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Resumo 

A recente crise financeira tornou salientes algumas debilidades de corporate 

governance das instituições financeiras, nomeadamente ao nível das suas políticas de 

gestão do risco, de transparência e de responsabilização perante os stakeholders. Na 

sequência, não tardaram respostas por parte de instituições supranacionais competentes 

(ex. Comissão Europeia ou o Comité de Basileia), no sentido de apresentar propostas de 

resolução dessas fragilidades. Com este trabalho pretende-se estudar as alterações mais 

relevantes ocorridas nos órgãos de administração dos bancos europeus e norte-

americanos após a falência do Lehman Brothers, nomeadamente quanto à sua natureza, 

composição e dimensão e, em especial, se esses bancos continuaram a ser governados 

pelas mesmas pessoas e, em particular, pelos mesmos executivos. Ao mesmo tempo, 

pretende-se saber se as alterações efectuadas concorreram no sentido das 

recomendações do Comité de Basileia. Em termos globais, conclui-se que foram 

adoptadas algumas medidas de reforço da transparência e de fortalecimento do seu 

modelo de governo, com destaque para: (i) o acréscimo do peso de independentes 

(sobretudo na sub-amostra norte-americana), o qual ocorreu pela entrada de novos 

membros (independentes), por substituição dos antigos (não independentes); (ii) a 

constituição, ao mais alto nível da estrutura, de comissões dedicadas à gestão do risco; 

(iii) alterações relevantes na composição dos órgãos de administração, com destaque 

para os bancos europeus. Estas alterações estão em conformidade com o que seria 

expectável, uma vez que os bancos necessitavam de repor a credibilidade perdida ao 

nível das suas estruturas de controlo e governo, e dado que a independência do órgão de 

administração é tida, em geral, como uma boa prática de corporate governance. Além 

disso, essas alterações, particularmente as que se referem à criação de comissões de 

risco, vão no sentido apontado pelas recomendações do Comité de Basileia. 

 

Palavras-chave: corporate governance; bancos; crise financeira; órgão de 

administração; gestão do risco; rotação da gestão; Comité de Basileia. 
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Abstract 

The recent financial crisis has raised some weaknesses in corporate governance of 

financial institutions, particularly on their risk management policies, transparency and 

accountability for stakeholders. As a result, some competent supranational institutions 

immediately started to present proposals and guidelines for addressing these 

weaknesses. The objective of this work is to study the most important changes occurred 

on the board of directors of large US and European banks after the bankruptcy of 

Lehman Brothers, including his nature, size and composition and, in particular, whether 

these banks continued to be managed by the same people and, particularly, by the same 

executive members. At the same time, we intend to know whether these changes 

contributed to the effective implementation of Basel Committee recommendations on 

corporate governance. The principal conclusion is that banks took some actions to 

improve transparency and strengthen its governance model, which we emphasize: (i) the 

increase of the independent component of the board, which was done by direct 

substitution of old members (not independent) for new members (independent); (ii) the 

constitution of board level risk management committees; (iii) and the material changes 

observed on board of directors’ composition and leadership, especially in Europe. This 

changes are in line with what it would be expected, because banks needed to reestablish 

his losing credibility with respect to those governance and control structures, and 

because board independence is seen as a good practice of corporate governance. Thus, 

these changes, particularly which it refers to the creation of risk committees, go through 

to the Basel Committee recommendations for corporate governance. 

 

Keywords: corporate governance; banks; financial crisis; board of directors; risk 

management; management turnover; Basel Committee. 
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1. Introdução 

“Principles of good governance have been a major component of international 
financial standards and are seen as essential to the stability and integrity of financial 

systems. Over the past 10 years much energy and attention have gone to improving the 
ability of company boards, managers, and owners to prudently navigate rapidly 

changing and volatile market conditions. So, how to explain the events of 2007–08?”
(World Bank, 2010)1 

 

A crise financeira de 2007-08 veio demonstrar que, apesar do inquestionável avanço 

alcançado na última década em matéria de corporate governance, o sistema financeiro 

não resolveu, de forma satisfatória, os principais problemas cuja resolução se impunha 

em defesa do interesse de longo prazo dos seus stakeholders2 (Laroisiére Group, 2009). 

A crise expôs as fragilidades do sistema financeiro, como um todo, e dos bancos, em 

particular. Os acontecimentos de 2007-08 (na sua origem ou na sua profundidade e 

amplitude) ficaram a dever-se, pelo menos em parte, às debilidades observadas, nestas 

instituições, em matéria de corporate governance, principalmente ao nível da (ausência 

de apropriada) gestão do risco, do (deficiente) controlo interno, das políticas de 

remuneração dos órgãos de gestão (indutoras de assunção excessiva de riscos), do 

(pouco) envolvimento accionista na tomada de decisão, do (inapropriado) background 

dos gestores, da (ausência de) transparência perante os stakeholders. Entretanto, em 

resposta às graves consequências, diferentes organismos supranacionais produziram 

estudos e análises que culminaram em propostas de reforma da estrutura de supervisão3  

e recomendações nas mais variadas matérias, entre as quais corporate governance.  

Os problemas de governance que as empresas financeiras enfrentam não diferem, 

substancialmente, daqueles que se colocam às empresas não financeiras. Contudo, o 

corporate governance desempenha um papel específico e acrescido neste tipo de 

organizações pela natureza da actividade que desenvolvem (Andres e Vallelado, 2008), 

                                                 
1 Tradução livre: Os princípios de bom governo têm constituído um dos componentes mais importantes 
das normas financeiros internacionais e são tidos como essenciais para a estabilidade e integridade dos 
sistemas financeiros. Nos últimos dez anos, muita energia e atenção foi empenhada para melhorar a 
capacidade dos órgãos de administração, gestores e proprietários das empresas de modo a conseguir 
contornar, rapidamente e de forma prudente, as alternantes e voláteis condições de mercado. Então, 
como se explicam os acontecimentos de 2007-08? 
2 Designação anglo-saxónica para o conjunto dos agentes económicos com interesses legítimos na 
empresa (Alves, 2005). 
3 Vide, por exemplo, Laroisière Group (2009) e Group of Thirty (2009). 
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em especial devido: (i) à complexidade e menor transparência (opacidade) da sua 

actividade (Levine, 2004), (ii) à natureza muito particular dos seus stakeholders4 

(Ciancanelli e Gonzalez, 2000; Alexander, 2004; World Bank, 2010), (iii) aos 

ampliados problemas de assimetria de informação entre os stakeholders (Andres e 

Vallelado, 2008; Ciancanelli e Gonzalez, 2000), (iv) aos potenciais conflitos de 

interesses entre os seus accionistas e os seus demais stakeholders (Alves e Mendes, 

2010 e 2011) e (v) à intensa regulação a que estão sujeitas (Levine, 2004). 

A literatura sobre corporate governance é, nos dias de hoje, bastante extensa graças ao 

interesse que a disciplina tem suscitado entre académicos, reguladores e profissionais da 

gestão. À medida que a disciplina caminha no sentido da sua maturidade, o espectro de 

investigação tem-se alargado substancialmente, abrindo caminho à adopção de 

diferentes abordagens metodológicas; direccionando-se para questões sectoriais 

específicas; expandindo os horizontes temporais de análise; e indo de encontro às 

necessidades dos diversos grupos de stakeholders (Solomon, 2009). 

No entanto, os estudos empíricos dirigidos especificamente à realidade do sector 

financeiro são, apesar de tudo, bastante escassos (Andres e Vallelado, 2008; Adams et 

al., 2008). Uma grande parte desses estudos5 procura encontrar relações entre 

determinadas variáveis de governance e o valor da empresa6 ou a performance das suas 

acções7, tomando como ponto de partida as conclusões (teóricas e empíricas) da 

literatura geral. Outros8, por seu turno, consideram que as variáveis de governance são 

endógenas, porquanto dependem das contingências organizacionais internas e externas, 

como a complexidade da sua actividade, a sua estrutura accionista, o sistema legal do 

país onde se encontram ou onde se encontra a empresa mãe. 

Com o presente trabalho, pretende-se estudar as alterações mais relevantes ocorridas 

nos órgãos de governo dos principais bancos comerciais europeus e norte-americanos 

após a falência do Lehman Brothers, nomeadamente ao nível da sua natureza, 

                                                 
4 Em especial dos depositantes, que entregam as suas poupanças aos bancos confiando que estes são 
governados de forma a que essas poupanças lhe sejam devolvidas acrescidas do rendimento contratado. 
5 Vide, por exemplo, Adams e Mehran (2008), Andres e Vallelado (2008), Erkens et al. (2010) e Ferreira 
et al. (2010). 
6 Cuja proxy normalmente utilizada se consubstancia na performance, que é uma medida indirecta do 
valor da empresa. Geralmente, utiliza-se o retorno accionista ou o q-de-Tobin como medida aproximada 
da performance da empresa. 
7 Vide, com efeito, Gompers et al. (2001) e Alves e Mendes (2004).  
8 Alonso et al. (2009), por exemplo. 
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composição e dimensão e, em especial, se esses bancos (europeus e norte-americanos) 

continuaram a ser governados pelas mesmas pessoas e, mais em particular, 

administrados pelos mesmos executivos. Procura-se igualmente verificar se houve 

outras alterações, designadamente ao nível dos modelos adoptados e das comissões 

criadas no seio dos órgãos de governo. Ao mesmo tempo, procura-se perceber se essas 

alterações, caso tenham ocorrido, vão de encontro às recomendações emitidas pelo 

Comité de Basileia para a Supervisão Bancária (Comité de Basileia).  

 A investigação pretende, em primeiro lugar, complementar alguns estudos recentes 

sobre a evolução da estrutura e composição dos órgãos de administração dos maiores 

bancos europeus e norte-americanos (ex. Ladipo e Nestor, 2009). Por outro lado, ao 

identificar as principais alterações implementadas, permite aferir em que medida essas 

alterações concorrem quer com a visão, em matéria de corporate governance, de 

algumas das principais entidades supranacionais competentes (ex. BCBS, 2010; EC, 

2009), quer com o que, do ponto de vista teórico, seria expectável. Da mesma forma, 

permitiu identificar os aspectos em que os bancos demonstraram maior cepticismo no 

que respeita à sua mudança, podendo, deste modo, auxiliar as entidades competentes a 

tomar medidas de reforço de transparência e responsabilização, de forma a evitar os 

problemas registados no decorrer da crise financeira de 2007-08. 

Para a sua concretização considerou-se uma amostra constituída pelos 52 maiores 

bancos europeus e norte-americanos cotados, à data de início da investigação, nos 

índices accionistas EUROSTOXX 600 (europeus) e STOXX Americas 600 (norte-

americanos). O estudo baseou-se nos dados recolhidos em relatórios anuais e de 

governance das mesmas, para os anos de 2006, 2008 e 2009. Considerou-se a falência 

do banco Lehman Brothers como o principal evento de quebra, não obstante os 

primeiros sinais de alerta da crise financeira se terem observado no ano de 2007. 

As alterações observadas, entre 2006 e 2009, nos órgãos de administração dos bancos 

europeus e norte-americanos, permitem concluir que estes, de uma maneira geral 

(embora com diferenças em termos regionais), adoptaram algumas medidas de reforço 

da transparência e de fortalecimento do seu modelo de governo. 

Um primeiro resultado de grande relevância diz respeito ao reforço significativo do 

peso de independentes nos seus órgãos de administração, o qual ocorreu por via da 
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entrada de novos membros (independentes) e pela saída de antigos membros (não 

independentes). Esta alteração, além de responder às recomendações do Comité de 

Basileia, está em conformidade com o que seria teoricamente esperado, uma vez que, 

necessitando os bancos de recuperar a confiança de accionistas, reguladores e demais 

stakeholders, era expectável que adoptassem medidas que fossem como tal 

reconhecidas. E, de facto, a generalidade dos códigos de boas práticas inclui como 

medida recomendável a inclusão de um número apropriado (muitas vezes maioritário) 

de membros independentes, e atribui-lhe um papel relevante no governo das empresas 

(vide, entre outros, Silva et al., 2006).  

Por outro lado, o estudo realizado permite concluir que, após a falência do Lehman 

Brothers, os bancos europeus e norte-americanos constituíram um número significativo 

de comissões de risco. Enquanto que em 2006 a percentagem de bancos com comissões 

desta natureza constituídas era de 52%, em 2009 essa proporção atingia os 73%. Esta 

alteração, embora não garanta, isoladamente, uma efectiva gestão do risco, resulta numa 

medida, também ela, de reforço da transparência e confiança dos seus stakeholders, 

indo de encontro a uma das mais significativas preocupações do Comité de Basileia. 

Um outro resultado importante está relacionado com a rotação da gestão. Da análise 

efectuada, foi possível observar que os bancos europeus alteraram de forma mais 

relevante a composição dos seus órgãos de administração. Este resultado não deixa de 

constituir surpresa, uma vez que a crise financeira teve a sua origem nos Estados 

Unidos, país esse onde o escrutínio accionista é, supostamente, maior devido à maior 

fatia de capital detida por investidores institucionais.  

Apesar de todos estes resultados, verifica-se que não ocorreram alterações estruturais 

significativas (com a excepção das mencionadas) no que respeita à dimensão, estrutura 

e modelo de governo adoptado. Subsistem, ainda, algumas diferenças regionais entre os 

bancos da amostra, como é o exemplo a separação das funções do principal executivo 

(CEO-Chief Executive Officer) e do presidente do principal órgão de governo 

(chairman). A evolução destas variáveis de governance aparenta, por isso, estar mais 

relacionada com questões específicas do contexto onde a empresa se insere do que, 

propriamente, com a natureza dos problemas de curto prazo que possam, 

eventualmente, enfrentar.  
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1.1 Corporate Governance em Geral 

Questões de governance emergem sempre que uma entidade empresarial adquire vida 

própria e a propriedade é separada da gestão (Tricker, 2009). O ‘divórcio’ entre 

propriedade e gestão permite às empresas assegurar a reunião de capitais em grande 

escala, possibilitando-as satisfazer as suas necessidades de crescimento (Berle e Means, 

1932). Apesar de esta separação apresentar vantagens para ambas as partes, acarreta, 

igualmente, consequências no funcionamento das empresas (Alves, 2005). 

Desde logo, quando os direitos de controlo de uma empresa apresentam um acentuado 

nível de dispersão, os gestores podem decidir com um elevado grau de arbitrariedade 

(Berle e Means, 1932). Numa empresa moderna, caracterizada por uma propriedade 

dispersa, estabelece-se uma relação de agência9 entre os proprietários (accionistas) e os 

gestores profissionais (Jensen e Meckling, 1976), decorrente do facto de os primeiros 

(principais) delegarem nos segundos (agentes) a autoridade para estes conduzirem os 

destinos dos seus negócios. Contudo, nem sempre as decisões tomadas pela gestão são 

orientadas para o objectivo de maximização da riqueza accionista (Berle e Means, 1932; 

Marris, 1963). Especialmente em contextos de forte assimetria de informação, os 

gestores tendem a tomar decisões que maximizam a sua própria função utilidade em vez 

de (como é suposto) maximizarem os lucros ou o valor da empresa (Jensen e Meckling, 

1976; Rediker e Seth, 1995). 

Uma vez que não existe uma perfeita coincidência entre os interesses da gestão e o 

objectivo accionista e na medida em que esse conflito acarreta custos10, dois tipos de 

mecanismos concorrem para a mitigação do problema de agência: mecanismos internos 

(baseados na organização)11 e mecanismos externos (baseados no mercado)12 (Rediker e 

Seth, 1995). 

                                                 
9 Jensen e Meckling (1976) definem a «relação de agência» como “um contrato mediante o qual uma ou 
mais pessoas (principal) encarregam outra (agente) de realizar um serviço em seu benefício que envolva 
a delegação de algum grau de autoridade na tomada de decisão.” (p. 5) 
10 Os denominados «custos de agência», que se podem sintetizar em três tipos (Jensen e Meckling, 1976): 
custos incorridos (pelos principais) na fiscalização dos agentes (monitoring expenditures); despesas 
realizadas (pelo agente) para assegurar ao principal que a gestão se subordinará aos seus interesses 
(bonding costs); e as perdas residuais resultantes das decisões sub-óptimas dos agentes (residual loss). 
11 Monitorização por parte de grandes blocos accionistas (Demsetz e Lehn, 1985; Stiglitz, 1985); 
monitorização por parte do conselho de administração e monitorização mútua pela gestão (Fama, 1980; 
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Como o próprio nome indica, o governo das sociedades13 está relacionado com o modo 

como as empresas são governadas (Tricker, 2009). Dito de outra forma, corporate 

governance traduz-se no modo através do qual as empresas são dirigidas e controladas 

(Cadbury Committee, 1992)14. Desde logo, torna-se num aspecto central e dinâmico do 

negócio de qualquer empresa (Solomon, 2009), na medida em que a condução da sua 

actividade requer direcção e certos mecanismos de fiscalização, estes últimos 

especialmente importantes num contexto de propriedade dispersa.   

Apesar de as sociedades comerciais serem entidades jurídicas (sob a forma de pessoa 

colectiva) capazes de assumir direitos e responsabilidades, tal como acontece com as 

pessoas físicas, não são capazes de definir e exprimir a sua vontade, bem como de agir 

por si próprias, pelo que dispõem de órgãos encarregues15 dessa incumbência (Alves, 

2005). O modo como esses órgãos se estruturam entre si (sistemas de governo das 

sociedades), embora varie com o ambiente institucional onde se inserem, tende a ser 

sintetizado em dois sistemas principais16: o sistema continental17 e o sistema anglo-

saxónico18 (Alves, 2005).19  

                                                                                                                                               
Fama e Jensen, 1983); sistemas de incentivos baseados em acções e opções (Jensen e Meckling, 1976) e 
outros elementos dos pacotes remunerativos (Murphy, 1985; Lewellen, Loderer e Martin, 1987). 
12 Ameaça de takeover (Grossman e Hart, 1980; Manne, 1965; Fama e Jensen, 1983; Jensen e Meckling, 
1976); competição no mercado de produtos (Hart, 1983); mercado de gestores (Manne, 1965; Fama, 
1980; Jensen e Meckling, 1976). 
13 Designação portuguesa para a expressão anglo-saxónica «corporate governance», aderindo-se, assim, à 
tradução proposta pela CMVM (CMVM, 1999). 
14 Muito embora o termo governance derive do Latim ‘gubernare’, que significa comandar. 
Etimologicamente, a palavra aproxima-se mais do termo «direcção» do que «controlo» (Solomon, 2009). 
15 Pese embora possam existir algumas diferenças geográficas de enquadramento jurídico e na prática de 
governo societário, esses órgãos são essencialmente dois: assembleia geral e o órgão de administração. 
Em alguns casos (como o português no que respeita ao chamado modelo latino), poderá existir um órgão 
de fiscalização autónomo. Noutros casos (como nos EUA), a tarefa de fiscalização é internalizada, sendo 
levada a cabo por intermédio de uma comissão dedicada composta por elementos do órgão de 
administração (Alves, 2005). 
16 Sem prejuízo da dinâmica e dos movimentos de convergência entre eles e de poderem existir diferenças 
importantes, não apenas institucionais, entre os países que adoptam ora o sistema continental, ora o 
sistema anglo-saxónico. 
17 Que, de forma geral, é o adoptado pela Alemanha, Japão e demais países da Europa continental (Alves, 
2005). 
18 De que são paradigma os EUA e o Reino Unido (Alves, 2005). De notar, contudo, que nos últimos anos 
se têm aprofundado diferenças fundamentais entre a perspectiva americana - modelo baseado em regras - 
e perspectiva adoptada no Reino Unido ou, mais genericamente, pelos países da Commonwealth – 
modelo baseado em princípios (Tricker, 2009). 
19 Na realidade existem vários outros sistemas, embora sem a relevância destes outros. Entre estes, uma 
referência especial para o chamado modelo latino, pela importância histórica que assume em Portugal, 
Brasil e Itália. Para mais pormenores sobre o modelo latino ver Alves e Mendes (2009). 
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O órgão de administração é um órgão colegial encarregue de gerir a quotidianamente a 

empresa. O conselho de administração é, frequentemente, composto por 

administradores executivos (que trabalham a tempo inteiro) e por administradores não 

executivos (que trabalham a tempo parcial). Este órgão reúne periodicamente, pelo que, 

em muitos casos, a sua gestão é delegada num grupo restrito de pessoas (comissão 

executiva) ou num único membro (administrador-delegado ou CEO) (Alves, 2005). 

Geralmente, quando o conselho de administração é totalmente composto por 

administradores executivos, a presidência compete ao CEO. Contudo, quando composto 

por administradores executivos e não executivos, a presidência (presidente do conselho 

de administração ou chairman) pode, ou não, coincidir com o cargo de CEO.20 

A forma como o órgão de administração se estrutura reflecte, de igual modo, o ambiente 

institucional, cultural e legal onde a empresa se insere. Tipicamente, a sua estrutura 

formal (ou arquitectura do órgão de administração) assume dois tipos: a estrutura 

monista (one-tier board) ou a estrutura dualista (two-tier board). A diferença 

fundamental entre as duas estruturas reside, essencialmente, na atribuição das funções 

de monitorização e de gestão. Na estrutura monista, o órgão de administração 

(designado por conselho de administração) pode ser composto totalmente por 

administradores executivos, por uma maioria de administradores executivos, por 

maioria de administradores não executivos ou totalmente constituído por 

administradores não executivos (Tricker, 2009). Geralmente, este órgão é responsável, 

em simultâneo, pela gestão e fiscalização da actividade da empresa, quer esta última 

seja atribuída a um grupo restrito de membros (por exemplo, à comissão de auditoria) 

ou a um grupo exterior (mas muitas vezes por si nomeado). Conceptualmente, a 

estrutura monista composta totalmente por administradores não executivos é aquela que 

mais se aproxima da estrutura dualista, uma vez que a gestão é entregue a um órgão 

colegial subordinado ao conselho de administração, mas cujos membros (incluindo o 

CEO) não possuem direito de voto nas decisões do conselho.21 A estrutura dualista 

                                                 
20 Mais uma vez, a coincidência da função depende do contexto institucional e de prática adoptada no país 
(ou região) onde a empresa se insere. Nos EUA, é mais comum o CEO presidir ao conselho de 
administração. No Reino Unido e na Alemanha, por sua vez, a função é frequentemente separada 
(Solomon, 2009; Tricker, 2009). Neste caso, a relação entre ambos assume particular importância no seio 
da organização (Tricker, 2009). 
21 Eventuais motivos para a sua adopção: transição para uma estrutura diferente ou impossibilidade legal 
para adopção do modelo dualista. Note-se que, por exemplo, apenas a partir de 2007 foi possível adoptar 
essa estrutura em Portugal, aquando da última revisão do Código das Sociedades Comerciais (CSC). Esta 
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comporta dois órgãos: superiormente, o conselho geral de supervisão (CGS)22 e, 

imediatamente abaixo, um conselho de gestão (comissão executiva ou management 

board). O órgão superior é encarregue, primordialmente, de monitorizar a actividade da 

gestão, sendo, por norma, composto totalmente por administradores não executivos 

representantes dos grupos com interesse na empresa.23 Por sua vez, o management 

board é totalmente composto por membros executivos (Tricker, 2009). Embora 

podendo alguns dos seus membros ser convidados a participar nas reuniões do CGS, 

estes não possuem direito de voto. 

O órgão de administração é, antes de tudo, uma fonte de aconselhamento da gestão, 

providenciando expertise em áreas cujos seus membros são especialistas (Mace, 1971) e 

promovendo o acesso a informação e a recursos. Compete-lhe, ainda, vigiar e 

monitorizar a gestão de topo (Demb e Neulauer, 1992), substituindo-a se necessário 

(Morck et al., 1989). Ou seja, o órgão de administração funciona, também, como um 

mecanismo disciplinador da gestão executiva (Mace, 1971), apesar de esse papel não 

ser claro em alguns estudos descritivos (Adams et al., 2008). Outra função não menos 

importante deste órgão, prende-se com a responsabilidade de controlar a forma como os 

gestores são contratados, promovidos, avaliados e, se necessário, despedidos (Vancil, 

1987). 

De acordo com Tricker (2009), se considerarmos que o órgão de administração deve 

observar a realidade interna da sua organização, assim como atender à sua envolvente 

externa, focando a sua atenção no passado, no presente e no futuro, então, este é 

responsável por providenciar responsabilização24, supervisionar as actividades 

executivas, formular a estratégia e pelo estabelecimento de políticas que traduzam a 

visão e a missão da empresa.  

                                                                                                                                               
estrutura é mais comum em empresas sem fins lucrativos (Tricker, 2009). É possível, amiúde, encontrar 
esta estrutura em empresas cotadas. Na presente investigação, a estrutura é adoptada pelo Swedbank, 
Credit Suisse, Danske Bank, Crédit Agricole, Julius Baer, Société Générale (2008), Nordea Bank (2009) 
e Citigroup (2009).  
22 Designação utilizada no CSC e que se adopta, igualmente, no presente trabalho. A expressão deriva da 
expressão anglo-saxónica supervisory board. 
23 Dependendo dos casos, o CGS é composto por membros representantes dos accionistas, dos 
trabalhadores e de outros grupos de interesse (credores, etc.). Por exemplo, no caso alemão, a lei impõe 
que, em empresas com uma determinada dimensão, os assentos no supervisory board sejam 
equitativamente divididos por membros eleitos pelos trabalhadores e membros eleitos pelos accionistas. 
No caso holandês, para além destes, partilham assento membros representantes de outros grupos com 
interesse específico (Tricker, 2009). 
24 Designação que traduz o termo anglo-saxónico «accountability». 
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1.2. Corporate Governance no Sector Bancário 

Os problemas de governance que as empresas financeiras enfrentam não diferem, 

substancialmente, daqueles que se colocam às empresas não financeiras. Contudo, o 

corporate governance desempenha um papel específico e acrescido neste tipo de 

organizações pela natureza da actividade que desenvolvem (Andres e Vallelado, 2008), 

em especial devido: (i) à complexidade e menor transparência (opacidade) da sua 

actividade (Levine, 2004), (ii) à natureza muito particular dos seus stakeholders 

(Ciancanelli e Gonzalez, 2000; Alexander, 2004; World Bank, 2010; Alonso et al., 

2009), (iii) aos ampliados problemas de assimetria de informação entre os stakeholders 

(Andres e Vallelado, 2008; Ciancanelli e Gonzalez,2000); (iv) aos potenciais conflitos 

de interesses entre os seus accionistas e os seus demais stakeholders (Alves e Mendes, 

2010 e 2011) e (v) à intensa regulação a que estão sujeitas (Levine, 2004). 

O problema de agência nos bancos comerciais, embora semelhante àquele que é 

enfrentado por empresas cotadas não financeiras, apresenta algumas características 

ímpares decorrentes da intensidade da regulação a que a sua actividade está sujeita. A 

regulação altera os parâmetros da relação de agência entre gestores e accionistas, uma 

vez que introduz uma terceira parte – o regulador ou supervisor -, o que gera problemas 

de assimetria de informação adicionais (Ciancanelli e Gonzalez, 2000). Num sistema 

bancário saudável, os supervisores e reguladores são, também eles próprios, 

stakeholders que agem por conta da sociedade civil (Alexander, 2004). Adicionalmente, 

a complexidade da actividade bancária contribui, também ela, para aumentar os 

problemas de assimetria de informação, diminuindo, simultaneamente, a capacidade dos 

stakeholders para monitorizar a gestão (Anders e Vallelado, 2008). 

Desde logo, o órgão de administração das empresas financeiras, e dos bancos em 

particular, enquanto mecanismo disciplinador de corporate governance, assume 

especial relevância nestas entidades, sobretudo num contexto de competição limitada, 

intensa regulação e fortes assimetrias de informação (Andres e Vallelado, 2008). 

A forma como este órgão de administração se estrutura nas empresas financeiras não é 

alheia às próprias características do sector. Adams e Mehran (2008), identificam três 

factores que, na sua opinião, assumem um papel importante no modo como o órgão de 

administração dos bancos se estrutura, nomeadamente: (i) a sua estrutura 
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organizacional, decorrente do facto de a maioria destas empresas cotadas se organizar 

como holdings25 financeiras, oferecendo um serviço de banca universal; (ii) as relações 

de crédito privilegiadas que se estabelecem entre determinado grupo de accionistas 

(empresa não financeira, Estado, etc.) e o banco, que pode influenciar a composição do 

órgão, na medida em que os primeiros desejam ver representados os seus interesses ao 

mais alto nível26; e, por último, (iii) a actividade de fusões e aquisições devido à entrada 

de novos administradores provenientes da empresa adquirente nos órgãos de 

administração da empresa adquirida. 

Tipicamente, o órgão de administração das empresas financeiras é composto por um 

maior número de membros, comparado com empresas do sector não financeiro (Alonso 

et al., 2009; Adams e Mehran, 2008).27 Existe evidência que aponta para que, em termos 

médios, os órgãos de administração das empresas financeiras sejam compostos entre 12 

(Beltratti e Stulz, 2009; Ferreira et al., 2010)28 29, 16 (Ladipo e Nestor, 2009)30 ou até 18 

administradores (Adams e Mehran, 2008)31. Por outro lado, a proporção de 

administradores não executivos no órgão de administração dos bancos aparenta ser 

maior do que a registada em empresas não financeiras: 69% em Adams e Mehran 

(2008) ou 78% em Andres e Vallelado (2008), quando comparado com os 61% em 

Adams e Mehran (2003) e 54% em Yermack (1996), em empresas do sector não 

financeiro. 

Ferreira et al., (2010) documentam que a independência do órgão de administração 

aumentou monotonicamente no período que antecedeu a crise financeira. Ladipo e 

Nestor (2009) também encontram essa evidência, demonstrando algum cepticismo 

                                                 
25 Expressão anglo-saxónica que designa «grupo» empresarial. Muitos dos estudos sobre corporate 
governance no sector financeiro concentram-se em amostras compostas por Bank Holding Companies, 
pelo que as suas conclusões reflectem, de certo modo, as especificidades destas organizações. 
26 Dos três factores mencionados, este é o único que é específico, por natureza, nas empresas financeiras 
(Adams e Mehran, 2008). Este facto constitui, desde há muito tempo, uma das especiais preocupações das 
entidades de regulação e supervisão (BCBS, 1999; BCBS, 2006). 
27 A composição das amostras utilizadas em diferentes estudos não é, geralmente, uniforme, o que pode 
influenciar a medição das características do órgão de administração a estudar. Contudo, podem observar-
se determinados padrões sectoriais, que, ainda assim, podem ser naturalmente influenciados pelas 
próprias característica institucionais e culturais do país onde se inserem. 
28 Amostra constituída  por 41 bancos pertencentes a 11 países. 
29 Utilizando uma amostra constituída por 740 bancos numa base global. 
30 Para uma amostra dos 25 maiores bancos europeus. 
31 Para uma amostra de 35 BHC. 
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quanto ao efeito desta variável específica na performance e no sucesso dos bancos no 

contexto da recente crise financeira de 2007-08. 

Uma das principais diferenças entre empresas financeiras (e dos bancos em particular) e 

não financeiras reside no papel que a gestão do risco assume na sua estrutura de 

governo (Aebi et al., 2011). Por isso, o modo como os órgãos de administração dos 

bancos se desdobram em plataformas de discussão dedicadas (comissões especializadas) 

é, também, sintomático da natureza da actividade que exercem. Talvez o caso mais 

evidente e mais frequente entre as empresas financeiras seja a criação de comissões 

dedicadas à gestão do risco (comissões de risco). Criar uma comissão deste tipo 

significa, em primeira instância, elevar a discussão do tema da gestão do risco ao órgão 

decisório por excelência, aumentando o seu comprometimento com as decisões de 

negócio que, pela sua natureza, envolvem riscos. Por outro lado, permite-lhes controlar 

de forma mais apertada a sua performance. 

A criação destas comissões está longe de ser consensual, porquanto existem argumentos 

a favor32 e contra33 a sua constituição (Ladipo e Nestor, 2009). Por outro lado, a 

existência de casos de insucesso não contribuiu para o esclarecimento da bondade do 

seu propósito. Contudo, a prática parece fazer a diferença nestes casos. Por exemplo, a 

frequência com que estas comissões reúnem e a presença do responsável executivo pela 

gestão do risco (designado, em linguagem anglo-saxónica, CRO - Chief Risk Officer), 

mesmo que não possua direito de voto, pode contribuir para uma gestão mais eficaz do 

risco.   

Os documentos de recomendações mais actuais, em matéria de corporate governance, 

têm dedicado um maior enfoque no framework da gestão do risco, em especial para 

empresas financeiras. Por exemplo, a OCDE (2010) considera que o órgão de 

administração deve ser responsável pelo estabelecimento e revisão de um sistema de 

gestão de risco compatível com a estratégia e grau de apetite ao risco. Refere, contudo, 

que, em casos importantes da crise financeira de 2007-08, o sistema de gestão do risco 

                                                 
32 Entre outras, permite um acompanhamento mais próximo do risco incorrido em balanço e a destruição 
de silos de informação (Ladipo e Nestor, 2009). 
33 Por exemplo, alguns gestores entendem que a gestão do risco deve ser um tema discutido colegialmente 
pela totalidade do órgão de administração, pelo que a criação destas comissões pode, paradoxalmente, 
contribuir para aumentar os tampões de informação entre a base e o gestão de topo (Ladipo e Nestor, 
2009). 
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não se manteve ajustado à estratégia e ao grau de apetite de risco definidos. De forma 

análoga, o Comité de Basileia (2010) favorece a criação, ao mais alto nível, de centros 

de decisão e de discussão colegial de matérias relacionadas com a gestão do risco. 

Outros documentos e autores elencam um conjunto de outras “boas práticas” ao nível do 

governance do risco, nomeadamente: a inclusão de especialistas financeiros nos órgãos 

de decisão, a criação de comissões de risco dedicadas compostas por uma maioria de 

independentes, a inclusão do CRO nos órgãos de decisão executiva (Mongiardino e 

Plath, 2010), o reporte directo ao órgão de administração e a frequência das reuniões 

das comissões de risco (Aebi et al., 2011). 

As principais motivações. para a criação de comissões de risco especializadas prendem-

se, essencialmente, com (i) a necessidade de criação de um fórum de discussão 

especializada de risco, (ii) a necessidade de aliviar a crescente carga de trabalho do 

órgão de administração e da sua comissão de auditoria; e (iii) com o desejo de melhorar 

o foco da gestão nos riscos de longo prazo (Ladipo e Nestor, 2009). 
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1.3. Corporate Governance na Sequência de Crises Financeiras e a Resposta 
da Regulação 

Uma parte significativa do quadro normativo desenvolvido a partir de final da década de 

90, em matéria de governo das sociedades, prendeu-se com o desenvolvimento de 

padrões internacionais. Em 1999, a OCDE publicou um conjunto de princípios 

destinados a auxiliar os governos no seu esforço de avaliação e melhoria do quadro 

legal, institucional e regulatório em matéria de corporate governance (OCDE, 1999). 

Contudo, a aplicação de quaisquer princípios ou standards deverá atender à própria 

dinâmica institucional do sector a que se aplica (Alexander, 2004). Nesse contexto e 

tomando em consideração o papel especial da supervisão financeira no desenvolvimento 

e implementação de padrões de corporate governance, o Comité de Basileia publicou, 

também em 1999, um conjunto de princípios e recomendações que contribuíram para 

reforçar a importância dos princípios da OCDE para o sector bancário (BCBS, 1999). 

O mesmo se sucedeu no rescaldo da crise financeira de 2007-08, após as falhas de 

governance detectadas pelos inúmeros estudos posteriores realizados. No espaço de um 

ano, a OCDE publicou dois documentos34 que culminaram, em Fevereiro de 2010, num 

final intitulado de “Conclusions and Emerging Good Practicies to Enhance 

Implementation of the Principles”, com vista a estabelecer orientações para a superação 

das fragilidades de corporate governance das instituições e para uma implementação 

mais efectiva dos “OECD Principles of Corporate Governance”. Na sequência, o 

Comité de Basileia publicou, em Outubro de 2010, uma nova versão do seu documento 

“Principles for Enhancing Corporate Governance”, de 1999 (entretanto revisto em 

2006). Igualmente em 2010, e na sequência do trabalho desenvolvido pelo grupo 

liderado por Jaques de Laroisière35, a Comissão Europeia publicou um documento 

destinado a complementar e suportar os esforços legais implementados ou planeados 

para fortalecer o sistema financeiro, em matéria de corporate governance.36 

                                                 
34 “Corporate Governance Lessons form the Financial Crisis” e “Corporate Governance and the 
Financial Crisis: Key Findings and Main Messages”, publicados em Fevereiro e Junho de 2009, 
respectivamente. 
35 Que mais tarde viria a servir de guião para a reforma da arquitectura de supervisão europeia e que 
culminou com a reforma do quadro institucional até então vigente. O documento é também designado de 
«relatório de Laroisière». 
36 Através do “Green Papper for Corporate Governance in Financial Institutions and Remuneration 
Policies” (2010). 
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Os princípios de corporate governance publicados pelo Comité de Basileia foram 

concebidos com três objectivos primordiais: (i) o de fornecer uma abordagem específica 

dirigida a instituições financeiras, dado o papel central que o corporate governance 

assume na sua actividade; (ii) o de providenciar guidelines para a supervisão; e (iii) o de 

favorecer a criação de um quadro de auto-disciplina das entidades bancárias (BCBS, 

2010). 

O documento incide, principalmente, em áreas consideradas chave, tais como o papel do 

órgão de administração; as qualificações e composição do órgão de administração; a 

importância de uma função de gestão do risco independente, incluindo a existência de 

um CRO ou equivalente; a importância do controlo dos riscos numa entidade individual 

e no grupo a que pertence; supervisão dos sistemas de compensação pelo órgão de 

administração; e a compreensão plena da estrutura operacional e dos riscos enfrentados, 

por parte do órgão de administração e da gestão.37 Numa primeira parte, são 

apresentados catorze princípios estruturados em seis divisões: práticas do órgão de 

administração; gestão intermédia; gestão do risco e controlos internos; remuneração; 

estruturas empresariais complexas ou opacas; divulgação (de informação)38 e 

transparência. Numa segunda parte, são apresentados os dez principais temas de acção 

ou papéis que cabem à supervisão. 

Convém referir, contudo, que os princípios de corporate governance do Comité de 

Basileia não se consubstanciam na sua única abordagem específica ao tema, já que o 

próprio Novo Acordo de Capital de Basileia de 200439 continha o primeiro quadro de 

regras e padrões (em qualquer um dos três pilares do acordo) que os supervisores 

puderam aplicar, a partir de então, à prática da gestão e do órgão de administração dos 

grupos bancários (Alexander, 2004). 

Como referido na parte introdutória, um dos propósitos da presente investigação 

consiste em analisar em que sentido as alterações registadas na estrutura do órgão de 

governo dos bancos comerciais que compõem a amostra foram, ou não, de encontro às 

recomendações do Comité de Basileia vertidas no seu paper de 2010. Tendo em conta 

que o enfoque da análise se centra em determinadas características dos órgãos de 

                                                 
37 Em http://www.bis.org/publ/bcbs176.htm, acedido a 13 de Abril de 2011. 
38 Tradução livre do termo anglo-saxónico «disclosure». 
39 Designado de ‘Basileia II’, tal como é conhecido. 
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governo40, procedeu-se à selecção dos princípios para os quais os dados recolhidos 

permitem a realização de uma análise, conforme apresentado no Quadro 1.3.1.   

 
QUADRO 1.3.1 – SÍNTESE DAS PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES A ABORDAR. 
Princípio Tema Breve Descrição 
Princípio 3 – Práticas e 
estrutura do órgão de 
administração. 

Organização e 
funcionamento do 
órgão de 
administração 
(parágrafo 42) 

O órgão de administração deve estruturar-
se em termos de tamanho, frequência de 
encontros e através da criação de comités, 
de forma a promover a eficiência, a 
profundidade na revisão dos assuntos que 
lhe competem e promover um desafio 
crítico e robusta discussão dos temas. 

Princípio 3 – Práticas e 
estrutura do órgão de 
administração. 

Papel do chairman – 
(parágrafo 46) 

Favorece-se a separação entre o CEO e o 
chairman. Mas, mesmo nos casos em que 
tais funções coincidam, será importante 
que o banco implemente medidas para 
minimizar o impacto nos seus sistemas de 
controlos e equilíbrios41 daí decorrentes – 
por exemplo, tendo um ”lead board 
member”, um independente sénior ou 
posição similar. 

Princípio 2 – 
Composição do órgão 
de administração. 

Qualificações 
(parágrafo 38) 

O banco deve ter um número adequado e 
uma composição apropriada dos membros 
do órgão de administração. 
Favorece-se a independência com a 
inclusão de um número suficiente e 
alargado de administradores não 
executivos qualificados. 
Mesmo no caso do modelo dualista, a 
independência e a objectividade no 
julgamento das decisões também necessita 
de ser assegurada, nomeadamente através 
da selecção apropriada dos seus membros. 

Princípio 3 – Práticas e 
estrutura do órgão de 
administração. 

Comissões do órgão de 
administração 
(parágrafo 50) 

Favorece-se a criação de um comissão de 
auditoria ou equivalente para bancos de 
grande dimensão, ou seja, de acordo com 
o princípio da proporcionalidade. 

Princípio 3 – Práticas e 
estrutura do órgão de 
administração. 

Comissões do órgão de 
administração 
(parágrafo 52) 

Favorece-se a criação de um comissão de 
risco responsável pela gestão do capital 
económico e da liquidez, incluindo os 
riscos de crédito, mercado, operacional, 
de compliance, reputacional, bem como 
outros, ao nível da estrutura de topo. 

Princípio 6 – Gestão do 
risco e controlos 
internos 

CFO ou equivalente 
(parágrafo 71) 

Bancos de alargada dimensão e 
internacionalmente transaccionados 
devem ter um administrador executivo 
sénior independente com responsabilidade 

                                                 
40 Adiante especificadas (Cf. 2. Estudo Empírico). 
41 Tradução livre da expressão anglo-saxónica «checks and balances». 
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distinta para a função gestão do risco. 
Qualquer que seja o título para este 
responsável, é determinante que este não 
acumule funções executivas, 
nomeadamente a de COO42, CEO ou 
“Chief auditor”. 

Princípio 3 – Práticas e 
estrutura do órgão de 
administração. 

Comissões do órgão de 
administração 
(parágrafo 53) 

Favorece-se a criação crescente de 
comissões de remuneração (que deve 
existir e ser composto por administradores 
não executivos independentes), de 
nomeações e de ética. 

 

 

                                                 
42 Abreviatura da designação anglo-saxónica «Chief Operating Officer». 
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2. Estudo Empírico 

2.1. Amostra 

Para a concretização do presente estudo, considerou-se uma amostra constituída, no 

total, pelos 521 maiores  bancos comerciais2 europeus e norte-americanos3, dos quais 29 

têm sede no continente europeu (55,8%) e 23 (44,2%) nos Estados Unidos. 

A amostra foi seleccionada num universo de 1200 empresas cotadas que compunham, à 

data de início da investigação, dois índices accionistas representativos dos mercados 

europeu e norte-americano, nomeadamente os índices EUROSTOXX 600 e STOXX 

Americas 600, respectivamente. 

O critério utilizado para a selecção foi o da capitalização bolsista, tendo sido definido 

como objectivo, numa primeira fase, a selecção de 30 bancos comerciais de cada índice. 

Da seriação inicial efectuada para o índice norte-americano resultaram apenas 16 

instituições, com sede nos Estados Unidos, classificadas como pertencentes ao sector 

“Banks”. Os restantes grupos financeiros (25) são classificadas como pertencendo ao 

sector “Financial Servicies”, uma vez que o seu principal rendimento advém de outro 

tipo de serviços financeiros (banca de investimentos, gestão de fundos de investimento, 

gestão de mercados regulamentados, sociedades financeiras de crédito especializado), 

ainda que possam exercer a actividade de banca comercial. De modo a alargar a base 

amostral, recorreu-se à lista dos maiores bancos comerciais4, publicada pela Reserva 

Federal dos Estados Unidos5, tendo sido adicionadas sete novas instituições6, 

perfazendo o total de 23. O índice EUROSTOXX 600, por sua vez, era composto por 53 

                                                 
1Em 2006, a amostra é constituída por 51 bancos, uma vez que o Bank ok New York Mellon resultou de 
uma fusão, em 2007, sendo apenas considerado para os anos de 2008 e 2009. 
2 Uma vez que nos deparamos perante grupos financeiros (“Banking Holding Companies”), as 
instituições financeiras pertencentes à base amostral desenvolvem outro tipo de actividades (gestão de 
fundos de investimento, banca de investimentos, gestão de carteiras, consultoria, etc.). 
3 A lista de bancos pertencentes à amostra são apresentados no Anexo I. 
4 Esta lista contém os bancos comerciais com activos consolidados iguais ou superiores a 300 milhões de 
Dólares, com sede ou filial em território norte-americano. 
5 Cf. www.federalreserve.gov/releases/lbr/current/default.htm, acedido em 16 de Outubro de 2010.  
6 Nomeadamente os grupos Goldman Sachs, Bank of  New York Mellon, Morgan Stanley, State Street 
Corp., Franklin Resources, Capital One Financial e CIT Group. A título exemplificativo, ficaram 
excluídos grupos tais como a American Express, VISA, Mastercard, CME Group, BlackRock Inc., 
Charles Schwab Corp., Western Union e Moody’s Corp. 
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instituições classificadas como bancos, tendo sido seleccionadas 29 instituições7 com 

sede em 12 países europeus. 

Paralelamente, uma vez que a amostra reúne um conjunto de realidades distintas no que 

respeita ao paradigma, ao conjunto de práticas e à abordagem das entidades nacionais 

em matéria de corporate governance, constituíram-se quatro sub-amostras, utilizando o 

critério regional (criando uma sub-amostra europeia e outra norte-americana) e de 

modelo de governance (dividindo a amostra em bancos com modelo anglo-saxónico e 

bancos com modelo continental, independentemente da sua nacionalidade).    

Os dados utilizados para o estudo foram recolhidos directamente dos relatórios anuais e 

de governance dos bancos da amostra, consoante os casos, para os anos de 2006, 2008 e 

2009. No caso dos bancos norte-americanos, a informação foi recolhida directamente do 

reporte anual “DEF 14A”8, depositado na base de dados EDGAR da Securities 

Exchange Comission9. 

Considerou-se a falência do banco Lehman Brothers como o principal evento de quebra, 

apesar dos primeiros sinais de alerta terem sido observados no ano de 2007. Por este 

motivo, considerou-se, para os propósitos da investigação, os anos de 2006 (o último 

ano completo antes da falência do Lehman Brothers), 2008 (o ano em que ocorre o 

evento de quebra) e o ano de 2009 (o ano seguinte ao evento de quebra).10 

 

  

                                                 
7 Excluiu-se o Raiffeisen Inernational Bank, por motivos de insuficiência de informação. 
8 O reporte “DEF 14A” consiste num documento anual, a submeter à SEC, com informação sobre os 
nomeados para o órgão de administração, para eleição em assembleia geral. O documento contém 
informação completa sobre a estrutura de governo adoptada e a sua composição, o currículo dos 
administradores, a estrutura de comissões, a independência e a sua remuneração. 
9 Cf. www.sec.gov/cgi-bin/srch-edgar.  
10 Inicialmente, o objectivo seria recolher os dados de dois anos antes e após o ano de falência do banco 
Lehman Brothers, ou seja, 2006 e 2010. No entanto, uma vez que os dados referentes a 2010 apenas 
estariam disponíveis até meados de 2011, atendendo à fonte e tipo de informação utilizada, optou-se pelo 
ano de 2009. 
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2.2. Variáveis em Estudo 

A informação que serviu de base à investigação permitiu recolher 31 variáveis11, às 

quais se junta a informação sobre o número e o tipo de comissões do órgão de 

administração de cada banco, para os três anos considerados. O universo de variáveis 

recolhidas pode, no entanto, subdividir-se em três grupos principais: (i) estrutura e 

composição do órgão de administração; (ii) tipo de comissão de risco e sua composição 

e (iii) rotação da gestão. 

Relativamente à estrutura e composição do órgão de administração, recolheram-se 

dados sobre o tipo de estrutura de governo, conforme seja monista (distinguindo-se os 

casos em que incorpora comissão executiva) ou dualista; sobre a composição do órgão 

de administração, nomeadamente o total de membros do órgão de administração e a 

combinação entre executivos e não executivos; sobre a coincidência de funções entre o 

CEO e o chairman e sobre a independência dos seus membros. 

No que respeita às comissões de risco, foi reunida informação sobre o tipo de comissão 

e sobre os membros que a integram, nomeadamente a combinação entre executivos e 

não executivos, independentes e liderança da comissão. 

Finalmente, foi recolhida informação sobre as alterações ocorridas na composição do 

órgão de administração, em especial nas suas componentes executiva e não executiva, 

bem como na sua liderança.  

 

  

                                                 
11 Cf. Listagem que se anexa ao presente documento (Anexo II). 
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2.3. Critérios de Classificação Assumidos 

A informação divulgada pelas empresas pertencentes à amostra não é uniforme, o que, à 

partida, dificultou o trabalho de recolha de informação. Desde logo, a forma como é 

apresentada (isto é, quer seja sob a forma de reporte próprio ou incorporada nos 

relatórios de prestações anuais de contas) introduz diferenças ao nível da sua 

profundidade. Por outro lado, os critérios utilizados para determinadas classificações 

podem variar de país para país e, até, de empresa para empresa. É o caso, por exemplo, 

do critério utilizado para a classificação de um administrador como independente. Em 

alguns casos, os bancos possuem códigos de auto-disciplina onde estabelecem os seus 

próprios critérios de classificação quanto à independência, podendo diferir das próprias 

regras de prestação de informação em mercado regulamentado estabelecidas pela 

autoridade de mercado nacional. No caso norte-americano, o facto de a informação 

obedecer, em termos de estrutura, a um conjunto de temas de abordagem definidos pela 

SEC, torna-a mais homogénea (e, portanto, de mais fácil confrontação) quando 

comparada, por exemplo, com a informação e os critérios utilizados noutros países 

europeus. 

De forma a minimizar os impactos potenciais decorrentes das eventuais diferenças e 

permitir a comparabilidade, foi necessário estabelecer alguns critérios de classificação, 

nomeadamente quanto à independência e quanto ao carácter executivo de um 

administrador. 

Devido aos diversos critérios utilizados para a classificação quanto à independência, 

optou-se por assumir a divulgação apresentada pela empresa, consoante se tenha 

baseado nos critérios definidos pelo regulador ou pelos seus próprios códigos de auto-

disciplina. Esta opção foi aquela que aparentou ser a mais razoável, porquanto se 

tornaria impossível averiguar, comparar e corrigir, para cada caso, os critérios definidos. 

Relativamente ao caso da Mediobanca que, em 2009, divulgou os membros 

independentes, classificados conforme os dois critérios acima referidos, optou-se por 

considerar a classificação segundo o código de auto-disciplina por ter sido o critério que 

serviu de base à divulgação em 2008. Nos casos do Deutsche Bank e do Commerzbank, 

em que não é efectuada essa divulgação, optou-se por exclui-los da análise deste 

parâmetro em particular. 
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Relativamente ao carácter executivo, considerou-se executivo um administrador 

pertencente à comissão executiva, se existir; pertencente ao management board, no caso 

do modelo dualista ou, em alternativa, se considerado como “executive officer”  com 

assento no órgão de administração. No entanto, em algumas situações, a adopção deste 

critério gerou incompatibilidades com o critério de independência. É frequente 

encontrar, em bancos norte-americanos, administradores simultaneamente pertencentes 

à comissão executiva e considerados independentes.12 Do lado europeu, esta 

coincidência verificou-se no BBVA, no Banco Santander13, no UniCredit (2006) e no 

HSBC (2008). 

De referir, ainda, que o BNY Mellon não reportou, para o ano de 2008, a combinação 

entre administradores executivos e não executivos, motivo pelo qual, em relação a essas 

variáveis e para esse ano, foram retiradas do painel de observação. 

                                                 
12 Esta situação verificou-se, para os bancos norte-americanos, 8 vezes em 2006, 11 vezes em 2008 e 10 
vezes em 2009. 
13 No caso do BBVA e do Banco Santander, a comissão executiva é constituída por executive officeres 
(não considerados independentes) e non-executive officers (considerados, em alguns casos, 
independentes). 
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2.4. Metodologia de Análise 

A abordagem seguida para o estudo das alterações ocorridas nos órgãos de governo dos 

bancos da amostra no período considerado, baseou-se, essencialmente, em análise 

estatística univariada e, em paralelo, na construção de um modelo de scoring para a 

análise da rotação da gestão.14  

Relativamente às alterações na estrutura e na dimensão dos órgãos de administração, 

foram realizados testes paramétricos (teste-t para a igualdade de médias e à igualdade 

entre proporções) e não paramétricos (teste de Wilcoxon) para cada uma das variáveis 

de estrutura. A utilização destes testes permitiu a inferência estatística das diferenças 

observadas entre os valores médios atingidos pelas variáveis nos diferentes anos e para 

os cinco painéis constituídos. Para medir as alterações à estrutura das comissões criadas 

no seio dos órgãos de governo, realizaram-se testes à igualdade entre proporções. 

Para a análise da rotação da gestão, foi construído um modelo de scoring. Este modelo, 

que adiante se apresenta, além de considerar a alteração efectiva de membros dos órgãos 

de administração, medida através do número de saídas em percentagem do número de 

membros dos órgãos de administração no período anterior, tenta captar um conjunto de 

outros indícios de alterações atípicas na sua estrutura. 

De facto, a alteração efectiva de membros dos órgãos de administração pode, por si só, 

não ser suficiente para aferir e comparar as alterações à estrutura dos órgãos de 

administração, uma vez que não considera outros aspectos relevantes. É possível 

verificar, por exemplo, que, em determinadas estruturas de governo, a duração do 

mandato de determinado grupo de administradores pode ser inferior (ou superior), 

comparativamente com os restantes. Por outro lado, a rotação das componentes 

executiva e não executiva podem resultar de distintas motivações. Além disso, a uma 

rotação elevada quando associada, igualmente, a uma alteração do CEO e do presidente 

do órgão de gestão de topo (Chairman ou CEO, consoante os casos), constitui um 

problema de gravidade distinta de outros casos.  

 

Com efeito, construiu-se um modelo de scoring baseado nas seguintes duas equações:  

                                                 
14 Para o tratamento estatístico da informação recorreu-se ao SPSS e a folhas Excel. 
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Equação 1 (para bancos com administradores executivos no órgão de administração): 

Score t = PRT t + 0,5*PRAE t + 0,5*PRANE t + RCEO t + RChair t 

Equação 2 (para bancos sem administradores executivos no órgão de administração): 

Score t = PRT t + PRANE t + RCEO t + RChair t 

Para, 

t = {2008; 2009}; 

Em que, 

PRTt é uma variável binária que assume o valor 1 quando o número de saídas 
em t (face a t-1) em percentagem do número total de membros do órgão de 
administração em t-1 é superior à mediana da totalidade da amostra observada 
em t, 0 caso contrário; 
PRAEt é uma variável binária que assume o valor 1 quando o número de saídas 
de executivos em t (face a t-1) em percentagem do número de executivos no 
órgão de administração em t-1 é superior à mediana da totalidade da amostra 
observada em t , 0 caso contrário;  
PRANEt é uma variável binária que assume o valor 1 quando o número de saídas 
de não executivos em t (face a t-1) em percentagem do número de não 
executivos do órgão de administração em t-1 é superior à mediana observada, 0 
caso contrário; 
RCEOt é uma variável binária que assume o valor 1 no caso de ter ocorrido uma 
alteração do CEO em t (face a t-1), 0 caso contrário; 
RChairt é uma variável binária que assume o valor 1 no caso de ter ocorrido uma 
alteração do Chairman em t (face a t-1), 0 caso contrário.  
 

Em ambas as equações, a pontuação varia entre 0 (alterações pouco significativas ou 

inexistentes) e 4 pontos (alterações significativas). A Equação 1 procura captar não só a 

rotação efectiva do órgão de administração em níveis superiores à mediana observada 

(PRTt), como distingue o grau de alteração nas diferentes componentes (executiva e não 

executiva) do mesmo (captadas pelas variáveis PRAEt e PRNEt, para as componentes 

executiva e não executiva, respectivamente), igualmente para níveis superiores à 

mediana observada. Ao mesmo tempo, atribui-se pontuação em casos de rotação do 

CEO ou do chairman15. 

                                                 
15 Nos casos em que a figura coincide, é atribuído um ponto a cada variável, como se duas figuras 
distintas se tratassem. Esta opção justifica-se pelo facto de, em algumas situações, ter ocorrido uma 
separação dos dois papéis, tendo o anterior responsável acumulado um dos cargos que lhe pertencia. 
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Contudo, devido ao facto de existirem órgãos de governo sem executivos, construiu-se a 

Equação 2, uma vez que, se considerássemos dois casos em tudo idênticos, com a 

excepção da existência de administradores executivos, a pontuação obtida através da 

Equação 1 afastar-se-ia (e, portanto, deixaria de ser comparável), necessariamente, o 

que, por si só, poderia não significar uma divergência total na intensidade das 

alterações. Por esse motivo, de forma a situar os resultados na mesma escala, 

ponderaram-se a 50% as alterações nas diferentes componentes, para o conjunto de 

bancos com componente executivas e não executiva, e, no caso inverso, as alterações na 

componente não executiva (e única) foram consideradas a 100%. 

Este sistema simples de pontuações permitiu distinguir as diferentes alterações 

registadas nos órgãos de administração. 
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3. Análise dos Resultados 

3.1. Estrutura e Composição do Órgão de Administração 

O sistema monista predomina, em detrimento do sistema dualista, em qualquer dos três 

sub-períodos em análise. Em 2009, apenas 13% dos órgãos de administração 

apresentavam uma estrutura dualista (face a 14%, em 2006), sendo a totalidade dos 

casos observados na Europa continental1. 

Por outro lado, também se constata que a estrutura de governo se manteve estável, 

tendo-se registado apenas uma alteração ao longo do período2. Donde, em suma, não 

são perceptíveis alterações relevantes quanto à estrutura monista ou dualista adoptada. 

Da mesma forma, a composição3 e dimensão do órgão de administração dos bancos da 

amostra não se modificou de forma expressiva. A Tabela 3.1.1 resume a composição do 

órgão de administração dos bancos da amostra. 

 

TABELA 3.1.1 – DIMENSÃO E COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

PARA O TOTAL DA AMOSTRA, PARA OS ANOS DE 2006 E 2009. 
2006  2009  t-test** 

Variável N.º Mínimo Máximo Média N.º Mínimo Máximo Média p-value 

N.º total de administradores 51 9 41 16,8 52 8 39 16,6 0,585 

Peso de executivos 51 0% 60% 24% 52 0% 64% 23% 0,424 
Peso de não executivos 51 40% 100% 76% 52 36% 100% 77% 0,357 

Peso de independentes 49 12% 100% 65% 50 14% 94% 69% 0,003† 
Obs.: Teste-t para a diferença de médias; ** nível de significância de 5%; † rejeitada a hipótese nula para a 
igualdade das médias observadas entre os dois períodos. 

 
Como se pode constatar da leitura à Tabela 3.1.1, o número médio de membros do 

órgão de administração não se alterou significativamente no período em análise (16,8 

em 2006 e 16,6 em 2009), tendo-se situado no intervalo de referência apresentado 

anteriormente.4 Tipicamente, o órgão de administração é composto por uma maioria de 

não executivos, cabendo à componente executiva cerca de 23% dos assentos (2009). 

                                                 
1 São os casos do francês Natixis, do dinamarquês DNB NOR, dos bancos alemães Commerzbank e 
Deutshe Bank, dos italianos Intesa SanPaolo e Mediobanca (em 2008) e do suíço UBS. 
2 No Mediobanca, que alterou, por duas ocasiões, a sua estrutura de governo: de monista para dualista, 
em 2008, regressando para o sistema original, em 2009. 
3 Entre administradores executivos e não executivos. 
4 Cf. 1.2. Corporate Governance no Sector Bancário (pág. 10). 
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Entre 2006 e 2009, não se vislumbraram alterações no peso das componentes executiva 

e não executiva. 

No que diz respeito à independência, observaram-se as alterações mais demarcadas no 

órgão de administração, ao longo do período de observação. De 2006 para 2009, o peso 

de administradores independentes aumentou de forma estatisticamente significativa. No 

entanto (como veremos adiante), essa alteração não ocorreu de forma uniforme para as 

várias sub-amostras constituídas.  

As tabelas que se seguem5 resumem as alterações ocorridas, ao longo do período, na 

composição e dimensão do órgão de administração para os painéis constituídos, uma 

vez que os dados agregados não permitem espelhar as realidades distintas existentes 

entre as sub-amostras. 

 

TABELA 3.1.2 – DIMENSÃO E COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

PARA AS SUB-AMOSTRAS EUROPEIA E NORTE-AMERICANA , PARA OS ANOS DE 

2006 E 2009. 
Sub-amostra Europa 

2006  2009 t-test** 

  N.º Mínimo Máximo Média N.º Mínimo Máximo Média p-value 

N.º total de administradores 29 9 41 18,9 29 8 39 18,8 0,881 

Peso de executivos 29 0% 59% 22% 29 0% 53% 19% 0,192 

Peso de não executivos 29 41% 100% 77% 29 47% 100% 80% 0,159 

Peso de independentes 27 12% 100% 54% 27 14% 93% 57% 0,106 

 
Sub-amostra Estados-Unidos 

2006 2009  t-test** 

  N.º Mínimo Máximo Média N.º Mínimo Máximo Média p-value 

N.º total de administradores 22 9 21 14,1 23 9 18 13,8 0,534 

Peso de executivos 22 7% 60% 26% 23 0% 64% 28% 0,851 

Peso de não executivos 22 40% 93% 74% 23 36% 100% 72% 0,851 

Peso de independentes 22 44% 100% 78% 23 44% 94% 82% 0,011† 
Obs.: Teste à igualdade das médias; ** nível de significância de 5%; † rejeitada a hipótese nula para a igualdade 
das médias observadas entre os dois períodos. 

 
A Tabela 3.1.2 permite observar que o peso de independentes se alterou de forma 

estatisticamente significativa apenas para a amostra norte-americana. Esta alteração, vai 

de encontro aos resultados encontrados por Ferreira et al. (2010), que argumenta que as 

especificidades próprias de cada país explicam em grande medida as variações cross-

section na independência dos órgãos de administração dos bancos. 

 

                                                 
5 Tabelas 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 e 3.1.5. 
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TABELA 3.1.3 - COMPARAÇÃO ENTRE AS SUB-AMOSTRAS EUROPEIA E NORTE-AMERICANA . 

t-test** Wilcoxon** 

2006 2009 2006 2009 

  t-stat p-value t-stat p-value W-stat p-value W-stat p-value 

N.º total de administradores -3,334 0,002† -3,428 0,002† 427 0,006† 484 0,020† 

N.º de executivos -0,956 0,344 -0,108 0,915 560 0,818 743 0,628 

Peso de executivos 0,757 0,453 1,812 0,076 705 0,351 662 0,048† 

N.º de não executivos -3,053 0,004† -3,839 0,000† 439 0,011† 426 0,001† 

Peso de não executivos -0,543 0,589 -1,680 0,099 539 0,524 507 0,057 

N.º de elementos eleitos pelos trabalhadores -3,071 0,005† -2,991 0,006† 462 0,003† 495 0,002† 

Peso de eleitos pelos trabalhadores -3,483 0,002† -3,630 0,001† 462 0,003† 495 0,002† 

Total de independentes 1,611 0,114 1,864 0,069 571 0,034† 556 0,009† 

Peso dos independentes 4,556 0,000† 5,035 0,000† 470 0,000† 463 0,000† 
Obs.: Testes à diferença de médias; ** Nível de significância de 5%; † rejeitada a hipótese nula para a igualdade das médias 
observadas entre as duas sub-amostras. 
 
Igualmente se observa que a dimensão média do órgão de administração dos bancos 

norte-americanos é inferior à observada nos bancos europeus. Em termos estruturais, os 

bancos norte-americanos apresentavam, em 2009, um maior peso de administradores 

executivos6, o que significa que, não se tendo verificado mudanças significativas na sua 

dimensão, as alterações na composição dos órgãos de administração norte-americanos 

ocorreram, sobretudo, pela substituição de membros não executivos por membros 

executivos, ao contrário do verificado na sub-amostra europeia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Apesar de os testes apresentarem resultados contraditórios. Ainda assim, o p-value do teste-t, para os 
anos de 2008 e 2009, encontra-se próximo do valor de referência (0,05). 
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TABELA 3.1.4 – DIMENSÃO E COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO PARA AS 

SUB-AMOSTRAS ANGLO-SAXÓNICA E CONTINENTAL, PARA OS ANOS DE 2006 E 2009. 
 

Sub-amostra de modelo Anglo-saxónico 
2006 2009  t-test** 

  N.º Mínimo Máximo Média N.º Mínimo Máximo Média p-value 

N.º total de administradores 26 9 21 14,3 27 9 21 14,2 0,778 

Peso de executivos 26 7% 60% 27% 27 0% 64% 28% 0,936 

Peso de não executivos 26 40% 93% 73% 27 36% 100% 72% 0,913 

Peso de independentes 26 44% 100% 75% 27 43% 94% 79% 0,010† 

 
Sub-amostra de modelo Continental 

2006 2009   t-test** 

  N.º Mínimo Máximo Média N.º Mínimo Máximo Média p-value 

N.º total de administradores 25 9 41 19,4 25 8 39 19,2 0,617 

Peso de executivos 25 0% 59% 21% 25 0% 53% 18% 0,246 

Peso de não executivos 25 41% 100% 78% 25 47% 100% 82% 0,136 

Peso de independentes 23 12% 100% 53% 23 14% 93% 56% 0,128 
Obs.: Teste à diferença de médias; ** Nível de significância de 5%; † rejeitada a hipótese nula para a igualdade 
das médias observadas entre os dois períodos. 

 
TABELA 3.1.5 - COMPARAÇÃO ENTRE AS SUB-AMOSTRAS ANGLO-SAXÓNICA E 

CONTINENTAL. 
t-test** Wilcoxon** 

2006 2009 2006 2009 

  t-stat p-value t-stat p-value W-stat p-value W-stat p-value 

N.º total de administradores -3,298 0,002† -3,013 0,005† 526 0,004† 607 0,046† 

N.º de executivos -0,631 0,532 0,088 0,931 638 0,820 620 0,426 

Peso de executivos 1,242 0,221 2,064 0,044† 568 0,120 538 0,022† 

N.º de não executivos -3,370 0,002† -3,765 0,001† 522 0,004† 530 0,001† 

Peso de não executivos -0,998 0,324 -2,147 0,037† 611 0,220 588 0,019† 

N.º de elementos eleitos pelos trabalhadores -3,149 0,004† -3,062 0,005† 546 0,000† 581 0,000† 

Peso de eleitos pelos trabalhadores -3,600 0,001† -3,764 0,001† 546 0,000† 581 0,000† 

Total de independentes 1,340 0,189 1,754 0,089 480 0,055 448 0,007† 

Peso dos independentes 3,788 0,001† 4,102 0,000† 400 0,000† 394 0,000† 
Obs.: Teste à diferença de médias; ** Nível de significância de 5%; † rejeitada a hipótese nula para a igualdade das médias 
observadas entre as duas sub-amostras. 
 
Em relação às sub-amostras anglo-saxónica e continental, à excepção do peso de 

independentes, não se observaram alterações estatisticamente significativas, entre 2006 

e 2009, na composição e dimensão do órgão de administração. Mais uma vez, o peso de 

administradores independentes apenas se alterou de forma estatisticamente significativa 

para a amostra anglo-saxónica, que compreende a totalidade dos bancos americanos. 

Pode, pois, inferir-se um primeiro resultado de grande relevância. Após a falência do 

Lehman Brothers os bancos norte-americanos e de modelo anglo-saxónico reforçaram o 

peso dos administradores independentes. Além disso, dado que o número total de 
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membros não sofreu alterações significativas, e por isso, não aumentou de forma 

relevante, e tendo em conta que o decorrer do tempo é um factor de perda de 

independência (e não o contrário), pode igualmente concluir-se que o reforço do peso 

dos independentes se terá dado por via da entrada de novos membros (independentes) e 

pela saída de antigos membros (não independentes). Este resultado, além de ir de 

encontro à recomendação do Comité de Basileia (2010), está em conformidade com o 

que seria teoricamente expectável. Com efeito, sendo em geral o reforço do peso dos 

administradores independentes tido como boa prática governativa pela generalidade dos 

códigos de bom governo7, e necessitando os bancos de recuperar a confiança de 

accionistas, reguladores e demais stakeholders, era expectável que adoptassem medidas 

que fossem como tal reconhecidas. 

Conforme referido no primeiro capítulo, em órgãos de administração compostos por 

uma combinação de administradores executivos e não executivos, o cargo de CEO nem 

sempre coincide com o cargo de chairman. A Tabela 3.1.6 apresenta a percentagem de 

casos em que a função é coincidente para cada um dos grupos constituídos. 

 

TABELA 3.1.6 – DUALIDADE CEO-CHAIRMAN  

Amostra 2006 2009 z-stat** 

Amostra Global 43% 40% -0,283 

Europa 14% 14% 0,000 

Estados Unidos 82% 74% -0,638 

Continental 16% 16% 0,000 

Anglo-saxónico 69% 63% -0,482 
Obs.: Teste de igualdade entre proporções realizado para um nível 
de significância de 5%, 10% e 15%; Os valores para o teste 
apresentados dizem respeito a um nível de significância de 5%. 

 

As diferenças entre cada painel são substanciais e revelam, mais uma vez, a influência 

do contexto regional no governo das sociedades. Em linha com a teoria, observam-se 

diferenças marcadas entre a realidade norte-americana e a realidade europeia, sendo 

que, em 2009, apenas 14% dos bancos europeus se observa uma coincidência de função 

(contra 74% dos bancos norte-americanos). No entanto, contrariamente ao recomendado 

pelo Comité de Basileia, no período de análise e de acordo com os testes estatísticos 

realizados, não ocorreram alterações neste aspecto particular.  

                                                 
7 Vide, entre outros, o Livro Branco sobre Corporate Governance em Portugal (Silva et al., 2006). 
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A independência do chairman constitui, à imagem da dualidade entre o papel do CEO e 

do chairman, outro aspecto cujo contexto regional pode ter influencia determinante para 

explicar as diferenças observadas. Como se pode observar de leitura à tabela seguinte, o 

presidente do órgão de administração é, em regra, não independente. No entanto, no 

painel europeu, a proporção de chairmans independentes atinge um terço em 2006, 

contra, aproximadamente, 9% na amostra norte-americana. 

 

TABELA 3.1.7 – INDEPENDÊNCIA DO CHAIRMAN  
Independência do Chairman 

Amostra 2006 2009 z-stat** 

Amostra Global 22% 32% 1,067 

Europa 33% 41% 0,564 

Estados Unidos 9% 22% 1,170 

Continental 16% 44% 0,299 

Anglo-saxónico 8% 22% 1,477† 
Obs.: ** nível de significância de 5%; † rejeitada a hipótese nula de 
igualdade de proporções; 

 

Apesar de, estatisticamente, o teste à diferença de proporções não permitir concluir ter 

havido uma alteração significativa, entre 2006 e 2009, na proporção de chairmans 

independentes para cada uma das sub-amostras consideradas individualmente, essa 

proporção é estatisticamente diferente entre as várias sub-amostras. 

 

TABELA 3.1.8 – INDEPENDÊNCIA DO 

CHAIRMAN , COMPARAÇÃO ENTRE SUB-
AMOSTRAS. 
  2006 2009 

Europa vs. Estados Unidos 
 -

2,023**† -1,436 

Anglo-saxónico vs. Continental  -2,632*†  -1,606† 
Obs.: Teste à igualdade entre proporções; z-stat; nível de 
significância de 15%; * nível de significância de 10%; ** nível de 
significância de 5%; † rejeitada a hipótese nula para a igualdade 
das médias observadas entre as duas sub-amostras. 

 
A análise efectuada na presente secção permite concluir não terem ocorrido alterações 

significativas no que respeita à dimensão, estrutura e composição dos órgãos de 

administração, no período considerado, assim como relativamente à dualidade das 

funções do CEO e do chairman dos respectivos órgãos. A evolução destas variáveis de 

governance aparenta, por isso, estar mais relacionada com questões específicas do 
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contexto onde a empresa se insere do que, propriamente, com a natureza dos problemas 

de curto prazo que possam, eventualmente, enfrentar. 

Contudo, verificou-se que, após a falência do Lehman Brothers, os bancos norte-

americanos e de modelo anglo-saxónico reforçaram o peso dos administradores 

independentes. Além disso, dado que o número total de membros não aumentou de 

forma relevante, e tendo em conta que o decorrer do tempo é um factor de perda de 

independência, pode igualmente concluir-se que o reforço do peso dos independentes se 

terá dado por via da entrada de novos membros (independentes) e pela saída de antigos 

membros (não independentes). Este resultado, além de convergir com as recomendações 

do Comité de Basileia, constitui uma medida importante de reforço da confiança dos 

seus stakeholders, o que, dado o contexto, era de certo modo expectável que 

acontecesse. 

Ainda assim, neste aspecto, observam-se tendências distintas nas sub-amostras 

americanas e europeias. Ao passo que a introdução de independentes nos bancos 

europeus ocorreu, principalmente, por substituição directa administradores não 

executivos, nos bancos americanos essa alteração ocorreu de forma inversa, 

contrariando a recomendação do Comité de Basileia. Isso acontece porque nos Estados 

Unidos, por vezes, os administradores pertencentes à comissão executiva são 

considerados independentes, o que resulta das especificidades próprias dos seus critérios 

de classificação. 
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3.2. Estrutura de Comissões 

Um dos maiores desenvolvimentos dos últimos anos, em matéria de corporate 

governancȩ residiu na formalização de comissões no seio do conselho de administração 

ou do CGS (Tricker, 2009). Relativamente à totalidade da amostra, registaram-se mais 

de 35 comissões diferentes8 mas que, para efeitos de análise, se agrupam em três tipos: 

impostas ou recomendadas pela regulação e códigos de auto-disciplina; comissões 

dedicadas a temas específicos da actividade da empresa, porém não impostas pela 

regulação; e comissões ad hoc ou especiais, por vezes de carácter transitório, para o 

tratamento de assuntos não recorrentes no tempo. 

Tipicamente, as comissões que, com maior frequência, aparecem formalizadas são 

aquelas cujos principais códigos de boas práticas e os requisitos para a negociação em 

mercado regulamentado recomendam ou exigem, nomeadamente as comissões de 

auditoria, de nomeações e de remunerações9. Todos os bancos da amostra têm 

constituídas comissões de auditoria10, uma vez que a legislação (nuns casos) e os 

códigos de boas práticas (em outros casos) e critérios para a negociação em mercado 

regulamentado (num último caso) o exigem. De igual modo, cerca de 80 a 90% das 

empresas da amostra possuíam, em 2009, comissões de remunerações e de 

nomeações11. Das três comissões, a de nomeações é aquela cuja constituição apresenta, 

por norma, maior resistência por parte do órgão de administração (Tricker, 2009). Essa 

realidade é, sobretudo, visível na sub-amostra da Europa continental, onde o peso, 

apesar de ter aumentado face a 2006 (42% em 2006, comparativamente a 63% em 

2009), se encontra abaixo das restantes sub-amostras constituídas. 

                                                 
8 Pelo menos no que respeita à sua designação, uma vez que, em termos de atribuições formais, se podem 
constituir subgrupos distintos e claramente identificados. Observa-se uma multiplicidade de situações, 
desde a junção das funções de auditoria com a gestão do risco, a centralização da gestão do risco na 
comissão executiva, ou, por exemplo, a agregação das matérias de nomeações e remunerações (e por 
vezes de corporate governance) numa única comissão. 
9 No caso alemão, as regras de admissão à negociação em mercado regulamentado exigem a criação de 
comissões de mediação/ conciliação, pelo que, nestes casos, também se podem incluir neste grupo. 
10 A maioria dedica-se, exclusivamente, às funções normais de uma comissão de auditoria. No entanto, 
em alguns casos, algumas comissões agregam os temas de auditoria com a gestão do risco ou com a 
função de cumprimento (ou, na designação anglo-saxónica, de compliance). 
11 Em alguns casos, as duas incumbências são centralizadas numa única comissão. A título 
exemplificativo, o People’s United Financial, o Citigroup (2009) e o US Bancorp (a partir de 2008), o 
M&T Bancorp e o Banco Popular Espanhol (2009). Ainda assim, predominam comissões standalone. 
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Além das três principais comissões, por vezes constituem-se plataformas dedicadas a 

temas específicos da actividade da empresa. Incluem-se, neste leque, as comissões: 

executivas, de risco12, de compliance, de corporate governance, de controlo interno, de 

recursos humanos13, de estratégia14, de responsabilidade empresarial e social, de “trust 

oversight”, do chairman e de crédito15. Menos comuns de encontrar são as comissões 

ad hoc ou especiais, responsáveis por assuntos que, de forma pontual, justificam a sua 

constituição.16 

Através do Gráfico 3.2.1, é possível verificar as alterações ocorridas na estrutura de 

comissões dos bancos da amostra. O Gráfico 3.2.2, por sua vez, apresenta as alterações 

consideradas para cada uma das sub-amostras constituídas.  

 
GRÁFICO 3.2.1 – ESTRUTURA DE COMISSÕES DA AMOSTRA (2006 
E 2009) 

 
 
 
 
 

                                                 
12 Embora predominem comissões standalone, por vezes estas comissões surgem associas a temas como 
compliance, auditoria e controlo interno. Apenas num caso se verificou a acumulação da tarefa de gestão 
do risco com as incumbências da função executiva (BB&T Corp.). 
13 Em termos funcionais, por vezes, esta comissão equivale à comissão de remunerações. 
14 Observam-se, habitualmente, na Europa continental (exemplos: Crédit Agricole, Erste Group, Intesa 
SanPaolo, UBS, UniCredit e Northern Trust Corp.), embora a sua criação seja uma prática 
desaconselhada por Silva et al. (2006) dado que se entende como boa prática o envolvimento de todos os 
administradores (e não apenas de alguns ligados a alguns accionistas ou grupos de interesses) na 
concepção da estratégia e das principais políticas da empresa. 
15 Mais relacionada com a actividade bancária. Geralmente, as comissões de crédito dedicam-se à tomada 
de decisões de concessão de crédito a clientes (quer pelo tipo, quer pelo montante) cujos estatutos exigem 
a aprovação por parte do órgão de administração.  
16 Por exemplo, “special compliance committee” (CIT Group), “special litigation committee” (Citigroup), 
“special preferred stock committee” (Comerica), “technology and produtivity committee” (Banco 
Santander), “asset quality committee” (Bank of America) ou “agenda committee” (KBC Groep). 
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GRÁFICO 3.2.2 – ESTRUTURA DE COMISSÕES DOS BANCOS DAS DIFERENTES SUB-
AMOSTRAS (2006 E 2009) 
 

  

  
 
Desde logo, a alteração mais significativa prendeu-se com a criação de comissões de 

risco. Em 2009, cerca de 73% dos bancos da amostra apresentavam uma comissão de 

risco ou equivalente, contra apenas 52% em 2006, tendo essa alteração ocorrido de 

forma uniforme para as sub-amostras consideradas. Trata-se, pois, de um segundo 

resultado com implicações importantes, uma vez que essas alterações concorrem no 

sentido das críticas e recomendações ao processo de gestão do risco dos bancos, no 

período que antecedeu a crise financeira.  

Pode afirmar-se que a elevação do tema da gestão do risco aos órgãos de gestão de topo 

pode resultar, assim, numa medida de maior transparência e de responsabilização 

perante perdas associadas à assunção de riscos excessivos. Contudo, a constituição de 

comissões desta natureza pode não ser suficiente para garantir, por si só, uma adequada 

gestão do risco, uma vez que, no limite, a efectiva monitorização do risco e a eficácia na 

sua gestão dependerá de outros factores, tais como: (i) do grau de envolvimento dos 

seus participantes; (ii) da sua composição e, em especial, da independência dos seus 

membros; (iii) da presença dos responsáveis pela gestão do risco., ainda que possam não 

exercer o direito de voto; (iv) da abrangência de riscos tratados ao nível da comissão; 

(v) da efectiva delegação de poder nos seus membros; (vi) da capacidade de integrar os 
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resultados da gestão do risco no plano estratégico do banco; e (vii) da indexação da 

remuneração variável a objectivos ligados à gestão de risco. 

Além disso, há que referir que o timing em que essas alterações ocorreram pode não 

constituir, porém, a única causa imediata para explicar esse incremento. O 

estabelecimento de comissões de risco pode, por outro lado, resultar de imposições 

regulamentares, da necessidade de transmitir sinais ao mercado e, em certa medida, da 

necessidade de acompanhar uma tendência regional ou sectorial. 

No que respeita à sua tipologia (Gráfico 3.2.3), a maioria das comissões de risco 

constituídas dedicam-se, exclusivamente, à gestão do risco, sendo que, em alguns casos, 

a comissão de auditoria partilha o tema da gestão do risco. Em termos médios, (cf. 

Tabela 3.2.1) estas comissões são compostas por uma maioria de administradores não 

executivos e independentes, não se tendo observado alterações significativas nos ao 

longo do período considerado. 

 

GRÁFICO 3.2.3 – TIPOLOGIA DAS COMISSÕES DE RISCO (2006 E 2009) 
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TABELA 3.2.1 – ESTRUTURA DAS COMISSÕES DE RISCO. 

  Total Europa 
Estados 
unidos 

Anglo-
saxónica Continental 

2006 
Número médio de membros da comissão de 
risco 4,8 4,9 4,8 4,7 5,1 
Percentagem média de membros executivos 18% 18% 19% 15% 22% 
Percentagem média de membros não executivos 82% 83% 81% 85% 78% 
Percentagem médida de independnetes 78% 72% 84% 86% 66% 

2009 
Número médio de membros da comissão de 
risco 5,1 5,0 5,2 5,2 5,0 
Percentagem média de membros executivos 14% 9% 19% 16% 11% 
Percentagem média de membros não executivos 86% 91% 81% 84% 89% 
Percentagem médida de independnetes 78% 75% 82% 83% 71% 

 

Embora não sendo estatisticamente significativa, a percentagem de bancos com 

comissão executiva revelou uma tendência de redução, ainda que com maior 

intensidade para a sub-amostra norte-americana. Relativamente às comissões de 

nomeações, é possível denotar uma ligeira tendência de aumento, especialmente na sub-

amostra europeia, embora, também aqui, os testes estatísticos não sejam significativos.  

 

TABELA 3.2.2 – ESTRUTURA DE COMISSÕES DOS BANCOS DAS 

DIFERENTES SUB-AMOSTRAS (2006 E 2009) 
Comissão de Risco Comissão de Corporate Governance 

  2006 2009 z-stat 2006 2009 z-stat 

Amostra Global 52% 73%  2,131**† 50% 59% 0,890 

Europa 50% 71%  1,642† 14% 32% 1,583† 

Estados Unidos 55% 74% 1,357 95% 91% -0,558 

Continental 46% 67% 1,455† 13% 33% 1,717*† 

Anglo-saxónica 58% 78%  1,566† 85% 81% -0,304 

  Comissão de Nomeações Comissão Executiva 

Amostra Global 64% 75% 1,145 36% 25% -1,145 

Europa 50% 68% 1,358 21% 14% -0,698 

Estados Unidos 82% 83% 0,069 55% 39% -1,036 

Continental 79% 88% 0,775 25% 17% -0,711 

Anglo-saxónica 85% 85% 0,058 46% 33% -0,954 
Obs.: Teste à igualdade entre proporções; † rejeitada a hipótese nula para a igualdade entre proporções 
para um nível de significância de 15%; †* rejeitada a hipótese nula para um nível de significância de 
10%; †** rejeitada a hipótese nula para um nível de significância de 5%. 

 
Por último, destaque-se o aumento significativo da percentagem de comissões dedicadas 

ao tema do governo das sociedades na amostra europeia que, ainda assim, se encontrava 

aquém da percentagem observada pelos bancos norte-americanos, em 2009.  
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Em síntese, pode concluir-se que os órgãos de administração dos bancos europeus e 

norte-americanos se desdobram em vários tipos de comissões, predominando as 

comissões de fiscalização da informação financeira produzida, de nomeações e de 

remuneração dos membros dos seus órgãos sociais, geralmente impostas ou 

recomendadas pela regulação, códigos de auto-disciplina ou de boas práticas, e em 

concordância com as recomendações de Basileia. 

Ainda assim, destacam-se duas alterações relevantes na estrutura das suas comissões. 

Em primeiro lugar, observou-se que o número de comissões de risco aumentou de 

forma estatisticamente significativa, de 2006 para 2009. Trata-se, pois, de um segundo 

resultado com implicações importantes, uma vez que a elevação do tema da gestão do 

risco aos órgãos de gestão de topo pode resultar numa medida suplementar de reforço 

da transparência e de responsabilização perante os seus stakeholders, embora a 

constituição de comissões desta natureza possa não ser suficiente para garantir, por si 

só, uma adequada gestão do risco. 

Em segundo lugar, verificou-se um crescimento do número de comissões dedicadas ao 

tema de corporate governance, mesmo que, por vezes, agregado aos temas da 

nomeação e fixação da remuneração dos membros dos órgãos sociais. Este resultado é 

especialmente importante atendendo aos resultados dos estudos sobre a crise financeira 

de 2007-08 que, de forma unânime, reconheceram que os problemas de governance 

estiveram na origem (nuns casos) ou potenciaram (noutros) os efeitos negativos de uma 

gestão errada (e, por vezes, danosa) dos bancos. 
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3.3. Rotação da Gestão 

Na Tabela 3.3.1 apresentam-se alguns dados estatísticos sumários sobre a rotação da 

gestão para o período de análise considerado. Em média, para os anos de 2008 e 2009, o 

conjunto dos bancos da amostra apresentou uma rotação dos membros do órgão de 

administração de 21% e 17%, respectivamente. Observaram-se alterações no órgão de 

administração de 44 bancos, em 2008, e de 35 bancos, em 2009, maioritariamente 

europeus.17 Das alterações observadas, destaca-se, em primeiro lugar, a rotação do CEO 

em cerca de um terço da amostra, em 2008, tendo-se reduzido no período posterior. Por 

outro lado, de 2006 para 2008, oito bancos registaram uma alteração simultânea do 

CEO e do chairman (contra cinco em 2009). De referir ainda que, de 2006 a 2009, seis 

bancos alteraram, por inteiro, a sua equipa executiva. 

TABELA 3.3.1 – DADOS GERAIS SOBRE A ROTAÇÃO DOS 

MEMBROS DO ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

  2008 2009 

Rotação média 3,9 3,0 
Rotação média (em %) 21% 17% 
Rotação média de administradores executivos 23% 20% 

Rotação total da componente executiva 3* 3** 
Rotação média de administradores não executivos 20% 18% 
Rotação do CEO 17 9 
Rotação do CEO (em %) 31% 17% 
Rotação do Chairman 12 12 
Rotação do Chairman (em %) 23% 21% 
Rotação Simultânea do CEO e do Chairman 8 5 

Obs.: Os dados de 2008 dizem respeito às variações face a 2006; *UBS, Regions 
Financial e US Bancorp; **National Bank of Greece, CIT Group e Morgan Stanley. 

 

Sem prejuízo dos resultados para a totalidade da amostra apresentados em anexo 

(Anexo III), a Tabela 3.3.2 resume os resultados do modelo para pontuações iguais ou 

superiores a 3 pontos. Os bancos com pontuação igual a 4 são aqueles que sofreram 

alterações mais significativas nos seus órgãos de administração, tendo observado 

percentagens de rotação superiores à mediana, quer para o total de membros quer em 

cada uma das suas componentes e, ainda, uma rotação simultânea do CEO e do 

chairman. A diferença destes face aos bancos com pontuação igual a 3,5, reside no facto 

de a intensidade de alteração de uma das suas componentes ter sido inferior à mediana 

                                                 
17 Em 64% dos casos, no ano de  2008, e 63%, no ano de 2009. 
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das observações. Por último, com 3 pontos, encontram-se bancos que observaram, pelo 

menos, a saída do seu CEO ou do seu chairman.  

TABELA 3.3.2 - RANKING DOS BANCOS COM ALTERAÇÕES 

MAIS SIGNIFICATIVAS NA COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE 

ADMINISTRAÇÃO (PONTUAÇÃO DE 3 A 4). 

Banco Score Banco Score 

Barclays 4 Natixis 4 
Commerzbank 4 Ntional Bank of Greece 4 
Mediobanca 4 UBS AG 4 
UBS AG 4 Bank of America Corp. 4 
Citigroup Inc. 4 CIT Group Inc. 4 
Fifth Third Bancorp 4 Crédit Suisse 3 
Regions Financial Corp. 4 KBC Groep 3 
DnB NOR 3,5 Mediobanca 3 
Natixis 3 Royal Bank of Scotland 3 
Standrd Chartered 3 Sociététe Générale 3 
Société Générale 3 Swedbank 3 

 

Por sua vez, a Tabela 3.3.3 resume os resultados dos testes efectuados para a igualdade 

da média de pontuação obtida por cada sub-amostra. 

TABELA 3.3.3 – TESTES DE HIPÓTESE PARA A IGUALDADE DAS 

MÉDIA DE PONTUAÇÃO OBTIDA PARA AS DIFERENTES SUB-
AMOSTRAS. 

Europa vs. Estados Unidos 

Ano (A) Europa (B) Estados Unidos (A)-(B) t-stat** p-value 

2008 1,857 1,152 0,705 2,664 0,013 
2009 1,783 0,773 1,011 3,954 0,000 

Anglo-Saxónico vs. Continental 
Ano (C ) Anglo-Saxónico (D) Continental (C)-(D) t-stat** p-value 
2008 1,407 1,688 -0,280 -1,060 0,299 
2009 1,000 1,712 -0,712 -3,088 0,005 
Obs.: nível de significância de 5%. 

Da análise conjunta às duas tabelas, é possível verificar que os bancos europeus 

apresentaram maiores níveis de rotação da sua gestão. Em 2008 e 2009, apenas cinco 

bancos americanos figuravam no topo do ranking18. Atendendo a este resultado, e tendo 

em conta que a crise financeira de 2007-08 teve origem no sistema financeiro 

americano, propagando-se posteriormente ao continente europeu, pode concluir-se que, 

embora não havendo dados sobre a efectividade e eficácia das alterações de governance 

efectuadas, os bancos europeus foram mais tempestivos a responder aos erros da gestão, 

                                                 
18 Scores entre 3 e 4 pontos. 
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o que conduziu à sua substituição em números elevados face à mediana das 

observações.   

Por outro lado, nestes conjuntos de bancos, a rotação média dos órgãos de 

administração foi de 37% e 46%, para os dois períodos, respectivamente, com a 

componente executiva a apresentar maiores níveis face à componente não executiva.19 

De referir, ainda, que apenas três bancos (europeus) se repetem entre aqueles que 

verificaram alterações mais significativas no órgão de administração20. A pontuação 

média obtida foi de 1,54 pontos, em 2009, contra 1,36 pontos em 2008. 

O ranking obtido espelha a heterogeneidade dos problemas enfrentados pelos bancos. 

No topo encontram-se bancos que enfrentaram sérios problemas durante a crise 

financeira. Desde logo, o UBS que, para além de ter registado uma forte desvalorização 

bolsista, observou alterações significativas ao nível da dimensão, composição e 

estrutura do órgão de administração. Para lá deste, figuram bancos como o 

Commerzbank, Bank of America, Citigroup, Barclays, Royal Bank of Scotland que, de 

igual modo, observaram desvalorizações bolsistas elevadas e que foram alvo de 

intervenções estatais21 devido aos elevados riscos assumidos ao longo dos últimos anos 

que antecederam a crise financeira. Contrariamente, na cauda do ranking, encontram-se 

bancos como, por exemplo o Banco Santander, o PNC Financial, o BNP Paribas, entre 

outros, que, apesar de terem sofrido correcções de valor importantes, não apresentaram 

os mesmos problemas (de solvabilidade e rendibilidade) que os bancos do topo da 

tabela. 

A análise levada a cabo na presente secção permite concluir que as alterações à 

composição dos órgãos de administração dos bancos, entre 2006 e 2009, foram mais 

intensas nos bancos europeus do que nos seus homólogos norte-americanos. Este 

resultado indicia que as estruturas europeias poderão ter facilitado o processo de rotação 

da gestão que, enquanto mecanismo disciplinador do problema de agência, actua para a 

sua correcção. O resultado do modelo de scoring permite igualmente distinguir os 

problemas de diferente intensidade vividos pelos bancos europeus e norte-americanos 

                                                 
19 A componente executiva apresentou uma rotação média de 50% e 76,9%, em 2008 e 2009, contra uma 
rotação média da componente não executiva de 31% e 42,5%, para os mesmos anos, respectivamente. 
20 Os franceses Natixis e Société Générale e o italiano Mediobanca. De salientar o Mediobanca (em 2008 
e 2009) observou, igualmente, alterações no modelo de governo. 
21 Comummente designadas, em linguagem anglo-saxónica, de «bailouts». 
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durante o período de observação. No topo do ranking figuram alguns bancos que, além 

de terem sofrido fortes descapitalizações, foram alvo de intervenção estatal. 

Contrariamente, na cauda da tabela, estão posicionados bancos que, nos dias de hoje, 

prefiguram entre os bancos mais sólidos do mundo. 
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4. Conclusões 

Os problemas enfrentados pelo sistema financeiro (em particular) no decorrer da crise 

financeira de 2007-08 deram lugar a uma resposta concertada por parte de várias 

entidades nacionais e internacionais competentes, de forma a corrigir a tendência que 

até então se verificava. Entre outros aspectos (como a necessidade reformar a 

arquitectura de supervisão do sistema financeiro e o de rever o actual paradigma de 

actuação deste tipo de instituições) foi prestada atenção especial aos potenciais impactos 

negativos das fragilidades ao nível de corporate governance. 

Embora não sendo diferente do ponto de vista da sua génese, os problemas de corporate 

governance em instituições financeiras, e bancárias em particular, assumem contornos 

distintos pelo papel que estas ocupam no sistema económico. Por esse motivo, e devido 

à época em especial, seriam de esperar alterações em matéria de corporate governance, 

principalmente ao nível da gestão do risco, do controlo interno, das políticas de 

remuneração dos órgãos de gestão, do envolvimento accionista na tomada de decisão, 

do  background dos gestores, da  transparência perante os stakeholders. 

Focando-se numa parte limitada das questões enunciadas no parágrafo anterior, a 

presente investigação teve como propósito estudar as alterações mais relevantes 

ocorridas nos órgãos de governo dos principais bancos comerciais europeus e norte-

americanos após a falência do Lehman Brothers, nomeadamente ao nível da sua 

natureza, composição e dimensão; as alterações ocorridas na gestão das instituições 

financeiras, e dos seus executivos em particular; e, ainda assim, tentar perceber em que 

medida essas alterações concorrem no sentido das orientações do Comité de Basileia 

nas matérias que se propõe estudar. 

Embora o período de observação se concentre nos períodos imediatamente anterior 

(2006) e posterior (2009) à falência do Lehman Brothers, o estudo revela alguns 

resultados relevantes. É possível observar, desde logo, que os bancos tomaram um 

conjunto de acções correctivas importantes, no sentido de acrescentar maior 

transparência, responsabilização e, com elas, maior confiança aos seus accionistas, 

depositantes e restantes stakeholders. 
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Em primeiro lugar, o estudo revela que, após a falência do Lehman Brothers, os bancos 

norte-americanos e de modelo anglo-saxónico reforçaram o peso dos administradores 

independentes. Este resultado, além de ir de encontro às recomendações do Comité de 

Basileia, não é, do ponto de vista teórico, surpreendente. Com efeito, sendo em geral o 

reforço do peso dos administradores independentes tido como boa prática governativa, e 

necessitando os bancos de recuperar a confiança de accionistas, reguladores e demais 

stakeholders, era expectável que adoptassem medidas que fossem como tal 

reconhecidas. 

Em segundo lugar, a investigação permite concluir que, de 2006 para 2009, foram 

criadas comissões de risco ao nível do órgão de administração de forma uniforme para 

as sub-amostras consideradas. Trata-se, pois, de um segundo resultado com implicações 

importantes, uma vez que a elevação do tema da gestão do risco aos órgãos de gestão de 

topo pode, também ela, resultar numa medida de maior transparência e de 

responsabilização da gestão perante perdas associadas à assunção de riscos excessivos. 

A tendência observada é, portanto, convergente com os sinais transmitidos pelo Comité 

de Basileia, que favorece a criação de comissões de risco. Em todo o caso, a 

constituição de comissões desta natureza pode não ser suficiente para garantir, por si só, 

uma adequada gestão do risco, mas constitui, decerto, uma tentativa suplementar de 

recuperar a confiança dos stakeholders. 

O estudo revela, também, que os bancos europeus alteraram de forma mais significativa, 

comparativamente aos bancos norte-americanos, a composição e liderança dos seus 

órgãos de administração na sequência dos acontecimentos de 2007-08, o que, sem um 

devido estudo aos efeitos dessas alterações, pode não se traduzir, por si só, numa 

melhoria de performance e numa medida de sanação dos problemas registados. 

Contudo, a facilidade (ainda que relativa) de alteração do órgão de administração por 

parte dos accionistas, em resposta a contingências indesejáveis, pode constituir um sinal 

de bom funcionamento das suas estruturas de governo. 

No que respeita à dimensão, ao modelo de governo, à estrutura do órgão de 

administração e à separação das funções do CEO e do chairman, não se observaram 

alterações significativas, pelo que estes aspectos aparentam estar mais relacionados com 
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questões específicas do contexto onde a empresa se insere do que, propriamente, com a 

natureza dos problemas de curto prazo que possam, eventualmente, enfrentar. 

Em síntese, as alterações observadas permitem concluir, no seu devido contexto, que os 

bancos, de uma maneira geral (embora com diferenças em termos regionais), adoptaram 

algumas medidas de reforço da transparência perante os seus stakeholders, de forma 

mais facilmente percepcionáveis como tal. Não obstante, o espírito das recomendações 

do Comité de Basileia vai um pouco mais além, porquanto pretende influenciar (e 

consciencializar) as instituições para: (i) a importância da autonomização da liderança 

dos bancos com o relacionamento com os accionistas; (ii) a necessidade dos membros 

dos órgãos de administração dedicarem mais tempo às suas tarefas; (iii) a importância 

de um equilíbrio de poder entre os diversos stakeholders; e (iv) para a promoção da 

rotatividade dos cargos de gestão, entre outros aspectos. 

Este trabalho permitiu, assim, identificar as principais alterações no governo dos bancos 

norte-americanos e europeus no período imediatamente posterior à crise financeira de 

2007-08, circunscritas no que respeita à sua dimensão, estrutura e composição, bem 

como à rotatividade dos seus membros, em especial dos seus executivos. No entanto, 

fica por apurar em que medida essas alterações tiveram impacto quer na performance 

dessas empresas, quer no seu valor, assim como no nível de risco assumido no período 

imediatamente posterior. Por limitação de acesso a informação, fora do âmbito da 

presente investigação ficaram, também, alguns aspectos importantes salientados pelo 

Comité de Basileia, nomeadamente no que diz respeito: (i) à remuneração dos membros 

dos seus órgãos sociais; (ii) à sua qualificação; (iii) ao tempo dedicado pela gestão às 

tarefas quotidianas do banco; (iv) às medidas de reforço de divulgação de informação; 

assim como (v) à adopção de políticas de risco transversais, especialmente importantes 

em contextos de estruturas empresariais complexas e opacas como os exemplos 

estudados. 
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