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Corporate Governance – O que é?
“Corporate Governance is the system by which business corporations
are directed and controlled”
controlled
OCDE ( Abril 1999)
“A Corporate Governance tem a ver com a promoção da justiça, da
transparência e da responsabilidade das empresas”
J Wolfensohn Presid.te
J.Wolfensohn,
Presid te do Banco Mundial (Junho 1999)
“A
A Corporate Governance é uma área da economia que investiga a
forma de garantir/motivar a gestão eficiente das empresas, utilizando
mecanismos de incentivo como sejam os contratos, os padrões
organizacionais e a legislação”
Mathiesen (2002)
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A importância crescente do Corporate Governance
As principais intervenções em matéria de CG surgiram como
reacções
ç
a situações
ç
de crise e escândalos empresariais:
p
• O Relatório Cadbury (1992) reagiu a escândalos societários
britânicos (BCCI
(BCCI, Mirror Gro
Group);
p)

• Os Princípios sobre Governo das Sociedades da OCDE
foram resposta à crise asiática de 1997/8;
• No rescaldo do colapso da Enron, e dos escândalos da WorldCom,
Vivendi, Parmalat etc, nasceram a Lei Sarbanes-Oxley e os
regulamentos por parte da Securities and Exchange Comission
Comission.
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Uma definição de CORPORATE GOVERNANCE

“Falar em Corporate Governance (Governo Societário)
é falar na
ESTRUTURA DE SEPARAÇÃO DE PODERES
numa organização e no
SISTEMA INTERNO DE CONTROLO
e equilíbrios entre eles
(accountability)”.

(Fonte: Heidrick & Struggles)
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Evolução do conceito de CORP. GOVERNANCE
Desde 2002, estamos a viver um novo paradigma nos “modelos” de
Corporate Governance, que representa um avanço significativo.
“Modelos” Passados
Exclusivamente orientados para
os accionistas;
i i t
Concentração das funções executivas
e de supervisão: “CEO + Chairman”
Poder “unitário”: centrado no CA;

Novos “Modelos”
Orientados para todas as partes
i t
interessadas;
d

Clara separação das
funções executivas e de
supervisão;

Menor transparência, “não independência”
dos elementos com funções de supervisão;

Maior transparência e participação de
“
“independentes”
na função
f
supervisão;

Deficiente protecção dos pequenos
accionistas e restantes partes
interessadas (credores, clientes,
fornecedores, Estado, …).

Crescente ênfase na implementação
de modelos de corporate governance
e de gestão atentos às exigências do
“Crescimento Sustentado”.
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O nível do Corporate Governance na Europa
 A Europa tem-se posicionado como referência mundial em
Corporate Governance tendo, em termos médios, melhorado o seu
índice de qualidade.
qualidade
 Mesmo assim, é importante segmentar os resultados europeus,
tentando identificar quais os mercados que, em termos médios,
podem ser considerados uma prática de referência internacional
(com índices de qualidade superiores a 90%), nomeadamente:
100%
UK

97%

Holanda

93%

Suiça

93%

França

91%

Portugal

77%
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Só nestes 4 mercados existem empresas
que atingem um índice de qualidade nos
modelos de governance igual a 100%
(best-practice).

Fundamentos do Bom Corporate Governance
A eficaz separação de poderes com
adequado sistema interno de
controlo e equilíbrios não é um fim
em si mesmo: é um instrumento
ao serviço dos objectivos da
empresa.

O racional dos critérios de
bom corporate governance
tem de estar no valor
acrescentado que trazem
para os objectivos da
empresa (os interesses
dos stakeholders e
prioritariamente dos
accionistas).

Qualquer modelo organizativo de corporate governance deve
procurar maximizar o cumprimento destes critérios no contexto
cultural, social e económico da empresa e das suas circunstâncias
no curto e no longo prazo.
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Critérios de Bom Corporate Governance
EQUIDADE
(assegurar a protecção dos direitos de todos
os accionistas, sem esquecer as
restantes partes interessadas).

TRANSPARÊNCIA
fornecer atempadamente
informação adequada e clara
(e comparável) sobre o
desempenho da empresa e
no que se refere ao
cumprimento dos princípios
de corporate governance.

RESPONSABILIZAÇÃO
assegurar a devida
responsabilização
(accountability) dos
decisores.

CONSONÂNCIA / ALINHAMENTO
DE INTERESSES
as normas, os procedimentos e os incentivos na empresa assegurarem o alinhamento do
desempenho dos decisores (gestores e supervisores) com os interesses das partes interessadas.
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Modelos de Governo Societário
Monista Simples

Conselho de Administração
Comissão
Executiva

Comissão de
Vencimentos
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BPN

(*)

(*) - C.A.;
Fiscal Único;;

Conselho
Fiscal

ou
Fiscal Único e
Suplente

Modelos de Governo Societário
Monista Reforçado

Conselho de Administração
Comissão
Executiva

Comissão de
Vencimentos
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Galp Energia

Conselho
Fiscal

e
ROC ou SROC

Modelos de Governo Societário
Anglo-Saxónico

PT

Comissão de
Auditoria

(*)

Conselho de Administração ROC/Fiscal Único
Comissão
Executiva
Comissão de
Vencimentos
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(*) Há outras Comissões Ad Hoc com funções especializadas.

Modelos de Governo Societário
Dualista Simples

EDP

Conselho Geral
Conselho de
Administração
Executivo

e de Supervisão
p
(CGS)
(
)
Comissão de
Remunerações

12

ROC

Modelos de Governo Societário
Dualista Reforçado

Conselho de
Administração
Executivo

EDP

Comissão de
Auditoria

CGS

Comissão de
Gov. Societário
e Sustentab.

Comissão de
Vencimentos
Conselho de Ambiente e
Sustentabilidade
Comités Específicos
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ROC

Modelos Alternativos
Board Executivo

Board Unitário

Board Bipartido

s
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Comparação de Modelos
Eficiência Executiva e
Corporate Governance
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Equilíbrio na Separação de Poderes
Prática de referência
(IQ>90%)
Órgão de
Supervisão

Perfil da Best Practice
(IQ=100%)

Composição

Composição

Monista

50% de não executivos
independentes

Maioria de não executivos
independentes

Dualista

50% de não executivos
independentes no Órgão
de Supervisão

Globalidade (ou maioria) de
não executivos independentes
no Órgão de Supervisão

Chairman # CEO

Especialização
da Supervisão
p

Mínimo de 2 Non-Nationals
Supervisão realizada sempre
por não executivos
4 Comissões Especializadas

(IQ – Indicador de Qualidade do modelo
de Corporate Governance)
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Mínimo de 2 Non-Nationals
Supervisão realizada sempre
por não executivos e
maioritariamente independentes
6 / 7 Comissões Especializadas

Presididas
P
idid e com maioria
i i de
d não
ã executivos
ti
independentes;
i d
d t
com maioria de membros do Órgão de Supervisão

O papel dos Orgãos de Poder
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AG

Orgão máximo da Sociedade que torna mais efectiva
a defesa da transparência e da criação de valor para
todos os accionistas, bem como a defesa dos
interesses dos restantes stakeholders.

CA

Órgão de supervisão, controlo e decisão das
grandes linhas de orientação estratégica e gestão do
negócio, salvaguardando o crescimento sustentado
da empresa.

CEO

Órgão responsável pela gestão do negócio e
desenvolvimento das propostas de orientação
estratégica
estratégica,
salvaguardando
o
crescimento
sustentado da empresa.

Complementaridade dos Poderes
A separação de papeis está a ser cuidadosamente monitorizada pelas
autoridades competentes,
p
, mercados,, analistas e investidores.
Devem estar claramente diferenciados e definidos, embora
apresentem
p
uma forte complementaridade:
p
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CHAIRMAN

Preside, orienta e coordena os trabalhos do CA,
e, se existir, da Comissão de Governo Societário
e Sustentabilidade
Sustentabilidade.
Deve garantir a protecção dos interesses da
totalidade dos stakeholders.
Será de grande importância a sua função de
“coacher” da CE, do CEO e do COO.

CEO / COO

Gere o negócio da sociedade e propõe, para
aprovação, as suas principais linhas de
orientação estratégica.

CHAIRMAN - CEO
Questões estratégicas versus Questões operacionais
Fronteira clara entre as competências
Ambiente de frontalidade e lealdade
Funções de complementaridade

Chave do sucesso:
comunicação regular
fl id na circulação
fluidez
i
l ã de
d informação
i f
ã
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Papel Fundamental dos Admin. Não Executivos na Supervisão
Administradores Não Executivos
São essenciais:
Estão fora das operações (ajudam a uma tomada de decisões
menos emocional);
São a garantia acrescida da seriedade, sustentabilidade e
transparência (em particular os Independentes);
Devem acompanhar a gestão de perto;
Os Administradores Independentes devem garantir a
supervisão, a transparência das decisões, serem os
defensores dos interesses dos accionistas minoritários.
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A Importância das Comissões Especializadas do C.A.
Comissão Especializada de Auditoria

E t
Entre
3 e 5 membros;
b

Presidente

Um dos seus membros, pelo menos,
deve ser especialista financeiro;

B
B

Comissão Especializada
de Auditoria
A/B/E

Composição:

B

A/B/E

Presidido por um membro não
executivo independente do C.A. (pode
ser o Chairman);
Maioria de membros não executivos e
independentes;
Pode ter elementos externos à
organização, desde que independentes.

Reuniões:
A – Membro não executivo e não independente
(accionista de referência
referência, escolhido
pelos colaboradores, outros)
B – Membro não executivo e independente
E – Membro externo independente
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Mínimo de 2 reuniões formais
por trimestre.
t i
t

Principais áreas de actuação
e responsabilidade:

- Obrigatório

Auditoria;

- Não obrigatório

Risco.

A Importância das Comissões Especializadas do C.A.
Comissão Especializada de Sustentabilidade e Governo Societário
Composição:
p
ç

Presidente

Entre 3 e 5 membros;

B

Presidido por um membro não
executivo independente do C.A.;

Comissão Especializada
A/B/E de Sustentabilidade e A/B/E
Governo Societário
B

B

A – Membro não executivo e não independente
(accionista de referência
referência, escolhido
pelos colaboradores, outros)
B – Membro não executivo e independente
E – Membro externo independente
- Obrigatório

Maioria de membros não executivos e
independentes;
Pode ter elementos externos à
organização, desde que independentes.

Reuniões:
Mínimo de 1 reunião formal
por trimestre.

Principais áreas de actuação
e responsabilidade:
Sustentabilidade;
Governo Societário;
Ética e Boa Conduta.

22

A Importância das Comissões Especializadas do C.A.
Comissão Especializada de Vencimentos
Presidente

B

3 membros;
Presidido por um membro não
executivo independente;

Comissão Especializada
de Vencimentos
A/B/E

Composição:

A/B/E

O Presidente pode ser também o
P
Presidente
id t da
d AG.
AG

Reuniões:
Mínimo de 2 reuniões formais
por ano.

Principais áreas de actuação
e responsabilidade:

A – Membro não executivo e não independente
(accionista de referência
referência, escolhido
pelos colaboradores, outros)
B – Membro não executivo e independente
E – Membro externo independente
- Obrigatório
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Desenhar um modelo de compensação
(fixa variável e incentivos) para os O
(fixa,
O.S.;
S;
Definir indicadores anuais de avaliação
de desempenho da equipa executiva;
Fomentar o desenvolvimento de
benchmarks, a nível nacional e internac.
das remunerações do C.A.;
Reportar a política de remunerações dos
membros do C.A. às partes
interessadas (stakeholders).

O papel chave da AUDITORIA
•
•
•

Importância da Gestão de Riscos no ambiente actual
Auditoria não apenas formal mas que colabora com o Chairman
Necessidade das equipas de auditores: internos e externos

Auditoria Interna
Mecanismos eficazes e eficientes que visem a detecção e gestão de riscos;
Sistema adequado de controle, independência e transparência, por forma a
proteger o interesse dos accionistas, os investimentos da empresa e os seus
activos
activos.

Auditoria Externa
Dela depende a qualidade e a credibilidade da informação económica e
financeira reportada pela empresa;
Deve desenvolver um trabalho de valor técnico incontroverso, de
profundidade e extensão adequadas e com total independência face ao CA.

Trabalho eficaz, exaustivo e independente
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EM CONCLUSÃO:
As pessoas são a Chave do Modelo
E P
Em
Portugal
t
l não
ã existe
i t tradição
t di ã de
d trabalho
t b lh em equipa,
i
com uma efectiva
f ti partilha
tilh no
processo de decisão

O debate, a discussão e a informação, a todos os níveis, são
fundamentais

Qualquer modelo é Bom
desde que:
h j boa
haja
b comunicação
i
ã entre
t o CEO e o Chairman;
Ch i
haja complementaridade;
a comunicação seja fluida (para que tudo funcione).
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Obrigado.

murteira.nabo@galpenergia.com

