
 

 

 

 
Resumo

Este estudo teve como objetivo identificar as principais características e competências dos conselhos de administração dos

bancos brasileiros e relacioná-las com seus desempenhos financeiros. Fundamentando-se na Teoria da Agência, foi levantado um

referencial acerca do conselho de administração das empresas brasileiras e de sua relação com o desempenho financeiro e a

governança corporativa dessas organizações. Nesse sentido, realizou-se um estudo comparativo junto às 28 empresas

integrantes do segmento Bancos da BM&FBovespa, por meio de suas informações financeiras dos anos de 2008 e 2009. Foram

coletados dados a partir de suas demonstrações financeiras, relatórios de administração, estatutos sociais e atas de assembléias

gerais, os quais foram tabulados e analisados no intuito de se traçar tendências. Seus resultados sugerem que as principais

características que afetam o desempenho financeiro dos bancos são: a quantidade de membros do gênero feminino que esse

conselho possui, o fato de possuir representante dos empregados e membro estrangeiro e o prazo de mandato ser superior a três

anos. As competências que apresentaram relações com os desempenhos financeiros das companhias foram: fiscalizar a gestão

dos diretores, autorizar prestação de garantias e obrigações a terceiros e escolher e destituir auditores independentes.
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