienta-se igualmente o vigoroso rol de 

direitos, liberdades e garantias (princípio da igualdade, da reserva legal, do direito à 

jurisdição pelo devido processo constitucional, princípios do contraditório, da ampla 

defesa e da presença de um defensor no ato estatal de julgar. Além disso, também o 

princípio da separação das funções do Estado, os princípios da legalidade, 
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impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que regem a administração 

pública, assim como o princípio da responsabilidade do Estado pelos danos 

causados aos particulares no exercício de suas funções essenciais. 

De forma suplementar, Dias (2003) completa que para o Estado Democrático, sua 

dimensão se alicerça constitucionalmente na legitimidade do domínio político e na 

legitimação do exercício do poder abancadas exclusivamente na soberania e na 

vontade do povo, instrumentalizadas pelo sufrágio universal por meio do voto direto, 

secreto e igual para todos, ao constar a participação democrática intensa na solução 

dos problemas e questões pátrias por intermédio do plebiscito, do referendo, da 

iniciativa popular e, sobretudo, por intermédio do processo constitucional, uma vez 

que o texto da Constituição confere ao cidadão, sem ônus, o direito de ação (ação 

popular) para invalidar atos nocivos ao patrimônio público e à moralidade 

administrativa. 

Dias (2013) analisa a mudança da função do Estado influenciada pelos movimentos 

denominados de pós-modernidade ao afirmar que o Estado perde seu privilégio de 

transcendência, a partir do momento em que passa a precisar do subsídio da 

sociedade no cumprimento de suas funções necessitando do crivo da legitimidade, 

não podendo a norma jurídica ser mais definida como expressão da vontade geral, 

visto que a lei é desenvolvida a partir de um conjunto de relações políticas e sociais 

contingentes. 

Baptista (2011) valida essa mesma ideia ao afirmar que a supremacia jurídica 

possuída pela Administração Pública deriva da premissa de que o Estado é o agente 

garantidor da satisfação das necessidades reais e exclusivas da coletividade. Dessa 

maneira o interesse público se apresenta como legitimador do exercício da atividade 

estatal, pois as atividades administrativas devem acontecer em virtude da satisfação 

dos interesses da coletividade, sendo assim o sistema jurídico garante uma distinção 

do ente público em relação ao particular, como forma de assegurar a implementação 

das medidas administrativas imprescindíveis para os interesses da coletividade.  

Para Baptista, o problema ocorre a partir do momento que a autoridade 

administrativa é desempenhada de forma a concretizar as “razões de Estado”, ou 

seja, quando a função administrativa é efetivada para a satisfação de interesses 
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privados daqueles que detém o poder, fazendo com que ocorra o exercício reiterado 

de autoritarismo por parte do Estado, antagônicos às premissas do Estado 

Democrático de Direito e da nova disposição constitucional que exige a 

concretização e aderência aos direitos e garantias fundamentais. 

Assim sendo, cerca-se então a questão em torno da discussão sobre os reflexos da 

divisão de poderes no contexto do Governo de Estado, para o Estado Democrático 

de Direito como herdeiro das premissas republicanas de Montesquieu, de modo a 

atender o interesse geral e garantir a participação de todos aqueles que estão 

inseridos no sistema – nesse caso os cidadãos – sobre o qual o poder se aplica, 

assim como a divisão de poderes submetidos ao ordenamento jurídico constitucional 

advindo da participação e representatividade popular em sua constituição.   

Nota-se um Estado que não se legitima se não pela participação ativa de seus 

elementos por meio da cidadania na perspectiva de criar senso de participação e 

pertencimento, também pelas autolimitações ao seu poder executor impostas pela 

sua submissão ao próprio Direito, enquanto limitante do uso do poder, e para 

garantia do respeito aos direitos individuais dos cidadãos por parte do Estado e seu 

governo. 

Portanto é perceptível a participação dos cidadãos como forma de legitimação da 

estrutura do Estado. Essa mesma legitimação pode também reforçar a ideia de que 

uma também maior participação dos stakeholders na vida decisória das empresas 

(estabelecimento de regras, controles, acompanhamento de resultados e 

representação nos diversos conselhos) pode igualmente reforçar o sentimento de 

pertencimento desses colaboradores aumentando o engajamento nas atividades e 

na busca de resultados para essas organizações.  

Os atuais modelos mais utilizados de Governança Corporativa advindos da herança 

Anglo-saxã e da influência do mercado americano sobre os países tem se afastado 

cada vez mais de uma maior participação dos stakeholders na gestão diária das 

companhias. Entretanto, a busca pelo equilíbrio de uma participação saudável 

dessas partes interessadas, se envolvidas de forma produtiva e legítima na busca de 

resultados compartilhados por todos, pode ser fonte de diferenciais estratégicos 
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alavancadores de resultado para essas organizações de forma a impulsionar o 

resultado buscado por elas. 

Dessa forma, é estabelecido acima no referencial teórico por autores como Borges e 

Serrão (2005), além Wald (2007) entre outros, que apoiam a inclusão de um leque 

mais amplo de stakeholders na participação mais efetiva na vida das organizações, 

as diretrizes da elaboração dos questionamentos para as entrevistas que embasarão 

a resposta da pergunta-problema da presente dissertação, questão fundamental que 

ensejou este estudo, de que se as premissas observadas na teoria da divisão de 

poderes de Montesquieu, sob a ótica de alinhamento de interesses dos 

stakeholders, podem ou não contribuir para a melhoria dos modelos de Governança 

Corporativa, permitindo que eles se tornarem mais eficientes. 

Além disso, é objetivo da presente dissertação identificar incrementos que poderiam 

ser propostos nos modelos atuais de Governança Corporativa, com o intuito de 

alinhar de forma mais eficiente os interesses dos stakeholders. Para tanto, as 

entrevistas também procuraram captar a contribuição dos respondentes quanto às 

proposições ao deixar livre o complemento de opiniões e ideias relacionadas ao eixo 

principal da pesquisa, em especial quanto à maior participação dos stakeholders na 

gestão das empresas e também quanto ao poder julgador dentro das organizações, 

relativo ao sistema de divisão de poderes preconizado por Montesquieu. 

Para que se pudessem cumprir os objetivos dessa pesquisa, a realização de 

entrevistas foi organizada de forma a capturar informações quanto ao eixo-problema 

do tema, no sentido de permitir concluir se as hipóteses levantadas podem ter 

ressonância com elementos do cotidiano corporativo.  

No próximo capítulo apresenta-se a metodologia proposta para esta pesquisa. 
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3 Metodologia 

Neste capítulo, descreve-se a metodologia utilizada, organizando-se nos seguintes 

conteúdos: caracterização da pesquisa, unidades de observação, técnicas de 

coletas de dados e procedimentos para análise de dados. 

3.1 Caracterização da pesquisa 

O presente estudo trata-se, quanto aos objetivos, de pesquisa descritiva, a qual, 

segundo Triviños (1987), objetiva descrever fatos e fenômenos de determinada 

realidade. Quanto à abordagem do fenômeno, trata-se de pesquisa qualitativa, a 

qual, conforme menciona Minayo (2001, p. 21), “trabalha com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a 

um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 

podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis”. Finalmente, quanto aos 

procedimentos, trata-se de pesquisa bibliográfica e de campo, o que será detalhado 

abaixo.   

Para Marconi e Lakatos (2018), a pesquisa bibliográfica se configura na busca de 

fundamentos em bases de conhecimento por meio das evidências já publicadas a 

respeito de um determinado tema. Proporciona também a busca por argumentos 

capazes de permitir que o tema pesquisado possa de fato subsidiar a formação de 

novos conhecimentos, embasando o pesquisador sobre o problema objeto de 

estudo. Nesta dissertação, a pesquisa bibliográfica foi utilizada na descrição dos 

temas Governança Corporativa, as origens da separação de poderes desde Platão e 

Aristóteles até Montesquieu.  

Sousa (2001) ressalta a importância da pesquisa bibliográfica em dar ao 

pesquisador uma bagagem teórica variada, contribuindo para ampliar o 

conhecimento e fundamentar teoricamente o material a ser analisado. Assim, faz 

com que o pesquisador, além de ampliar seus conhecimentos, torne-se um leitor na 

busca e levantamento dos dados e informações.  

A pesquisa de campo, por sua vez, tem como objetivo extrair dados e informações 

diretamente da realidade, para tanto usando técnicas de coleta como questionário 

e/ou entrevista junto aos elementos envolvidos, escolhidos por meio dos critérios 
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supracitados. Os dados devem ser coletados segundo objetivos previamente 

estabelecidos por Santos e Parra Filho (2011). 

3.2 Unidade de observação 

Para unidade de observação, foram selecionados elementos que ocupam cargos 

executivos de gestão em empresas mercantis com sistema de Governança 

Corporativa formal estabelecido (grande porte). Essa seleção foi feita por 

acessibilidade ou por conveniência do pesquisador e de acordo com o tema e os 

objetivos delineados para esta investigação segundo Vergara (2015). Assim, foram 

entrevistados nove executivos que exercem cargos estratégicos nas empresas em 

que atuam possuidores, portanto, de informações que deram subsídios ao 

desenvolvimento desta pesquisa e à consecução dos objetivos propostos. Além 

desses executivos, entrevistou-se o Coordenador-geral do Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa (IBGC) em Minas Gerais. Essa entrevista teve como 

objetivo buscar delinear o status atual da governança corporativa no Brasil.  

3.3 Procedimentos para coleta de dados 

Inicialmente procurou-se entre os relacionamentos do pesquisador os contatos de 

executivos de empresas que possuíam Governança Corporativa. Num segundo 

momento foi requerida a contribuição desses executivos por meio de contato 

telefônico e mensagem eletrônica. As entrevistas foram realizadas pessoalmente 

pelo pesquisador; em outras, devido ao desencontro de agendas, as respostas 

foram gravadas pelos entrevistados e enviadas via mensagens eletrônicas para o 

pesquisador. Após o aceite foram marcadas as entrevistas. De acordo com Marconi 

e Lakatos (2018) definem esse procedimento como “um encontro entre duas 

pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações a respeito de determinado 

assunto, mediante uma conversação de natureza profissional”. A entrevista tem 

como objetivo, portanto, detalhar e aprofundar questões pertinentes ao estudo.   

A entrevista é considerada uma das técnicas de coleta de dados mais utilizadas e 

mais flexíveis no a ̂mbito das ciências sociais (Gil, 2008) e podem ser estruturadas 

ou semiestruturadas. No caso desta pesquisa, utilizou-se a entrevista 

semiestruturada, orientada por um roteiro com questões relacionadas aos objetivos 

da pesquisa (Apêndice A). 
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Foi construído um roteiro  constituído de questões abertas, com o objetivo de captar 

a percepção dos respondentes em relação às hipóteses estruturadas a partir dos 

objetivos específicos. Isto é, ao contrário de um formulário ou questionário, não se 

ofereceram alternativas de resposta ao pesquisado, cabendo a ele discorrer, de 

forma qualitativa e descritiva, sobre os tópicos da entrevista que constaram no 

roteiro. A tabela 2 resume as questões do roteiro utilizado nas entrevistas: 

Tabela 2 
Questões do roteiro de entrevista 
Pergunta 1 Você conhece o modelo tradicional de Governança Corporativa? Comente. 
Pergunta 2  Compreende o sistema de divisão de poderes do Estado: Legislativo, Executivo 

e Judiciário? Comente. 
Pergunta 3  Acredita que um comitê específico com poder de julgar supostos 

descumprimentos às regras e códigos da empresa possa contribuir para 
melhorar o modelo tradicional de Governança Corporativa? Comente. 

Pergunta 4  Acredita que uma maior participação dos empregados, clientes, fornecedores e 
comunidade na gestão das empresas possa melhorar o engajamento e os 
resultados? Comente. 

Fonte: elaborada pelo autor (2018). 
 

3.4 Procedimentos para análise de dados 

Os procedimentos de análise de dados guiam-se pelos objetivos propostos para as 

pesquisas. Por se tratar de pesquisa descritiva, cujos dados foram coletados por 

meio de entrevistas semiestruturadas, optou-se, na fase de análise, pela técnica da 

análise de conteúdo, a fim de se obterem informações significativas a respeito do 

objeto pesquisado. 

A análise de conteúdo proposta por Bardin (2010) abarca um conjunto de técnicas 

de pesquisa que tem por objetivo a busca do sentido comum de determinado 

conjunto de dados. Campos (2004) explica que esta técnica de análise de dados 

compreende três etapas:  

I – Fase de pré-exploração do material ou de leituras flutuantes do corpus das 

entrevistas, em que se realiza uma apresentação global das ideias principais e os 

seus significados gerais;  

II – Fase de seleção das unidades de análise (ou unidades de significados), em que 

o pesquisador orienta-se pelas questões norteadoras que necessitam ser 

respondidas; e 
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III – O processo de categorização e subcategorização. 

Segundo o autor, as unidades de análise podem ser representadas por palavras, 

sentenças, frases, parágrafos ou mesmo textos completos de entrevistas, diários ou 

livros e o pesquisador pode estabelecer critérios variados para escolher os recortes 

a serem utilizados. No entanto, afirma que se percebe um interesse maior pela 

análise temática, que utiliza preferencialmente sentenças, frases ou parágrafos 

como unidades de análise, que são posteriormente categorizadas, sempre com base 

nos objetivos da pesquisa e nas discussões teóricas que orientaram o estudo. Tais 

categorias podem ser classificadas em apriorísticas (quando o pesquisador já 

possui, segundo experiência prévia ou interesses, categorias pré-definidas) ou não 

apriorísticas (as quais surgem do contexto das respostas dos sujeitos da pesquisa), 

conforme Campos (2004). 

Neste estudo, particularmente, foram destacados das entrevistas trechos que 

permitiram expor a visão dos respondentes com relação às Governança Corporativa, 

bem como seus maiores desafios. Por fim, foram dispostos dados que permitiram 

com que fosse verificada a viabilidade, ou não, de incorporar o modelo de divisão de 

poderes proposto por Montesquieu para a inovação na Governança corporativa. 

Assim, o processo de análise dos dados desta pesquisa contemplou as seguintes 

fases: primeiramente, foi realizada a leitura flutuante das transcrições das 

entrevistas, momento no qual apreenderam-se as ideias centrais emitidas pelos 

respondentes. Em seguida, foram selecionadas as unidades de análise (recortes de 

trechos das entrevistas), utilizando a análise temática. Tais unidades temáticas 

representaram questões norteadoras da pesquisa e tiveram por finalidade responder 

aos objetivos propostos no estudo. Na sequência, as unidades de análise foram 

organizadas, já codificadas, em categorias. Empregou-se a categorização 

apriorística: conhecimento do modelo tradicional de Governança Corporativa, 

compreensão do sistema de divisão de poderes de Montesquieu, contribuição de um 

comitê de julgamento que pode contribuir para o modelo tradicional de governança e 

compreensão de que a maior participação dos stakeholders pode melhorar o 

engajamento e resultado. Por fim, foi realizada a inferência e interpretação dos 

dados, observando-se, conjuntamente, as informações obtidas em pesquisa 

documental e de campo.  
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Finalizando este capítulo, a Tabela 3 apresenta a síntese da metodologia proposta 

para esta pesquisa.  

Tabela 3 
Síntese da metodologia 

Objetivos específicos Autores Instrumento de 
coleta de dados 

Técnicas de análise 
de dados 

Identificar e caracterizar 
os modelos de 
Governança Corporativa 
mais aceitos na 
atualidade 

Andrade e Rossetti 
(2007) 
Borges e Serrão 
(2005) 
IBGC (2009) 
Lodi (2000) 
Sousa (2001) 

 
 
Pesquisa bibliográfica 

 

Identificar o atual status 
da governança 
corporativa sob a 
perspectiva do IBGC 

Marconi e Lakatos 
(2018) 
Santos e Parra Filho 
(2011) 
 
 

Roteiro de entrevista I 
(perguntas 1, 2, 3 e 4) 

 
Análise de conteúdo 

Avaliar os modelos de 
Governança corporativa 
sob a ótica das partes 
relacionadas ao contexto 
corporativo 
(stakeholders) 

Gil (2008) 
Campos (2004) 
Marconi e Lakatos 
(2018) 
Santos e Parra Filho 
(2011) 
Triviños (1987) 
Vergara (2015) 
 

 
 
 
Roteiro de entrevista II 
 

 
Análise de conteúdo 

Identificar possíveis 
contribuições do modelo 
de divisão de poderes 
proposto por 
Montesquieu para a 
inovação da Governança 
Corporativa 

 

Andrade e Rossetti 
(2007) 
Bardin (2010) 
Bueno (2010) 
Campos (2004) 
Dias (2003) 
Ferreira et al (2013) 
Freitas (2014) 
Monks (1991) 
Montesquieu (1996) 
Wald (2007) 

 
 
Pesquisa bibliográfica 
e entrevistas I e II 

 

Fonte: elaborada pelo autor (2018). 
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4 Apresentação e Análise dos Resultados 

Neste capítulo serão apresentados os resultados da pesquisa, bem como a 

discussão desses resultados à luz do objetivo geral proposto, que é identificar 
incrementos que poderiam ser propostos nos modelos atuais de Governança 

Corporativa, com o intuito de alinhar de forma mais eficiente os interesses dos 

stakeholders. Para isso, esse capítulo apresenta, primeiramente, uma 

caracterização dos respondentes; nas seções que se seguem, busca-se responder a 

cada um dos objetivos específicos propostos para este trabalho.  

4.1 Caracterização dos respondentes 

A fim de atingir os objetivos propostos para esta pesquisa, foram entrevistados nove 

executivos, todos ocupando posição estratégica nas empresas em que atuam. Nos 

parágrafos a seguir, faz-se uma breve descrição do cargo e das atribuições de cada 

um dos entrevistados. Essa descrição tem como objetivo justificar a participação dos 

respondentes nesta pesquisa e justificar a escolha desses executivos para a 

discussão proposta nesta dissertação.   

R1 - Foi Diretor-Presidente da Belgo-Mineira por nove anos desde 1997. O Diretor-

Presidente tem como atribuição cuidar do todo, das relações com a sociedade, 

governo, cuidar de alianças estratégicas, da expansão da empresa, com as vendas 

no exterior. É engenheiro mecânico formado pela Universidade Católica de Minas 

Gerais e em Engenharia Econômica pela Fundação Dom Cabral, com vários cursos 

de especialização no Brasil e no exterior, sendo atualmente membro do Conselho de 

Administração do Grupo Maringá há cinco anos. A Belgo-Mineira na década de 60 

associou-se à Bekaert para produção de aços trefilados, arames farpados e lisos, 

etc. Ainda no final dos anos 80, a Belgo começava a se preparar para a nova 

realidade que se antevia, com o lançamento de seu plano de gestão pela qualidade. 

A necessidade se impunha não apenas pelo crescimento da concorrência no 

mercado interno, mas porque também o quadro da globalização começava a exercer 

pressão sobre as empresas brasileiras. A década de 90 foi, assim, um período de 

grandes mudanças. Na área tecnológica, a Belgo buscou atualizar sua estrutura 

produtiva, o que se refletiu, entre outros, na inauguração de um moderno trem de 

laminação responsável por sucessivos ganhos de qualidade do fio-máquina. 
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Também investiu na mudança dos cinco altos-fornos da usina, que funcionavam a 

carvão vegetal, substituindo-os por apenas um, de grande capacidade produtiva, 

inaugurado no ano 2000 e que opera com coque importado.  

R2 - Executivo de Comunicação Corporativa e de Relações Institucionais da Arcelor 

por sete anos, pós-graduado em Gestão Empresarial com ênfase em pessoas pela 

Fundação Dom Cabral e graduação em Comunicação Social e Jornalismo pela 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. É esse executivo que atua como 

interlocutor entre empresas, governos, bancos, mídia, sindicatos e lideranças 

comunitárias quando os interesses e a imagem da corporação estão em pauta. É 

cofundador do Instituto Movimento pela Felicidade, que se caracteriza como 

gerador, sistematizador e difusor de conhecimento que seja útil, inovador e aplicável, 

a partir do estudo sistemático e verticalizado da Ciência da Felicidade e demais 

campos de pesquisa correlatos que ajudem na formatação do entendimento sobre o 

tema. Em termos da Arcelor, em 2001 ocorreu a fusão entre a Aciéries Réunies de 

Burbach-Eich-Dudelange (ARBED) com sede em Luxemburgo, a Usinor (França) e a 

Aceralia (Espanha) surgindo a Arcelor. Em 2006, houve uma fusão entre a Arcelor e 

a empresa indiana Mittal e que em julho de 2007 se transformou na Arcelor Mittal. 

ArcelorMittal S.A. é um conglomerado industrial multinacional de empresas de aço 

com sede em Luxemburgo. Foi formada em 2006, a partir da fusão da Mittal Steel 

Company e da Arcelor. ArcelorMittal é a maior produtora de aço do mundo, com uma 

produção anual de aço bruto de 93,6 milhões de toneladas a partir de 2012. 

R3 - Gerente de Business Intelligence e Big Data da CEMIG por cinco anos, tendo 

sido nesse período responsável pela coordenação de inúmeros projetos de Business 

Intelligence desenvolvidos sobre as plataformas SAP, BW/BO e SAS. Como 

executivo ele coordenava análises e levantamentos de requisitos, especificação, 

modelagem, construção de dashboards e relatórios, analisando as estratégias de 

gestão de negócios por meio da gestão dos relacionamentos com clientes, 

elaborando e implementando KPIs e prestando suporte as demais áreas da empresa 

com relação aos principais aspectos dos distribuidores. Possui MBA em Gestão 

Estratégica de TI pela FGV e formação em Engenharia Elétrica pela UFMG. A 

CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S.A. é uma das principais 

concessionárias de energia elétrica do Brasil, tendo sede na cidade de Belo 

Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. 
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R4 - Gerente de Recursos Humanos do SEBRAE em Minas Gerais nos últimos seis 

anos é doutor em Administração pela Universidade FUMEC, Mestre em 

Administração pela Faculdade de Estudos Administrativos, possui MBA Executivo 

em Gestão de Negócios pelo IBMEC, é pós-graduado em Administração Financeira 

pela Fundação Dom Cabral - FDC e Graduado em Administração de Empresas pela 

Universidade FUMEC. O Gerente de Recursos Humanos é o profissional 

responsável por gerir pessoas, visando planejar e construir as atividades da área de 

Recursos Humanos. Se responsabiliza pelo recrutamento, seleção e treinamento de 

profissionais atraindo profissionais de talento para a empresa. Tem 

responsabilidades de gerenciar e elaborar a manutenção de planos de cargos e 

salários acompanhando os programas de treinamento, administração salarial, folha 

de pagamento, benefícios registros, controle de serviços prestados por terceiros, 

administrar a rotina dos empregados, desenvolver atividades em equipe, oferecer 

treinamento e definir políticas e procedimentos de recursos humanos, desenvolver e 

implementar as políticas de recursos humanos em toda a unidade de negócio, 

conforme orientação da matriz, assegurar a conformidade legal das práticas de 

recursos humanos, de acordo com as exigências legais, planejar e gerenciar 

programas de treinamento e desenvolvimento dos profissionais na avaliação de 

performance , preparando orçamento da área, e revendo estrutura de remuneração, 

manter programas de benefícios, estudando e avaliando novas práticas de acordo 

com tendências e custos, gerenciando processos de seleção, testes, entrevistas e 

integração de novos colaboradores. O SEBRAE é o Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas, uma entidade privada brasileira de serviço social, sem 

fins lucrativos, criada em 1972, que objetiva a capacitação e a promoção do 

desenvolvimento econômico e competitividade de micro e pequenas empresas, 

estimulando o empreendedorismo no país. 

R5 - Gerente de Recursos Humanos do grupo Minas Máquinas há um ano, possui 

mestrado em administração de empresas na área de Estratégia Empresarial pela 

FEAD, especialização em Relações Sindicais Trabalhistas pela WCCA e também em 

Gestão Estratégica de Recursos Humanos pela FUMEC, sendo graduado em 

Psicologia pelo Centro Universitário Newton Paiva. Como Gerente de RH ele possui 

atribuições de participação no recrutamento dos profissionais mais estratégicos da 

companhia, implantação de ações de recrutamento e seleção, gerenciamento e 
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treinamento de profissionais, desenvolvimento, planejamento e gerenciamento o 

plano de cargos e salários, supervisão do plano de carreira dos colaboradores, 

condução da avaliação de desempenho, coordenação da pesquisa de melhoria de 

clima, gerenciamento da folha de pagamento, estipulação de benefícios, definição 

das políticas e procedimentos de gestão de pessoas, controle do orçamento da área, 

comando da contratação de fornecedores do setor, redução dos custos sem 

comprometer a qualidade e excelência dos trabalhos. A Minasmáquinas S.A. é um 

grande grupo econômico com mais de 50 anos de tradição, onde os resultados 

alcançados evidenciam uma trajetória de sucesso e liderança. Com grande 

reconhecimento no mercado, a Minasmáquinas é a mais tradicional concessionária 

Mercedes-Benz de Minas Gerais, sempre reconhecida como Ouro no Programa de 

Excelência “StarClass” da Mercedes-Benz e única ganhadora no estado do Prêmio 

Diamante, o mais alto reconhecimento no Programa StarClass, tendo sido a Melhor 

Concessionária Mercedes-Benz do Brasil no ano de 2013. 

R6 - Coordenador-geral do IBGC - MG nos últimos dez anos, possui MBA em 

Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral e especialização em 

Sustentabilidade pela mesma instituição, além de ser pós-graduado em Ciências 

Contábeis e Administração de Empresas pelo Centro Universitário Newton Paiva em 

Belo Horizonte. O Coordenador-geral do Capítulo tem como atribuição promover 

assembleia especial de associados locais para eleição de seu Comitê Coordenador, 

cuja atribuição está em executar as metas e orçamentos e apresentar propostas de 

interesse da filial para aprovação do Conselho de Administração. possui atuação 

destacada como membro especialista financeiro do Comitê de Auditoria Estatutário 

no Banco Mercantil do Brasil. Consultor em Governança Corporativa foi reeleito para 

coordenar a regional mineira. Atualmente, é membro do Comitê de Auditoria do 

Banco Mercantil do Brasil e dos conselhos fiscais da Companhia Industrial 

Cataguases e Labtest Diagnóstica S/A. O Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa (IBGC), organização sem fins lucrativos, é a principal referência do 

Brasil para o desenvolvimento das melhores práticas de Governança Corporativa. O 

IBGC promove palestras, fóruns, conferências, treinamentos e networking entre 

profissionais, além de produzir publicações e pesquisas. O Instituto conta, ainda, 

com o Programa de Certificação para Conselheiros de Administração e Conselheiros 

Fiscais, que permite ao participante adquirir mais conhecimento sobre um conjunto 
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de temas necessários para seu bom desempenho dentro das organizações. Ao obter 

essa certificação, o conselheiro passa a integrar o Banco de Conselheiros 

Certificados do IBGC. O Instituto tem sede em São Paulo e atua regionalmente por 

meio de sete Capítulos, localizados no Ceará, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, 

Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Atualmente, hospeda as 

atividades da Global Reporting Initiative (GRI) no Brasil, integra a rede de Institutos 

de Gobierno Corporativo de Latino América (IGCLA) e o Global Network of Director 

Institutes (GNDI), grupo que congrega institutos relacionados à Governança e 

conselho de administração ao redor do mundo. Desde 27 de novembro de 1995, o 

Instituto contribui para o desempenho sustentável e influencia os agentes da 

sociedade no sentido de mais transparência, justiça e responsabilidade. 

R7 - Sócio-Diretor de RH e Managing Partner do restaurante da rede Coco Bambu 

em Belo Horizonte há seis anos, tendo adquirido uma ampla experiência em 

gerenciamento de ambientes industriais e graduação em Engenharia Mecânica pela 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais- PUC-MG (Campus Coração 

Eucarístico). Considerado o maior e melhor restaurante do Brasil, com especialidade 

em frutos do mar, o Coco Bambu possui um amplo e variado cardápio, com comidas 

e bebidas deliciosamente diferenciadas, feitas com ingredientes frescos da mais alta 

qualidade. Os pratos são bem servidos e toda essa excelência é apresentada a 

preços acessíveis. Iniciou a sua história no ano de 1989 em Fortaleza/CE com o 

Dom Pastel, primeiro restaurante fundado por Afrânio e Daniela Barreira. Esta 

unidade foi inspiração para o crescimento da rede Coco Bambu, que desde então 

vem encantando e atraindo clientes nos mais diversos estados do Brasil. A rede 

Coco Bambu é reconhecida pelo conceito de “casual dinning”, que remete a um 

ambiente que é mais descontraído, mas não são tão populares quanto restaurantes-

bar. A rede é especializada em frutos do mar, mas também serve aves e carnes. 

R8 – Foi Superintendente de suprimentos da CEMIG por oito anos, possui 

graduação em Engenharia Elétrica pela PUC-MG, especialização em automação de 

sistemas pela UFMG, MBA em gestão de negócios pela FGV e mestrado em 

coaching pela FCU (Flórida – USA). Trabalhou por trinta e seis anos na Cemig, 

empresa de energia, onde exerceu atividade profissional em treze áreas diferentes, 

com destaque para implantação de sistema integrado de gestão empresarial, área 

de suprimento de material e serviços, Relações e Recursos Humanos e 
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desenvolvimento de novos negócios. A CEMIG - Companhia Energética de Minas 

Gerais S.A. é uma das principais concessionárias de energia elétrica do Brasil, tendo 

sede na cidade de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. 

R9 - Executivo Sênior de Logística e Suprimentos da Anglo American nos últimos 

três anos, possuindo formação como conselheiro de administração e economia e 

gestão empresarial pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC, em 

Risco Operacional pela Universidade de São Paulo – USP, em MBA Executivo pelo 

IBMEC e em Gestão da Rotina pela FDG. Anglo American plc é um conglomerado 

britânico que atua no ramo da mineração, sendo um dos maiores do mundo nessa 

área de negócios, dedicando-se notadamente à exploração e beneficiamento de 

metais do grupo da platina, diamantes, cobre, níquel, minério de ferro e carvão. 

A Tabela 4 apresenta uma caracterização sumária dos entrevistados, que inclui a 

justificativa para a escolha e o período de atuação em cargos executivos.  

Tabela 4 
Caracterização dos entrevistados 
 Posição executiva relevante em empresa com sistema de Governança 

Corporativa formal estabelecido 
Período de 
atuação no 

cargo 
R1 Ex Diretor Presidente da Belgo-Mineira  de Juiz de Fora - MG 9 anos 
R2 Executivo de Comunicação Corporativa e de Relações Institucionais da Arcelor 6 anos 
R3 Gerente de Business Inteligence e Big Data da CEMIG 15 anos 
R4 Gerente de Gestão de Pessoas - SEBRAE-MG 6 anos 
R5 Gerente de Recursos Humanos – Minas Máquinas 1 ano 
R6 Coordenador-geral do IBGC – Capítulo Minas Gerais 10 anos 
R7 Sócio-Diretor da rede Coco Bambu de restaurantes. 5 anos 
R8 Ex Superintendente de suprimentos da CEMIG 8 anos 
R9 Executivo Sênior de Logística | Supply Chain | Suprimentos da Anglo American 2 anos 
Fonte: elaborado pelo autor (2018). 

Como se pode observar, todos os respondentes ao questionário proposto estão 

capacitados para argumentar a respeito das questões pertinentes ao tema em foco 

nesta dissertação, visto que têm ampla experiência em cargos estratégicos nas 

organizações em que atuam ou atuaram.  Além disso, por terem ocupado cargos de 

gestão com ampla gama de subalternos em níveis ou funções subsequentes, os 

respondentes puderam ser capazes de falar a respeito da visão dos stakeholders, 

em função das interfaces com essas partes ao longo da vida corporativa que 

desenvolveram nas organizações em que laboraram. Nas próximas seções deste 
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capítulo, buscar-se-á responder ao segundo e terceiro objetivos específicos desta 

pesquisa.  

4.2 Status da Governança Corporativa atual no Brasil para o IBGC 

Para responder ao segundo objetivo específico proposto para esta pesquisa, que é 

identificar o atual status da governança corporativa no Brasil para o IBGC, 

entrevistou-se o Coordenador-geral do IBGC - MG nos últimos dez anos (R6).  Na 

Tabela 5, apresenta-se um resumo de suas considerações sobre o tema.   

Tabela 5 
Status atual da GC no Brasil 

Pergunta: Qual é o status atual da Governança corporativa no Brasil? 

 
 
Status atual 
da GC no 
Brasil 

• “Rezando a primeira missa” 
• Quase tudo ainda por fazer 
• Caminha os primeiros passos na GC 
• Predomínio de empresas de base familiar e aspectos culturais (especialmente a 

dificuldade de seguir protocolos rigorosos) dificultam implantação e maturação da 
GC no Brasil. 

Próximos 
passos 

• “Trabalho de apostolado” 
• Necessidade de legislação mais dura contra crimes do colarinho branco; 
• sensibilizar as lideranças do empresariado; 
• busca pela valorização dos requisitos da Governança Corporativa; 
• demonstrar vantagens da GC 

O que as 
empresas 
precisam 

fazer  

• aprender premissas e princípios da GC 
• desenvolver maturidade e seriedade para aplicar esses princípios 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

Como se pode notar, R6 percebe o atual momento da GC no Brasil como se os 

executivos no país estivessem “rezando a primeira missa”, pelo fato de sentir que o 

Brasil tem ainda um grande passo pela frente com quase tudo ainda por fazer no 

campo da governança. Para ele, o Brasil ainda caminha nos primeiros passos da 

cartilha da Governança Corporativa, cuja implementação e maturação dependem 

muito do histórico pregresso das empresas brasileiras, que têm a base familiar como 

natureza, além dos aspectos culturais do Brasil de não seguir facilmente protocolos 

rigorosos, mas sempre buscando flexibilidade nas prerrogativas, o que de fato atrasa 

um pouco o processo. 

 Sobre os próximos passos da GC no Brasil, R6 avalia que a evolução na 

Governança Corporativa no âmbito do Brasil precisa ser apoiada por uma legislação 
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mais dura contra crimes do colarinho branco, por se tratar de uma sociedade 

permissiva como essa que se encontra em pleno movimento civilizatório, o que 

considera como um trabalho de apostolado a ser realizado nos próximos anos. Isso 

incluiria o trabalho assíduo do IBGC em sensibilizar as lideranças do empresariado 

na busca pela valorização dos requisitos da Governança Corporativa, sempre 

demonstrando vantagens do atendimento a esses requisitos para o resultado das 

empresas. 

Questionado sobre o que as empresas precisam fazer para que esse quadro evolua, 

R6 colocou a questão em termos da pedagogia da Governança Corporativa no 

Brasil, que para ele ainda está sendo construída. Ele afirma gostar de comparar 

esse aprendizado das empresas em relação às premissas e princípios da 

Governança Corporativa com a implantação de sistemas de gestão do tipo ERP 

(Enterprise Resources Planning) como o caso do SAP, pois é dependente da 

maturidade e seriedade dos usuários para que a implantação e utilização/ 

funcionamento possa ocorrer de forma eficiente, traçando um comparativo, portanto, 

com a Governança Corporativa, que é igualmente depende de quem está na 

empresa para funcionar e se fazer cumprir de forma correta e ordenada. 

Por fim, R6 avaliou a longa estrada que o IBGC ainda tem pela frente no trabalho de 

divulgação das vantagens na adoção das premissas de Governança Corporativa 

junto à classe empresarial e também política, no sentido de ganhar apoio 

regulamentador no repositório jurídico-legal brasileiro, de forma a impulsionar as 

empresas a adotar cada vez mais os princípios norteadores do modelo de 

governança preconizado pelo IBGC anteriormente já citados. 

Na próxima seção, serão apresentados os resultados das entrevistas com os 

executivos sobre o entendimento e avaliação desses executivos sobre a GC.   

4.3 Avaliação dos modelos de Governança Corporativa  pelos executivos 

Para responder ao terceiro e quarto objetivos específicos delineados para esta 

pesquisa, foram elaboradas quatro questões (Apêndice A). Para a apresentação das 

respostas dadas pelos respondentes às perguntas feitas, optou-se pela elaboração 

de tabelas em que foram resumidas as respostas dos entrevistados. Na Tabela 6, 
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são apresentadas as respostas sobre o nível de conhecimento da GC dos 

executivos entrevistados.   

Tabela 6 
Conhecimento do modelo tradicional de GC 

 
P. Você conhece o modelo tradicional de Governança Corporativa? Comente. 

 
R1 Sim. Desenvolveu conhecimento profundo sobre o tema ao participar do conselho de 

administração da Belgo Mineira. 
R2 Sim Já teve contato com o modelo brasileiro de GC, mas a empresa em que atua usa o 

modelo internacional anglo-saxônico, pois está sediada na Inglaterra. 
R3 Sim   Afirmou que o conceito de gerência era mais amplo na CEMIG, onde cada 

departamento englobava inúmeras áreas e possuía sob sua tutela um conjunto de 
gestores especializados, que coordenavam grupos de pessoas em diferentes áreas 
especializadas. 

R4 Sim  foi enfático ao responder diretamente que conhecia o modelo tradicional de 
Governança Corporativa com a presença do Conselho Administrativo, Fiscal e Corpo 
Executivo, alguns dos quais vem interfaceando durante o período em que tem 
ocupado esse cargo executivo no SEBRAE. 

R5  mencionou as atribuições do Conselho Administrativo e Fiscal, além de 
complementar com alguns detalhes da atuação de cada um desses conselhos. 

R6 Sim conhece bem o modelo tradicional de Governança Corporativa, até por estar 
envolvido diretamente com o desenvolvimento desse modelo no Brasil pelo IBGC 

R7 Sim afirmou conhecer o modelo de Governança Corporativa tradicionalmente adotado 
pelas empresas brasileiras 

R8 Sim afirmou conhecer o modelo tradicional de Governança Corporativa, remetendo ao 
modelo da própria CEMIG como um exemplo desse modelo, sobre o qual declara ter 
amplo entendimento do conceito, até pelo longo período ocupando o cargo de 
superintendente nessa empresa e tendo de lidar com aspectos desse modelo. 

R9 Sim  resumiu sua entrevista se colocando como entendedor tanto do modelo tradicional de 
Governança Corporativa, quanto em relação ao sistema de separação de poderes do 
Estado, não fazendo observações complementares a respeito disso. 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Como se pode depreender das respostas dos entrevistados, os executivos das 

grandes empresas geralmente estão bem informados e conhecem o modelo 

tradicional de governança corporativa, remetendo-se aos modelos utilizados nas 

empresas em que atuam (Sebrae, Cemig, Belgo Mineira). Quando atuam em 

empresas multinacionais ou de outros países, como é o caso de R2, podem 

conhecer também outros modelos.   

A próxima questão do roteiro de entrevista avaliou a compreensão dos executivos 

sobre o sistema de divisão de poderes do Estado. Na Tabela 7 estão dispostas as 

respostas. 
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Tabela 7 
Compreensão do sistema de divisão de poderes do Estado 

 
P. Você compreende o sistema de divisão de poderes do Estado: Legislativo, Executivo e 

Judiciário? Comente. 
 

R1 Sim. se colocou bastante à vontade para falar sobre a estrutura da divisão de poderes do 
Estado, quando foi questionado sobre essa premissa, citando nominalmente os três 
poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. 

R2 Sim prontamente respondeu estar bastante confortável em relação a essa pergunta, não 
havendo dúvidas sobre o tema. 

R3 Sim  ao ser questionado se compreendia o sistema de separação de poderes do Estado 
respondeu positivamente, entretanto não se alongou na resposta sobre esse tema. 

R4 Sim  respondeu quanto ao questionamento de sua compreensão em relação ao sistema 
de divisão de poderes do Estado que está a par dos limites e possibilidades de 
atuação do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, compreendendo bem como o 
funcionamento dessa dinâmica ocorre. 

R5 Sim  respondeu que para ele, o sistema de divisão de poderes é algo bastante 
consolidado no modelo democrático brasileiro, fazendo observações sobre a atual 
conjuntura do país no momento. 

R6 Sim disse estar bastante acostumado com o sistema de divisão de poderes presente na 
administração do Estado e que considera esse modelo mais voltado e adaptado para 
a gestão pública. 

R7 Sim respondeu novamente de forma expedita aos questionamentos da entrevista, 
posteriormente afirmando conhecer o sistema de divisão de poderes atualmente em 
voga no Brasil. 

R8 Sim também confirmou conhecer bastante o sistema de divisão de poderes do Estado 
(Executivo, Legislativo e Judiciário), assegurando viver essa questão no seu dia a 
dia. 

R9 Sim  
resumiu sua entrevista se colocando como entendedor quanto em relação ao sistema 
de separação de poderes do Estado, não fazendo observações complementares a 
respeito disso. 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

Todos os respondentes afirmaram conhecer bem o sistema de divisão de poderes 

do Estado: Legislativo, Executivo e Judiciário. Pode-se notar que alguns têm mais 

familiaridade com o tema, sendo mais enfáticos a respeito desse conhecimento, 

como é o caso de R3 e R8, que trabalham na Cemig. A empresa é uma sociedade 

de economia mista controlada pelo Governo do Estado de Minas Gerais, integra a 

administração indireta do Estado e está sujeita às regras da Administração Pública. 

Outros, devido ao momento político que o país atravessa, fizeram algumas 

considerações sobre o tema, avaliando a participação de cada um desses poderes 

na vida pública do país.  

Na sequência, foi questionado aos entrevistados sobre as possíveis contribuições de 

um comitê específico com poderes julgadores em uma empresa. As respostas estão 

resumidas na Tabela 8.  
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Tabela 8 
Contribuições de comitê específico para a Governança Corporativa 

 
P. Acredita que um comitê específico com poder de julgar supostos descumprimentos às regras e 

códigos da empresa possa contribuir para melhorar o modelo tradicional de Governança Corporativa? 
Comente. 

 
R1 Sim. acredita que essa atribuição de forma direcionada poderia de fato melhorar o modelo, 

inclusive mencionando as ações tomadas nesse sentido quando ocupava a cadeira 
de presidente-executivo da empresa. 

R2 Sim na percepção dele, essa hipótese é viável. 
R3 Sim  Acredita que um comitê específico dessa maneira poderia de fato contribuir, e que a 

CEMIG já utilizava algo preliminar nesse sentido, por adotar premissas da lei 8.666 
que considerava alguns pontos dessa forma.  

R4 Sim  afirmou que é bastante alinhado em relação a essa premissa, acreditando que essa 
definição colaboraria sim com a melhoria do modelo tradicional de Governança 
Corporativa. 

R5 Sim  respondendo positivamente em relação a essa premissa, inclusive complementando 
com sugestões de como a Gerência de Recursos Humanos poderia colaborar para a 
operacionalização de um sistema com essa diretriz. 

R6 Sim recordou o que já havia explicado na entrevista livre, ressaltando que o próprio IBGC 
possui orientações nesse sentido embasadas numa especificidade do Conselho de 
Administração em atuar também nesse sentido a partir de um comitê com atribuições 
específicas para tal, contando com apoio de uma empresa externa independente 
como canal de denúncia de abusos às regras e códigos da empresa e apoiado pelo 
departamento de Recursos Humanos de forma a operacionalizar essa prerrogativa. 

R7 Sim colocou que para ele que vem atuando diretamente na alta gestão numa cadeia de 
restaurantes, é inegável que a contribuição de um comitê específico com poder de 
julgar supostos descumprimentos às regras e códigos da empresa pode colaborar 
diretamente na melhoria do atendimento prestado ao cliente final nas instalações das 
inúmeras filiais do grupo do qual faz parte, uma vez que se implementado e visto de 
forma justa por funcionários, clientes e fornecedores poderá levar a uma maior 
segurança e engajamento dos colaboradores na execução diária de seus trabalhos 
dentro da empresa. 

R8 Sim igualmente alega acreditar que um comitê formado de maneira profissional, 
estruturado e independente possa ser positivamente um fórum de discussões 
totalmente livres de qualquer pressão para tratar algumas questões que ajudem a 
fortalecer o modelo de Governança Corporativa. 

R9 Sim  
disse acreditar na contribuição de um comitê específico com poder de julgar supostos 
descumprimentos às regras e códigos da empresa no modelo tradicional de 
Governança Corporativa. 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

Como se pode notar pelas respostas, os entrevistados concordam que um comitê 

específico com poder de julgar supostos descumprimentos às regras e códigos da 

empresa poderia contribuir para melhorar o modelo tradicional de Governança 

Corporativa. Alguns entrevistados afirmaram, inclusive, que empresas em que 

atuam/atuavam possuem alguns mecanismos que se assemelham a isso (R1, R3). 

Outros, como R5 e R6, lembraram que o RH de uma empresa seria o departamento 

ideal para desenvolver esse comitê. Já para R8, esse comitê deveria ser livre de 

qualquer pressão e independente da empresa. Segundo R6, que é o Coordenador-

geral do IBGC – Capítulo Minas Gerais, há, inclusive, orientações do órgão para a 
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implantação de um comitê com atribuições específicas nesse sentido, contando com 

apoio de uma empresa externa independente como canal de denúncia de abusos às 

regras e códigos da empresa e apoiado pelo departamento de Recursos Humanos 

de forma a operacionalizar essa prerrogativa. 

A última questão da entrevista com os gestores buscou investigar sobre os impactos 

de uma maior participação dos stakeholders na gestão das empresas. A Tabela 9 

apresenta as respostas a essa questão.  

 
Tabela 9 
Participação dos stakeholders na gestão das empresas  

P. Acredita que uma maior participação dos empregados, clientes, fornecedores e comunidade na 
gestão das empresas possa melhorar o engajamento e os resultados? Comente. 

R1 Sim. respondeu que sim, inclusive que buscou esse tipo de alinhamento quando criou 
diversos comitês para obtenção da Qualidade Total na Belgo-Mineira, procurando 
envolver empregados, fornecedores e comunidade na discussão pela melhoria da 
qualidade dos trabalhos da empresa no âmbito empresarial, ambiental e social. 

R2 Não respondeu que não, apesar de concordar que deveria existir um engajamento com os 
stakeholders de forma a gerir as expectativas deles de uma maneira compartilhada, 
pontuando, entretanto, que a gestão deveria ficar a cargo da empresa somente, ou 
seja que não concordava com a participação dos stakeholders nomeados 
diretamente na gestão das empresas. 

R3 Sim  respondeu que acreditava sim que uma maior participação dos empregados, clientes, 
fornecedores e comunidade na gestão da CEMIG poderia melhorar o engajamento e 
os resultados para essa empresa, e que o mesmo serviria para outras companhias. 

R4 Sim  afirmou concordar com o fato de que uma maior participação dos empregados, 
clientes, fornecedores e comunidade na gestão da empresa poderia realmente 
colaborar com engajamento e implicar na melhoria dos resultados financeiros da 
empresa dentro dos planejamentos traçados. 

R5 Sim  concluiu que acredita na colaboração de uma maior participação dos empregados, 
clientes, fornecedores e comunidade na gestão das empresas como forma de 
melhorar o engajamento e os resultados da empresa, finalizando com a ideia de que 
as empresas não são nada além de pessoas trabalhando em sinergia na busca de 
objetivos em comum. 

R6 Não complementou afirmando que buscar um alinhamento e diálogo com as partes 
interessadas é algo que sempre acrescenta, mas que o modelo atualmente 
preconizado pelo IBGC não contempla a participação direta desses interessados 
como privilegio de atuação na gestão direta administrativa das empresas adotantes 
desse modelo. 

R7 Sim A colaboração de uma maior participação dos empregados, clientes, fornecedores e 
comunidade na gestão das empresas como forma de melhorar o engajamento e os 
resultados já é de certa maneira uma realidade para as filiais do grupo ao qual 
pertence, uma vez que várias dessas partes já fazem uso de canais de análise crítica 
dos serviços prestados no ramo de restaurantes, como o caso do aplicativo “Trip 
Advisor”, que principalmente os clientes utilizam para avaliar a qualidade dos 
produtos fornecidos por eles, como também da primazia do serviço prestado em 
geral. 

R8 Sim acredita que criar mesas de diálogo envolvendo todas essas partes interessadas 
fortalece de fato a gestão, tendo certeza absoluta que esse alinhamento e 
engajamento amplie efetivamente os resultados almejados pela empresa no contexto 
empresarial. 
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R9 Não  
possui um entendimento diferente em relação à participação dos stakeholders 
nomeados diretamente na gestão das empresas por acreditar que essa prerrogativa 
deveria ficar restrita somente ao corpo de gestores das empresas, ou seja, não 
acreditando que essa participação poderia levar a resultados mais efetivos para as 
organizações. 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

Apesar de concordarem com a influência dos stakeholders na gestão das empresas, 

não há um consenso entre os entrevistados sobre a natureza dessa participação. 

Para R1, por exemplo, que já teve uma experiência com esse tipo de participação, a 

ideia é boa e proveitosa; o mesmo foi salientado por R7, talvez devido à natureza do 

negócio que gerencia (uma cadeia de restaurantes). Já R2, R6 e R9 não concordam 

com essa abertura: R2 e R9 defendem que a gestão deveria ficar a cargo do corpo 

de gestores das empresas somente, enquanto R6 acrescenta que o modelo 

atualmente preconizado pelo IBGC não contempla a participação direta desses 

interessados como privilégio de atuação na gestão das empresas adotantes desse 

modelo. 

4.4 Análise dos resultados  

Como foi possível observar nas explanações dos respondentes, para a maioria dos 

gestores e stakeholders que compõem as posições executivas das companhias, o 

modelo tradicional de Governança Corporativa, assim como o sistema de separação 

de poderes, são conceitos de amplo entendimento. Para a presente dissertação é 

mister levar em consideração a amplitude de entendimento supracitada, uma vez 

que é a base para que se compreendam as proposições e premissas levadas em 

consideração ao longo do que foi assim exposto. 

Notadamente pelo que foi descrito no referencial teórico, muitos são os modelos e 

as premissas de Governança Corporativa presentes mundialmente nas últimas três 

décadas. Por força do capital, principalmente pela atuação dinâmica dos 

investidores institucionais, em especial os fundos de pensão e investimento 

americanos, o modelo de governança estadunidense vem sendo ampliado nos 

demais mercados globais, inclusive no Brasil, considerando uma visão mais focada 

nos shareholders como ponto de valorização para os acionistas, um contraponto, 

entretanto, em relação à visão dos respondentes dessa pesquisa. 
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Esse novo imperialismo americano foi observado por Wald (2007) como sendo a 

exigência por parte dos fundos no profundo conhecimento da gestão das 

companhias, incorrendo na chamada full disclosure, com o fornecimento de 

informações contínuas, não mais limitadas somente aos balanços, todavia somadas 

às informações internas detalhadas e perspectivas das empresas. Entretanto, os 

fundos de investimento passaram a fazer parte dos Conselhos de Administração, 

assim como dos inúmeros comitês, também indicando por vezes representantes 

com perfis teoricamente independentes para integrá-los.  

Dessa maneira, ocorreu uma progressão de um acompanhamento simplificado por 

meio da obtenção de informações para uma atuação na verdade política. Acionistas 

passaram a intervir no dia a dia das companhias, encabeçando movimentos para 

alteração da política ou da gestão corporativa de forma consensual ou mesmo 

forçada, caso percebessem essa necessidade. Este tipo de intervenção dos 

investidores institucionais chegou a incluir a demissão de executivos da alta gestão 

das empresas até mesmo em solo americano. 

Vimos também ao longo do que foi exposto uma grande parcela de contribuição de 

Monks (1991) para o soerguimento dos primeiros passos da Governança 

Corporativa nos EUA, principalmente pautado na crença de uma participação ativa 

dos investidores minoritários de atuar de maneira fiduciária como proprietários das 

empresas, conclamando os investidores a serem cidadãos corporativos ativistas e 

confiantes de que essa atuação pudesse melhorar a condução dos negócios das 

companhias gerando valor, assim como alavancando resultados superiores.  

Para Monks (1991) era bastante legítimo que uma participação ativa por parte dos 

investidores minoritários, diretamente na linha de gestão dos negócios das 

empresas, pudesse ser uma via de mão dupla. Assim, não somente motivando 

esses investidores a se aplicarem intelectualmente sobre os negócios das empresas 

nas quais eles investiam de forma fazerem a diferença na busca por melhores 

resultados para ambos, mas também permitindo que essas empresas se 

beneficiassem graciosamente do capital intelectual desses investidores minoritários, 

muitos deles inveterados estudiosos de estratégias de mercado e da concorrência. 
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Igualmente constatamos que, na evolução do Estado, desde os tempos da 

estruturação da teoria de divisão de poderes de Montesquieu para a formação do 

Estado Democrático de Direito moderno e atual, a integração constitucional de 

premissas e normas legais muito similares àquelas presentes nos moldes como as 

do anglo-saxão, demonstram que as bases da Governança Corporativa parecem 

estar a meio caminho daquelas constitucionais de composição do Estado de Direito. 

Freitas (2014) observa esse invólucro constitucional-legal pela ótica da proteção da 

sociedade das relações entre poder - Estado e cidadão – onde o Estado de Direito 

teve sua fundação na vontade racional geral e na preservação da vida em comum, 

considerando a liberdade das pessoas, além da segurança na administração da 

justiça. A função jurisdicional representa, portanto, um anteparo de proteção ao 

abuso de poder e conflitos de interesse por parte principalmente do Estado. 

Isso pode ser validado pelo que foi obtido naquilo que foi colocado pelos 

respondentes, no que tange a crença de que um comitê específico com poder de 

julgar supostos descumprimentos às regras e códigos da empresa possa contribuir 

para melhorar o modelo tradicional de Governança Corporativa. Veja que aqui se 

apresenta, conforme Freitas descreve acima, a presença da função jurisdicional na 

atuação de anteparo de proteção ao abuso de poder e para dirimir questões de 

conflito de interesse, sendo no presente caso não por parte do Estado, mas sim por 

parte da empresa ou na figura da alta e mesmo média gestão. 

A questão da função jurisdicional também se relaciona diretamente com as questões 

garantidoras de direito colocadas por R. B. Dias (2003), com ênfase para o conjunto 

de normas jurídicas (princípios e regras) que fundamentam a base jurídico-

constitucional no caso por ele colocado para o Estado de Direito. No funcionamento 

de um poder julgador se evidencia o rol de direitos, liberdades e garantias, mesmo 

aqueles constitucionalmente resguardados, como o princípio da igualdade, da 

reserva legal, do direito à jurisdição pelo devido processo legal, princípios do 

contraditório, da ampla defesa e da presença de um defensor no ato de julgar, sendo 

nesse caso transportado para o ambiente corporativo.  

Esse mesmo conceito é reforçado por Wald (2007) como um importante aspecto da 

Governança Corporativa, ao atribuir a ela o significado do estabelecimento do 
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Estado de Direito na sociedade anônima, no que tange as garantias de hegemonia 

dos interesses sociais em contraposição aos eventuais interesses próprios dos 

acionistas, fossem eles sócios ou mesmo procuradores de grupos (majoritários ou 

não). A partir das premissas de Governança Corporativa seguir-se-ia a denotação de 

uma “democracia societária”, ou um sistema de freios e contrapesos que fosse 

tendente ao equilíbrio e separação de poderes, em oposição ao regime anterior de 

onipotência de um poder absoluto e discricionário do controlador ou do grupo 

responsável pelo controle. Esse dito sistema poderia ser estabelecido pela 

introdução do poder julgador validado pelos respondentes como ficou comprovado. 

Nota-se uma intenção de um sistema de separação de poderes nas empresas ao 

observar que o IBGC (2009) preconiza o desenvolvimento de códigos de condutas a 

serem preparados pela alta gestão das empresas, a partir de princípios e políticas 

definidos e aprovados pelo Conselho de Administração, para serem cumpridos pelos 

demais colaboradores. Além disso prevê a tais códigos a necessidade de incluir as 

formas de integração e relacionamento das partes interessadas (acionistas, 

conselheiros, alta gestão, colaboradores, clientes, funcionários, entre outros) com 

uma restrição aos executivos (corpo executivo) para que não exerçam autoridade 

em benefício próprio ou de terceiros. Entretanto, não destaca função específica e 

isenta para função jurisdicional, por isso o modelo proposto por Montesquieu pode 

de fato contribuir. 

Há também uma determinação quanto aos conflitos de interesse, definindo sua 

origem quanto a não independência do responsável para com os motivos das 

tomadas de decisão, quando do desalinhamento desses motivos com os interesses 

da empresa. Em caso de ocorrência desse desalinhamento, o responsável passaria 

a ficar obrigado a se manifestar a tempo sobre o conflito ou interesse pessoal, e em 

caso da ausência de sua manifestação, a possibilidade de ser realizada por outrem, 

porém sem que a obrigação de denúncia esteja explícita no texto original.  

Para o IBGC (2009), fica a cargo do Conselho de Administração, o mesmo 

responsável pela criação de premissas e políticas que previnam os abusos de poder 

e conflitos de interesse, monitorar e administrar esses potenciais conflitos como 

forma a prevenir contra possíveis usos indevidos dos ativos da empresa e abusos 

entre partes relacionadas, assim como afastar eventuais administradores 
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identificados em suspeita de envolvimento nesses conflitos. Veja que se atribuem, 

ao mesmo tempo, poderes conflitantes ao conselho, como sendo o poder de legislar 

e ao mesmo tempo um poder de polícia (e o de julgar?), assim como para o corpo 

executivo (poder executivo). Não se mencionam também, as garantias 

fundamentais, como a do contraditório, para os acusados ou suspeitos envolvidos, 

assim como não se prevê uma forma para que esse processo se desenvolva com 

essas garantias sendo asseguradas de forma a fornecer isenção e lisura ao 

procedimento. 

Entretanto, observa-se a recomendação de que os conselhos, mesmo quando 

lançam mão de seus braços fiscalizadores, no caso dos conselhos fiscais, deleguem 

a um terceiro ator (externo e teoricamente independente) o poder de investigar os 

relatórios financeiros e os livros contábeis, ficando o conselho somente com a 

premissa de interpretar e aprovar os pareceres conclusivos dessas auditorias. Além 

disso, eles devem, juntamente com a administração, adotar políticas de prevenção 

de atos ilícitos (corrupção, fraude ou suborno) e diretrizes de defesa da integridade 

corporativa, prevendo canais de denúncia capazes de garantir o sigilo e 

confidencialidade do denunciante. Isso foi constatado também na entrevista com o 

Coordenador-geral do IBGC - MG (R6), validando o que preconiza o IBGC. 

Dessa maneira, há na forma como são feitas as recomendações do IBGC acima 

descritas uma perceptível mistura de poderes, uma vez que o mesmo poder com a 

prerrogativa de executar estratégias está também imbuído de prevenir atos ilícitos 

(poder de polícia) e de julgar eventuais denúncias pelos canais estabelecidos por 

suas próprias diretrizes. Há uma miscelânea de papéis nessas mesmas 

recomendações que buscam coibir e punir esse tipo de ilícito, que poderia se aclarar 

por meio da instituição de um comitê isento e independente para julgar esses casos, 

mesmo que no final esteja submetido ao próprio Conselho de Administração.  

É nítido também, a partir da discussão acima proposta, como a utilização 

procedimental de um sistema de travas e contrapesos no modo sugerido por 

Montesquieu em sua teoria de separação de poderes, poderia melhorar os princípios 

e bases dos modelos de governança atualmente recomendados, como o do IBGC 

supracitado. Estaria assim deixando os poderes da empresa mais distintos e 

independentes, como forma de melhor prevenir abusos e conflitos, além de 
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contribuir para a maior participação e engajamento das demais partes interessadas, 

por permitir maior senso de pertencimento, justiça e segurança para essas partes, 

podendo com isso alavancar potenciais evolutivos nessas empresas. 

Para Bueno (2010), nos bastidores de relatórios de governança bem-acabados e 

alinhados com as leis, com os regulamentos internos e em consonância com as 

expectativas dos mercados, há um enorme contingente de indivíduos, muitos deles 

satisfeitos, porém uma boa parcela com a contrária percepção. Esse gradiente de 

insatisfação, normalmente não mensurado pela alta gestão, ocorre principalmente 

pelo fato das pessoas preferirem ocultar suas reais opiniões na esperança de 

manterem suas posições ou cargos intactos e não se sentirem vulneráveis. Por esse 

motivo, a introdução da função jurisdicional ou poder julgador, como validado pelo 

exposto do que foi colocado pelos respondentes, poderia aprimorar os modelos de 

governança, permitindo a continuidade no desenrolar dos imputs realizados por meio 

dos canais de denúncia, dando voz e senso de justiça a essa massa de insatisfeitos. 

Outro motivo dessa insatisfação seria porque as organizações não possuem 

abertura para que isso ocorra, devido ao fato de que a maior parte delas somente 

possui sensibilidade para perceber, quando muito, a opinião da liderança 

hierárquica. Ainda assim, essa última, quando se expõe, o faz de forma política e 

controlada, ressaltando sempre as práticas de sucesso, de forma a ocultar aquilo 

que não tenha sido verdadeiramente proveitoso para a empresa. O importante para 

eles seria dar destaque ao resultado positivo e também ao lucro.  

Entretanto, há de se convir que, da mesma maneira com que Monks (1991, citado 

por Andrade e Rossetti, 2009) acreditava no potencial da participação ativa dos 

acionistas minoritários como fator diferencial para que as empresas pudessem 

melhorar seus desempenhos, de forma análoga não poderia deixar de ser 

considerado o potencial dos demais stakeholders, principalmente aqueles com 

entendimento e presença mais constante no desenrolar do dia a dia das empresas: 

funcionários, clientes, credores, entre outros. Outras formas de organização 

administrativa e de governança, como no caso de empresas não mercantis 

(cooperativas, universidades, entre outras) contam com a participação permanente 

daqueles atores do contexto do negócio, como forma de cooperação na atividade de 

gestão dessas organizações.  
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Isso pôde ser validado pelo o que os respondentes apresentaram ao serem 

questionados sobre a crença numa maior participação dos empregados, clientes, 

fornecedores e comunidade na gestão das empresas com implicações na melhoria 

do engajamento e nos resultados para essas companhias. A maior parte dos 

respondentes se colocou favorável a essa maior participação dos stakeholders na 

gestão das empresas como diferencial na melhoria do desempenho delas para 

alcance dos resultados corporativos, confirmando a hipótese dessa dissertação. 

Para Ferreira et al (2013) os resultados apontam não haver diferença 

estatisticamente significante entre o desempenho das empresas dos segmentos de 

Governança Corporativa da bolsa, ao compara-las às empresas listadas nos demais 

segmentos de mercado. Com relação ao fator de produtividade, seus estudos 

concluem que o crescimento médio anual das empresas inseridas nos conceitos de 

Governança Corporativa foram os mesmos dos demais segmentos no período 

pesquisado. Tais resultados vão permitindo a conclusão desses autores como fato 

de que as empresas serem listadas em segmentos de governança corporativa não 

as tornam empresas mais eficientes, indicando muito provavelmente que as 

premissas dos atuais modelos de governança já não podem ser consideradas 

diferenciais verdadeiramente competitivos para as empresas. 

Isso, atrelado ao fator inerente da evolução científica das bases da ciência 

administrativa, estimula os questionamentos e debates como os estabelecidos na 

presente dissertação, que permitem iluminar a discussão e o desenvolvimento 

acerca do tema. Não se deve fechar os olhos para questões como a da 

representação dos trabalhadores na estrutura de governança, como se tentou fazer 

no caso do modelo alemão, que foi criticado e refutado na época somente pelo fato 

de que, no dito modelo, havendo um caso emblemático onde os representantes dos 

trabalhadores de uma grande empresa possuíam assento e poder de veto nas 

decisões do conselho no qual participavam, e utilizaram esse poder para impedir a 

ascensão ao posto de CEO de um conhecido executivo alemão muito bem quisto 

pelo mercado, fazendo com que o valor as ações caíssem em função desse veto.  

Esse acontecimento foi representativo na história e desenvolvimento da Governança 

Corporativa, e serviu para que os críticos da premissa stakeholder, de maior 

participação das partes interessadas, pudessem condená-la, ao invés de que se 
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buscassem ajustes nas formas de participação dos trabalhadores de maneira a 

permitir uma convivência pacífica com o mercado para incluir essas partes no 

sistema como forma de legitimação da sua participação. As práticas de estímulo à 

representatividade trazem igualmente a necessidade de avançar nessa área e são 

consenso entre os respondentes, mas também o desafio de equilibrar os princípios 

de democracia na propriedade e organização com as exigências de eficiência em 

um ambiente cada vez mais competitivo, como se configura o sistema financeiro. 
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5 Considerações Finais 

Pelo exposto, não se pode negar que os princípios norteadores do sistema de freios 

e contrapesos preconizado pela teoria da divisão de poderes de Montesquieu 

possam então de fato colaborar para o desenvolvimento de modelos de Governança 

Corporativa mais eficazes. Os problemas de abuso de poder e conflito de interesses 

enfrentados pelas organizações, ainda presentes nos atuais modelos de 

governança, encontram grande semelhança com os problemas equivalentes que 

motivaram a passagem do Estado Absolutista para o Estado Liberal (ou Democrático 

de Direito) a partir do apoio dado por esse sistema de separação e limitação de 

poderes. 

Levando em conta que esses princípios já foram validados enquanto prerrogativas 

para as quais se estabeleceram, se mostrando resolutivos quanto aos problemas 

similares aos que se propuseram resolver na época, é possível considerar esse 

postulado como da aplicação desses princípios na lógica da governança, 

entendendo postulado como sinônimo de premissa. Para isso, busca-se a definição 

como um raciocínio ou construção lógica e aqui também epistemológica, como ponto 

de partida para demais raciocínios ou construções lógicas mais complexas. Dessa 

maneira, um postulado pode ser interpretado como princípio teórico que, apesar de 

não estar permanentemente comprovado, é aceito como verdadeiro para que uma 

elaboração teórica complexa possa ser feita. 

O trias politica (divisão de poderes) de Montesquieu, também se preocupava com a 

participação dos envolvidos no sistema, com valores de transparência, legitimação e 

participação, muito semelhantes àqueles presentes nos modelos de governança 

(mais em uns que em outros, contudo em especial naqueles presentes na Europa 

Ocidental), com atenção particular ao conceito de participação, muito caro aos 

valores republicanos de Montesquieu, contudo observado somente de alguma 

maneira (baixo grau, apesar da importância da existência desse valor em seu 

modelo) no modelo alemão de governança. 

A realidade mostrada é, no entanto, a de que a lei das sociedades anônimas, os 

regulamentos da CVM, da Bolsa de Valores e mesmo do IBGC reconhecem as 

companhias do ponto de vista quase que somente dos sócios e acionistas, assim 



116 

 
também seus direitos, deveres e interesses na transparência e licitude dos 

relatórios. Dessa maneira, não consideram de fato os interesses ou a participação 

dos componentes da média gerência para baixo, de fato maioria enquanto 

executores das políticas e estratégias da organização e que ficam sem 

representatividade efetiva. 

Há uma clara visão contratualista nas companhias, que leva em consideração 

somente os interesses do grupo de acionistas, ou o modelo shareholder, vigente 

principalmente nos Estados Unidos e no Reino Unido. Um contraponto a esse 

modelo seria o de uma visão mais abrangente, dentro da linha institucionalista, 

englobando outros grupos sociais que também possuem interesse no sucesso e 

permanência da empresa no mercado, e que são da mesma maneira influenciados 

pelas decisões tomadas por seus gestores, tais como: colaboradores, credores de 

forma ampla, fornecedores, consumidores e a comunidade no em torno em geral, 

dando origem ao modelo stakeholders, preponderante em países da Europa 

Ocidental. 

Ao longo dessa pesquisa, foi possível constatar que, ademais as diferenças 

estruturantes e inerentes às perspectivas culturais e geográficas que moldaram os 

modelos de governança em praticamente todo o globo, dois conceitos concorrem 

entre si quanto aos fundamentos onde se alicerçam os ideais primordiais de cada 

um: a orientação aos shareholders e aos stakeholders. Esse último contrastaria com 

o primeiro ao imputar maior peso aos interesses dos empregados, e pode ser 

ilustrado pelas barreiras impostas às demissões na Alemanha assim como pela 

permissão de posições de trabalho vitalícias aos empregados de uma relevante 

parte das companhias japonesas.  

Além disso, o sistema de freios e contrapesos proposto pela teoria de separação de 

poderes de Montesquieu pode não somente colaborar para a diminuição da 

ocorrência de abusos de poder e conflitos de interesse observados mesmo nos 

conceitos mais utilizados de Governança Corporativa, para que ocorram em menor 

intensidade nas companhias, como também melhorar o senso de pertencimento e 

engajamento das demais partes interessadas como nos modelos orientados aos 

stakeholders, podendo permitir incrementos e inovações capazes de trazer nesses 
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modelos vantagens competitivas passíveis de alavancar os resultados corporativos, 

principalmente num cenário de mercados cada vez mais concorridos.  

Por fim, essa dissertação então responde a derradeira pergunta problema formulada 

na introdução de forma afirmativa, concluindo que as premissas da divisão de 

poderes de Montesquieu, com destaque ao sistema de freios e contrapesos, pode 

de fato colaborar para aprimorar os modelos de Governança Corporativa sob a ótica 

dos stakeholders, de maneira a tornar esses modelos mais eficazes e capazes de se 

firmarem como diferenciais competitivos para as empresas, alavancando resultados 

para elas. Essa ótica dos stakeholders seria a maior participação dos mesmos nos 

processos de gestão das companhias, uma vez que a proposição de Montesquieu 

sempre se fundamentou na participação democrática dos atores inseridos no 

sistema como forma a legitimá-lo. Essa maior participação também é denotada 

como maneira de aumento do senso de pertencimento, segurança e 

consequentemente de maior sentido de propósito, engajamento e comprometimento, 

importantes para a melhoria do desempenho nessas organizações. 

5.1 Considerações gerenciais 

Foi possível constatar que, ao longo da linha histórica do tempo, no que tange o 

desenvolvimento das companhias, os inúmeros escândalos, desvios e ocorrência de 

práticas ilícitas de encobrir informações de relatórios ou com dados mascarados, 

que poderiam ter sido evitados caso houvesse maior equilíbrio de forças nas 

empresas (não somente top down), com um sistema de poder investigativo, julgador 

e punitivo separado e independente, que respeitasse os direitos básicos individuais 

dos colaboradores (contraditório e ampla defesa) e um compromisso no atendimento 

às expectativas e interesses dos elementos participantes na validação dos relatórios 

financeiros e registros contábeis.  

A ideia de que esse poder julgador poderia estar de fato ligado a um comitê 

específico para esse fim dentro do Conselho de Administração, tal qual ocorre com o 

Conselho Fiscal, mesmo que em princípio ligado eventualmente a um serviço 

externo à estrutura das companhias, parece ser o caminho mais indicado no meio 

dos modelos atualmente utilizados de Governança Corporativa como apresentado 

na Figura 2. abaixo: 
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Figura 2 
Proposta de um modelo de Governança Corporativa 
Fonte: elaborada pelo autor (2018) 

 Adicionalmente, caso também houvesse uma publicidade e transparência mais 

ampla do compartilhamento dessas informações para um maior número possível de 

pessoas com representatividade em diferentes grupos e níveis hierárquicos, e que 

estivessem longe do contexto da alta gestão, com prerrogativas de ressalvar aquilo 

que não concordassem e ressaltar o que estivessem de acordo, poderia funcionar 

como forma de se comprometerem e engajarem mais nos processos como um todo. 

Alguma representatividade de participação ou escolha, principalmente ao que se 

refere ao Conselho Administrativo também aumentaria o senso de pertencimento. 

Essa prática repetida sistematicamente seria capaz de colaborar com o alinhamento 

de interesses e diretivas, com correções de desvio e equívocos, de maneira a 

permitir que isso ocorresse a partir da compreensão da governança com 

prerrogativas de participação até os níveis inferiores da hierarquia corporativa. Isso 

se configuraria de forma a não deixar nenhum elemento de fora desse processo, 

legitimando-os a partir dos sentimentos de participação, legitimando o sentimento de 
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segurança de direitos básicos resguardados de todos os integrantes desse grande e 

complexo sistema empresarial.  

Nos níveis hierárquicos mais básicos, onde ocorrem os processos transformacionais 

de geração de produtos e serviços das empresas, é onde a influência da falta 

desses sentimentos motivacionais de participação e pertencimento é capaz de 

influenciar na eventualidade de erros involuntários e até, muitas vezes por ventura, 

lamentavelmente propositais. Falhas e desvios não acontecem fortuitamente de 

forma exclusiva na alta direção somente, mas ocasionalmente também na base, 

quando interesses não são alinhados ou mesmo não atendidos a contento 

prejudicam o desempenho. 

A começar pelos códigos de ética e conduta, regulamentos internos, metas e outros 

precisariam ser debatidos com todos os empregados e demais partes de forma a 

criar engajamento e pertencimento, pois a maior parte dos colaboradores está 

inserida nos diversos setores que impulsionam o funcionamento do dia a dia das 

empresas, e são quem de fato imprimem o ritmo produtivo e de trabalho das 

organizações. Portanto, mapear o que cada uma das partes interessadas 

compreende como valor, espera como resultado relevante e vice versa para o 

benefício das companhias é o que permite criar uma relação do tipo ganha/ganha 

com cada uma dessas partes, alavancando o desempenho dos resultados, 

diferentemente do padrão clássico de funcionamento dos modelos atuais e mais 

aceitos de Governança Corporativa, que não tem conseguido demonstrar grandes 

avanços nesse campo. 

A inclusão de um poder julgador, independente e isométrico aos demais – 

Legislativo: Conselho Administrativo originalmente concebido e Executivo: 

Administração – poderia ser um caminho bastante lógico a ser traçado, como uma 

analogia coerente ao conselho fiscal, porém com novo status e novas premissas, 

entretanto também ligado ao Conselho de Administração. Deveria se incluir, como 

formas de participação dos stakeholders que, pelo menos parte dos conselheiros 

fosse eleita por eles, independentemente de que fossem dados pesos diferentes aos 

votos dos diferentes stakeholders, conforme é feito nas IFES em eleições para reitor 

e vice, quando os votos dos discentes tem peso diferente aos dos funcionários e 



120 

 
professores, mas que mesmo assim há uma ativa participação de todos da 

universidade. 

Além disso, esse poder julgador seria responsável em investigar e avaliar o 

cumprimento dos códigos de ética ou conduta, manuais anticorrupção, cumprimento 

ou não de planos estratégicos e ainda avaliar, nos momentos de demissão sem justa 

causa, se o colaborador em vias de ser demitido gostaria de apresentar 

contraposição à sua saída, conforme acontece no processo administrativo disciplinar 

da esfera pública. Muitos abusos de poder são efetuados nas camadas médias das 

empresas, com demissões injustas de funcionários, além de perseguições 

desmedidas a grupos afins por simples disputa de poder ou mesmo interesses 

escusos (nepotismos, favorecimentos, corrupção), causando enorme prejuízo aos 

cofres das empresas, com dilatados custos para recrutar, contratar, treinar e 

mobilizar novos funcionários para as mesmas posições. 

5.2 Limitações da pesquisa e sugestões para futuras pesquisas 

A presente pesquisa possui dentre suas limitações a utilização de entrevista não 

estruturada com número limitado de respondentes (nove), o que poderia ser 

ampliado em outras dissertações que venham a tratar do mesmo tema. 

Além disso, a presente pesquisa também não teve como objetivo a construção ou 

proposição de novos modelos de Governança Corporativa baseados nas premissas 

aqui debatidas, o que poderia ser explorado futuramente.  
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Apêndices 

Apêndice A – Roteiro de Entrevista 

 

Pergunta 1: Você conhece o modelo tradicional de Governança Corporativa? 

Pergunta 2: Compreende o sistema de divisão de poderes do Estado: Legislativo, 

Executivo e Judiciário? 

Pergunta 3: Acredita que um comitê específico com poder de julgar supostos 

descumprimentos às regras e códigos da empresa possa contribuir para melhorar o 

modelo tradicional de Governança Corporativa? 

Pergunta 4: Acredita que uma maior participação dos empregados,  clientes, 

fornecedores e comunidade na gestão das empresas possa melhorar o engajamento 

e os resultados? 


