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RESUMO 

 
Os escândalos de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo empresas estatais 
revelados na Operação Lava Jato, resultaram na aprovação da Lei nº 13.303/2016, 
ou simplesmente, “Lei das Estatais”, como está sendo reconhecida. Esse estatuto 
jurídico voltado às empresas públicas e sociedades de economia mista impõem 
normas de Governança Corporativa como tentativa de conter desvios morais e a 
promiscuidade com os negócios públicos. As empresas estatais são prevalentes na 
prestação de serviços públicos e na indústria da infraestrutura, tendo importante 
participação no produto interno bruto, geração de empregos e capitalização de 
mercados em desenvolvimento, como o Brasil. A Governança Corporativa é baseada 
em princípios de transparência, equidade, prestação de contas, responsabilidade 
corporativa, conformidade e ética para condução das corporações para um 
gerenciamento sustentável. Nesse sentido, este estudo tem como objetivo, 
desenvolver um método de diagnóstico para evidenciar o grau de conformidade de 
sociedades de economia mista, em relação as estruturas e produtos de Governança 
Corporativa, exigidos na Lei nº 13.303/2016. Primeiramente, o trabalho apresenta as 
10 (dez) estruturas e 15 (quinze) produtos de Governança Corporativa referenciados 
na Lei nº 13.303/2016. Em seguida, estabelece o Questionário de Conformidade, 
instrumento voltado a coleta de dados, composto por 54 (cinquenta e quatro) questões 
objetivas, com perguntas fechadas. A seguir, o questionário é aplicado junto a 
membros da alta administração de uma importante sociedade de economia mista. Por 
último, realiza a confrontação cruzada, entre os resultados obtidos com aplicação do 
método, comparados com pesquisa documental realizada no portal de governança da 
companhia. A aplicação do método de diagnóstico do grau de conformidade de 
sociedades de economia mista, de acordo com as estruturas e produtos de 
Governança Corporativa trazidos na Lei nº 13.303/2016, encontrou um grau de 
conformidade de 62,8%, enquanto que a pesquisa documental investigativa resultou 
numa conformidade de 66,7%, ante um ideal de 100%, validando a aplicação do 
método de diagnóstico. 
 
Palavras-chave: Governança Corporativa. Empresas Estatais. Lei nº 13.303/2016.  
 



 

ABSTRACT 

 

The corruption and money laundering scandals involving state-owned enterprises 
revealed in Operation Lava Jato resulted in the approval of Law 13.303/2016, or simply 
"State Law" as it is being recognized. This legal status aimed at public companies and 
mixed-capital companies imposes norms of corporate governance as an attempt to 
contain moral deviations and promiscuity with public affairs. State-owned enterprises 
are prevalent in the provision of public services and in the infrastructure industry, with 
important participation in gross domestic product, job creation and capitalization of 
developing markets such as Brazil. Corporate governance is based on principles of 
transparency, fairness, accountability, corporate responsibility, compliance and ethics 
to guide corporations towards sustainable management. The objective of this research 
is to develop a diagnostic method to demonstrate the degree of compliance of mixed-
economy companies in relation to the structures and products of corporate governance 
required by Law 13.303/2016. First, the paper presents the 10 (ten) structures and 15 
(fifteen) corporate governance products referenced in Law 13.303/2016. It then 
establishes the Conformity Questionnaire, an instrument for data collection, composed 
of 54 (fifty-four) objective questions, with closed questions. The questionnaire is then 
applied to members of senior management of a major mixed-economy company. 
Finally, it cross-checks, among the results obtained with the application of the method, 
compared to documentary research carried out in the company's governance portal. 
The application of the method of diagnosis of the degree of conformity of mixed 
economy companies, according to the structures and products of Corporate 
Governance brought in Law 13303/2016, found a degree of compliance of 62.8%, 
while documentary research investigation resulted in 66.7% compliance, against a 
100% ideal, validating the application of the diagnostic method.  
 
Key words: Corporate Governance. State enterprises. Law 13.303/2016. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 CONTEXTO 

 

 No Brasil, o ano de 2014 “entrou para a história como o ano em que se 

deflagrou uma das operações de investigação de maior importância, complexidade e 

repercussão do país, a operação Lava Jato” (IBGC, 2014). De acordo com o Ministério 

Público Federal, fraudes em licitações públicas envolveram contratos bilionários 

superfaturados, reforçando a necessidade de boas práticas de governança no 

combate a corrupção. 

 Como consequência desses escândalos envolvendo estatais brasileiras, a 

economia nacional apresentou forte retração, acumulando no período entre 2015-

2016, a maior contração de renda da sua história, registrando uma queda acumulada 

do PIB no período superior a 7% (sete por cento), segundo nota técnica do Centro de 

Estudos de Conjuntura Política CECON (IE UNICAMP, 2017). 

 Segundo Fortini e Shermam (2016), recentemente escândalos envolvendo a 

Administração Púbica brasileira tem trazido para o ordenamento jurídico uma série de 

instrumentos, conforme ocorrido com a Lei no 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), a qual 

estabeleceu responsabilidades objetivas para atos causados por pessoas jurídicas 

que contratam com o Estado.  

 Nesse conturbado ambiente econômico e político surge a Lei no 13.303/2016, 

ou como tem sido chamada, “Lei das Estatais”, com o objetivo de mitigar os casos de 

corrupção envolvendo empresas públicas, sociedades de economia mista e suas 

subsidiárias, utilizando como ferramentas a adoção de novos parâmetros de 

Governança Corporativa, transparência na gestão e mecanismos de controle da 

atividade empresarial estatal. 

 Conforme Justen Filho (2016), a Lei no 13.303/2016, aborda dois assuntos 

principais: 1) adoção de parâmetros de Governança Corporativa, transparência na 

gestão e mecanismos de controle da atividade empresarial, e 2) licitações e 

contratações praticadas pelas estatais. 

 As empresas estatais brasileiras consistem em pessoas jurídicas de direito 

privado controladas por um ente federativo (União, Estado, Distrito Federal ou 

Municípios), que prestam serviços públicos ou exploram atividades econômicas. São 

classificadas como empresas públicas, cujo capital social pertence exclusivamente ao 
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Estado, e como sociedades de economia mista, aquelas que possuem o governo 

como acionista controlador (IBGC, 2015). 

 O Grupo de Trabalho de Privatização e Governança de Bens de Propriedade 

do Estado, organizado pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), para traçar Diretrizes de Governança Corporativa à Empresas de 

Controle Estatal, identificou que em muitos países, as estatais representam uma parte 

substancial do Produto Interno Bruto (PIB), emprego e capitalização de mercado. 

Além disso, as empresas controladas pelo Estado são frequentemente prevalentes 

em serviços públicos e indústrias de infraestrutura, tais como, energia, transportes e 

telecomunicações, cujo desempenho é de grande importância à grande parte da 

população e para outras partes do setor de negócios (OCDE, 2005). 

 Para o IBGC (2017): 

 

A atual busca por níveis mais elevados de Governança Corporativa 
em empresas estatais pode ser entendida como uma das principais 
frentes de um esforço amplo para a instauração de um ambiente 
empresarial mais justo, responsável e transparente, que estimule o 
desenvolvimento econômico e social do país. 

 

 Campos e Pereira (2016) analisando a corrupção e a ineficiência no setor 

público, apontaram que a corrupção é uma espécie de despesa ao investidor, que 

repercute na taxa de retorno, aumentando o custo de oportunidade e retardando a 

realização de investimentos por parte da iniciativa privada.  

 Uma pesquisa da OCDE, realizada em 2014, tendo como amostra 34 países, 

sendo 31 países membros e 03 países que pleiteiam o ingresso na organização, 

catalogou 2.111 empresas estatais nos países avaliados (média de 62 empresas por 

país), nos dois extremos estavam a Suíça, com apenas 4 empresas e, a Hungria, com 

371. 

 Para Silveira (2015), mesmo com o processo de privatizações ocorrido na 

década de 1990, a Governança Corporativa destas companhias continua sendo um 

“tema-chave” para investidores e a sociedade em geral, sendo que para isso, existem 

pelo menos três razões: i) As Estatais tem participação significativa dentro da Bolsa 

de Valores de São Paulo; ii) As Estatais atuam fortemente em setores de 

infraestrutura, como: energia, petróleo, saneamento, transportes, etc., sendo que os 

preços de seus produtos e serviços, tem “efeito cascata” nas demais indústrias; e, iii) 
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No caso das Estatais, é fundamental que o governo utilize de boas práticas, 

legitimando o Estado possa cobrar a mesma atuação junto aos setores privados. 

Similarmente ao que ocorre na iniciativa privada, as empresas estatais também 

apresentam o conflito de agência, dado à baixa efetividade dos processos de 

prestação de contas. Isto acontece, devido à dificuldade de controlar as ações dos 

gestores destas empresas, enquanto a figura do principal, não é facilmente 

identificável nesta relação (OCDE, 2005). 

 A Governança Corporativa é uma área da administração que trata do conjunto 

de relações entre a diretoria das empresas, conselheiros de administração, acionistas 

e demais partes interessadas. Ela estabelece os caminhos pelos quais os possuidores 

de capital serão assegurados do retorno de seus investimentos (SHLEIFER; VISHNY, 

1997). 

 Para Rossetti e Andrade (2014), existem quatro marcos históricos para a 

Governança Corporativa, a FIGURA 1 representa esses momentos. 

 

FIGURA 1 – Marcos históricos da Governança Corporativa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2017) adaptado de Rossetti e Andrade (2014) 

 

 A Lei Sarbanes Oxley, também foi uma resposta normativa aos escândalos 

corporativos que envolveram grandes empresas norte-americanas. Esta norma 

ressaltou a importância da Governança Corporativa e, como resultado, esses 

escândalos causaram a falência de organizações empresariais relevantes, destruindo 

bilhões de dólares dos acionistas e milhares de empregos (ROSSONNI; MACHADO, 

2010). 

1. O ativismo de 
Robert Monks nos 
EUA na segunda 

metade dos anos 80. 

 

2. O Relatório 
Cadbury no Reino 
Unido em 1992. 

3. Os princípios de 
governança 

corporativa da 
OCDE 1998. 

 

4. A Lei Sarbanes 
Oxley nos EUA 

2002. 
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 As práticas de corrupção não são exclusivas dos países em desenvolvimento, 

visto que também estão entranhadas em maior ou menor grau nos países 

desenvolvidos. A diferença está na origem da corrupção e na magnitude do problema. 

Nos países desenvolvidos, a corrupção ocorre devido a sucessão de falhas nos 

sistemas democráticos, enquanto nos países em desenvolvimento, a corrupção surge 

em decorrência das debilidades das instituições (NORTH, 1990). 

 

 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Considerando as informações trazidas até este momento, observa-se que a Lei 

nº 13.303/2016, impõem uma série de normas de Governança Corporativa voltadas 

às empresas públicas e sociedades de economia mista, objetivando o combate a 

corrupção e um gerenciamento mais sustentável destas importantes organizações. 

 

Diante o exposto, elaborou-se o seguinte problema de pesquisa: Qual o grau 

de conformidade das sociedades de economia mista com relação as estruturas 

e produtos de Governança Corporativa exigidos na Lei nº 13.303/2016? 

 

 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

 De modo a responder ao problema de pesquisa, foram elaborados o objetivo 

geral e quatro objetivos específicos, conforme apresentado. 

 

1.3.1 Objetivo Geral  

 

Desenvolver um método de diagnóstico para evidenciar o grau de 

conformidade das sociedades de economia mista em relação as estruturas e 

produtos de Governança Corporativa exigidos pela Lei no 13.303/2016. 
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1.3.2 Objetivos Específicos (OE) 

 

OE 1 – Desenvolver um método que permita evidenciar o grau de conformidade das 

sociedades de economia mista em relação as estruturas e produtos de Governança 

Corporativa exigidos na Lei no 13.303/2016; 

 

OE 2 – Aplicar o método, em uma sociedade de economia mista, evidenciando o grau 

de conformidade desta companhia em relação as estruturas e produtos de 

Governança Corporativa, exigidos na Lei no 13.303/2016; 

 

OE 3 – Validar o método, através da confrontação do grau de conformidade obtido 

com a aplicação do método, diante de pesquisa documental investigativa das 

estruturas e produtos de Governança Corporativa existentes na sociedade de 

economia mista. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

 

 A Lei das Estatais obriga que as sociedades de economia mista adotem regras 

de Governança Corporativa, de transparência e de estruturas, práticas de gestão de 

riscos e de controle interno, composição da administração e mecanismos de proteção 

aos acionistas.  

 De acordo com Lei nº 13.303/2016: 

 

Art. 91. A empresa pública e a sociedade de economia mista 
constituídas anteriormente à vigência desta Lei deverão, no prazo de 
24 (vinte e quatro) meses, promover as adaptações necessárias à 
adequação ao disposto nesta Lei (BRASIL, 2016). 

 

 Entretanto, em estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV), publicado no jornal 

Folha de São Paulo em 15/08/2017, intitulado “Passado um ano da lei das estatais, 

empresas não cumprem regras”, dispunha que nenhuma das 30 (trinta) sociedades 

de economia mista listadas na BM&FBOVESPA, haviam se adequado ao regimento. 

 Ainda, matéria veiculada no jornal “O Estado de São Paulo”, em 26 de janeiro 

de 2018, dizia que decorridos um ano e seis meses da aprovação da Lei nº 

13.303/2016: “Maioria das empresas federais não cumpre a Lei das Estatais”, relata 
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que das 147 empresas estatais pertencentes à União, mais da metade 84 delas, não 

aprovaram as mudanças e tentam barrar ingerência política, sendo este, apenas um 

dos pontos da nova norma. 

 A Lei nº 13.303/2016 reservou seus dois primeiros capítulos, contendo oito 

seções e vinte e sete artigos para tratar exclusivamente das estruturas e produtos de 

Governança Corporativa que devem ser atendidos. Porém, pesquisas como as da 

Fundação Getúlio Vargas, ou a simples visita aos portais de governança das 

sociedades de economia mista, evidenciam que estas empresas ainda não atendem 

plenamente as exigências contidas na norma e, caso não atendam ao prazo legal, 

ficarão expostas a fiscalização dos órgãos de controle. 

 Desta forma, pela importância para sociedade que representam as estatais 

constituídas como sociedades de economia mista, pela necessidade da adoção de 

melhores práticas de Governança Corporativa para melhor monitorar estas 

companhias e pelo aspecto mandatório da Lei das Estatais, propõem-se o 

desenvolvimento de um método de diagnóstico que permita avaliar o grau de 

conformidade das sociedades de economia mista, de acordo com as estruturas e 

produtos de Governança Corporativa presentes na Lei nº 13.303/2016, auxiliando 

estas companhias, no atendimento da obrigação legal. 

 A originalidade do trabalho é percebida por seu caráter exploratório, na 

metodologia utilizada, que parte da identificação das estruturas e produtos de 

Governança Corporativa presentes na Lei nº 13.303/2016, para logo após, sugerir um 

questionário de conformidade com aplicação em todo segmento das sociedades de 

economia mista. 

 A pesquisa, pode ainda colaborar com o desenvolvimento de um método de 

diagnóstico de rápida aplicação, o qual evidenciará o grau de conformidade das 

sociedades de economia mista em relação as normas de Governança Corporativa 

presentes na Lei das Estatais, identificando as estruturas ou pontos de atenção que 

devem ser observados pela alta administração destas companhias. 
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1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 Este trabalho foi desenvolvido em cinco capítulos e um apêndice.   

 Primeiro, o capítulo 1 apresenta a introdução do tema de pesquisa, onde estão 

listados o problema de pesquisa, o objetivo geral e específicos, bem como as 

justificativas, relevância da pesquisa e possíveis contribuições ao estudo.  

 Na sequência, o capítulo 2 aborda o marco teórico e empírico relacionado as 

categorias analíticas da pesquisa, tendo como foco, à Governança Corporativa, as 

empresas estatais, a Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais), apontando ainda, o 

combate à corrupção, as estruturas de governança e outros estudos de GC em 

estatais. 

 A seguir, o capítulo 3 apresenta a metodologia utilizada na pesquisa científica, 

descrevendo as categorias analisadas, o delineamento com as etapas da pesquisa, 

os procedimentos de coleta e análise dos dados. Este capítulo, finaliza indicando 

algumas limitações identificadas no curso da pesquisa. 

  Após, o capítulo 4, examina os resultados obtidos, realizando as discussões 

pertinentes. 

 Por último, o capítulo 5, encerra este estudo apresentando as considerações 

finais e recomendações para futuras pesquisas. 

 Todas as referências utilizadas neste estudo, bem como o apêndice contendo 

a Lei nº 13.303/2016 na íntegra, constam ao final deste trabalho. 
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2 MARCO TEÓRICO EMPÍRICO 

 

2.1  GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 

 O embrião da Governança Corporativa (GC) remonta as pesquisas de Berle e 

Means (1932), onde os autores, na reconhecida obra “The Modern Corporation and 

Private Property”, examinam os impactos da separação entre a propriedade e o 

controle em empresas norte-americanas. A FIGURA 2, demonstra a evolução da 

temática. 

 

FIGURA 2 – Evolução (Linha do Tempo) da Governança Corporativa 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

 O trabalho de Jensen e Meckling (1976), chamado “Teoria da Firma”, publicado 

no Journal of Financial Economics, trouxe muitas contribuições para o 
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desenvolvimento da Governança Corporativa, especialmente: 1) a criação de uma 

teoria sobre a estrutura de propriedade das companhias e os conflitos de interesse 

individuais; 2) a determinação do conceito de custos de agência, vinculado a 

separação entre propriedade e controle; e 3) a produção de uma nova definição da 

firma, apresentando-a como uma ficção jurídica concebida por um conjunto de 

relacionamentos contratuais entre indivíduos (SAITO; SILVEIRA, 2008). 

 Na teoria da agência, o contratante (principal) espera que o contratado (agente) 

aja de forma a maximizar os resultados em favor do primeiro. Para que isso ocorra é 

necessário que o contratante monitore o comportamento do agente, crie mecanismos 

de incentivo em favor do agente, incorrendo em custos de agência (EISENHARDT, 

1989). 

 Para Hitt (2003), a Governança Corporativa decorre do divórcio entre a 

propriedade e a gestão das empresas, sendo o ponto central, a determinação de um 

arranjo estrutural que otimize a relação entre propriedade e a gestão das empresas, 

além de melhorar a relação entre o retorno dos acionistas e os benefícios auferidos 

pelos executivos. 

 O progresso da Governança Corporativa está ligado ao crescimento e à 

heterogeneidade das sociedades, que, a partir de um determinado momento, exigiram 

a profissionalização da administração. Essa separação entre propriedade e gestão, 

que no caso americano é provocada por um sistema disperso de posse das ações, 

originando conflitos entre gestores e acionistas (FONTES FILHO; PICOLIN, 2008). 

 Segundo Martins, Silva e Nardi (2006), a temática Governança Corporativa 

ganhou relevância a partir do momento em que investidores de países desenvolvidos 

passaram a investir longe de suas fronteiras, haja vista a saturação que seus 

mercados domésticos estavam enfrentando.  

 Com o intuito de reduzir o conflito de agência as corporações, utilizam-se de 

mecanismos de governança na busca de induzir os agentes (executivos) a 

assegurarem os interesses dos principais (acionistas), como exemplos destes 

mecanismos, tem-se a composição do CAD, a estrutura de propriedade, a 

remuneração dos administradores e a proteção aos sócios minoritários (CORREIA; 

AMARAL; LOUVET, 2011). 

 Conforme Carvalho (2002), o problema agente-principal manifesta-se quando 

uma parte chamada de principal (acionista) depende das decisões tomadas por outra 

parte chamada agente (executivos). Ainda que o agente deva tomar decisões em 
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privilégio do principal, em muitos casos, ocorrem decisões onde há conflito de 

interesses, dando margem a um comportamento reconhecido como oportunismo. 

 Assim, quando a decisão dos gestores (agentes) afeta a riqueza dos acionistas 

(principal), fica estabelecido o problema de agência (COPELAND; WESTON, 2007). 

As boas práticas de Governança Corporativa objetivam harmonizar a relação entre 

esses atores, reduzindo o problema de agência (CONYON; HE, 2011). 

 Bertolucci, Bernardes e Brandão (2006), manifestam que o grande problema 

de agência era entendido como a oposição entre os gestores (agentes executivos) e 

os proprietários (agentes principais). O oportunismo consistiria em decisões dos 

gestores que não visassem à maximização do valor das ações. 

 De acordo com Silveira (2005), os custos de agência compreendem a criação 

e a formação de contratos entre acionistas e executivos, gastos com a fiscalização 

das atividades dos executivos, gastos promovidos pelos executivos para certificar aos 

acionistas que seus atos lhe foram favoráveis e perdas residuais decorrentes de 

divergências entre as decisões tomadas pelos agentes e as decisões que 

maximizariam a riqueza do principal. 

 Quanto aos custos de agência observa-se três problemas a serem reduzidos. 

Primeiro, um embaraço para supervisionar os trabalhos dos executivos de perto. 

Depois, existe uma assimetria da informação, ou seja, os administradores conhecem 

mais profundamente o negócio. E por último, os gestores podem utilizar os recursos 

da empresa na busca de objetivos pessoais (DITTMANN; MAUG, 2007).  

 Slomski et al. (2008), destacam que os conflitos de interesse entre proprietários 

(principais) e gestores (agentes), ocasionam um tipo extraordinário de custos, 

chamados de custos de agência, relativos à resolução dos conflitos de agência, seja 

pela instituição de incentivos aos agentes, seja pela instituição de sistema de 

monitoramento de suas atividades.  

  Uma característica das companhias abertas norte americanas é o grande 

número de acionistas, ou seja, a pulverização do capital. Deste modo, os acionistas 

possuem pouco incentivo ou capacidade para afetar as políticas corporativas definidas 

pelos administradores, resultando em uma situação onde os executivos são fortes e 

os proprietários são fracos (SENHORAS; TAKEUCHI; TAKEUCHI, 2006). 

 Coube a Robert Monks, inconformado com a omissão dos proprietários 

(acionistas), os primeiros estudos que o tornaram pioneiro na temática da corporate 
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governance. Para ele, somente um monitoramento eficaz por parte dos acionistas 

seria capaz de gerar valor para companhia e seus shareholders (MONKS, 2001). 

 De acordo com Silva (2006), a Governança Corporativa manifesta-se com 

maior força a partir dos anos 1990, com o aparecimento dos primeiros códigos de 

melhores práticas. Estes códigos foram fomentados logo após as crises que 

estremeceram grandes corporações mundiais, através da influência dos fundos de 

pensão e de investimentos, na busca de prestações de contas, além de diversos 

escândalos financeiros ingleses e norte-americanos. 

 Escândalos desde àquela época tem despertado discussão sobre a importância 

da Governança Corporativa nas empresas, desordens ocorridas em grandes 

corporações, como a AGF, Enrom, Arthur Andersen, sem contar a crise subprime, 

passaram à sociedade uma imagem de falta de comprometimento com princípios de 

gestão dos recursos de terceiros, por parte dos administradores (KOLK, 2005). 

 Para Anand et al. (2004), são os vários escândalos de corrupção revelados em 

meados dos anos 2000 que conduziram a Governança Corporativa com mais ímpeto, 

fraudes acontecidas em corporações, como Enron, WorldCom, Parmalat, Tyco, Health 

South, mostraram uma realidade incômoda. Estas ocorrências resultaram não das 

ações isoladas de indivíduos, mas sim, da cooperação intencional de um grande 

número de pessoas. 

 Para que os investidores voltassem a ter confiança nos negócios, medidas 

legais impuseram normas em direção de uma gestão mais firme, reforçando o debate 

sobre a Governança Corporativa tanto na mídia especializada, quanto nas pesquisas 

acadêmicas. Resultado dos escândalos envolvendo empresas norte-americanas e 

europeias, notoriamente, a Enron, WorldCom, Arthur Andersen e Parmalat, e mais 

recentemente empresas brasileiras que aplicaram em derivativos, como Sadia e 

Aracruz, dentre outras, que causaram perdas excessivas aos acionistas. (PELEIAS; 

SANTOS; TINOCO, 2017). 

 A título de exemplo, tem-se cronologicamente e separados por países de 

ocorrência vários escândalos financeiros, conforme segue: Nos Estados Unidos,  

Enron (2001), WorldCom (2002), Tyco (2002), Health South (2003), Freddie Mac 

(2003), American International Group (AIG) (2005), Lehman Brothers (2008), Bernie 

Madoff (2008) e Satyam (2009); no Reino Unido, MG Rover Group (2005), Northern 

Rock (2008) e Royal Bank of Scotland Group (2008); e recentemente, no Brasil, as 

fraudes contábeis do Banco Panamericano (2008) e o escândalo de corrupção da 
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Petrobras (2014). Todos estes exemplos demonstram a importância da GC nas 

organizações (MORETTI; KLANN, 2017). 

 A Governança Corporativa defeituosa causa destruição de valor para os 

acionistas, como exemplo temos os escândalos ocorridos na Enron, WorldCom e 

Tyco, as fraudes sucedidas nas companhias Volkswagen e Toshiba. Além dos 

episódios ligados à Operação Lava Jato, que comprometeram a Petrobrás e grandes 

empreiteiras nacionais (GUERRA, 2017). 

 A promulgação da Lei Sarbanes-Oxley, popularmente conhecida como Lei 

SOX, foi uma das consequências dos escândalos ocorridos nos EUA. Este normativo 

legal trouxe uma série de novos requisitos de governança, a exemplo da exigência da 

seção 404, da instituição de um adequado sistema de controle interno, atestado pelos 

auditores independentes (DANTAS et al., 2010). 

 Para Fontes Filho (2014), a Lei Sarbanes-Oxley decretada em 2002, foi uma 

resposta do congresso americano à crise de credibilidade empresarial provocada pela 

quebra da Enron e outras grandes empresas. O extenso documento transfere 

implicações práticas às empresas brasileiras com registro na Securities and Exchange 

Comission (SEC), o equivalente americano a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 

 Segundo Rossetti e Andrade (2014), inúmeros debates sobre o tema GC não 

impediram escândalos e fraudes em confiáveis empresas dos Estados Unidos. Como 

consequência, em 2002, foi decretada e sancionada naquele país, a Lei Sarbanes-

Oxley (SOX), com o intuito de inibir as fraudes corporativas e as manipulações das 

demonstrações contábeis. A Lei SOX tem como proposição maior, a boa Governança 

Corporativa e a ética nos negócios. 

 O objetivo da SOX foi estabelecer penalidades, coibindo faltas éticas, ou 

desalinhadas as boas práticas de Governança Corporativa, por empresas atuantes no 

mercado dos EUA (GELATTI; MENEGHETTI; SILVA, 2010). Companhias que tenham 

ações negociadas junto a Bolsa de Valores dos Estados Unidos devem adotar a Lei 

Sarbanes-Oxley (ROCHA; FERREIRA, 2017). 

 Conforme Borghert (2007), inicialmente acreditou-se que a Lei SOX iria atingir 

apenas empresas norte-americanas. Contudo, as companhias abertas brasileiras que 

negociam seus papéis nas bolsas americanas devem seguir as regras impostas pela 

Securities and Exchange Commission (SEC), relacionadas à aspectos contábeis, de 

transparência e divulgação de informações, que nada mais são que regras baseadas 

em princípios de Governança Corporativa (SILVEIRA, 2004). 
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 Segundo Oliveira (2015), a Lei Sarbanes-Oxley baseia-se em quatro princípios 

que os estudos anteriores de Governança Corporativa vinham aprimorando e 

consolidando ao longo do tempo:  

a) a conformidade legal e ética, ou seja, a Governança Corporativa não é 

simplesmente um assunto de boas intenções;  

b) a adequada administração e a correspondente prestação responsável das 

contas e dos resultados, incluindo a plena indicação dos responsáveis;  

c) a adequada transparência e veracidade das informações disponibilizadas 

aos diversos públicos interessados; e  

d) o senso de propósito e de justiça nas várias decisões adotadas pela 

empresa. 

 

 Segundo Silveira (2015), muito embora o termo corporate governance tenha 

surgido em meados dos anos 1980, e seu análogo brasileiro Governança Corporativa 

apenas no final dos anos 1990, a preocupação com o governo das companhias 

regressa ao nascimento das primeiras sociedades anônimas. 

 Quanto a conceituação da Governança Corporativa, não se tem um conceito 

único, porém observam-se várias palavras-chave que ligam a maioria dos conceitos, 

tais como: direito dos acionistas, direitos de outras partes interessadas, conflitos de 

agência, sistema de valores, sistema de governo, entre outras (ROSSETTI; 

ANDRADE, 2014). 

 Secchi (2009) expressa que a definição de governança não é livre de 

controvérsias, isto porque, tal definição gera imprecisões entre diferentes áreas do 

conhecimento. As principais disciplinas que estudam os fenômenos da Governança 

Corporativa são relações internacionais, ciências políticas e a administração pública 

e privada. 

 Isto posto, observa-se uma abundância de conceituações para a disciplina 

Governança Corporativa. O QUADRO 1, visa trazer conceitos emanados de 

importantes entidades nacionais e internacionais, como o Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa (IBGC) e a Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), entre outras. 
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QUADRO 1 – Conceituação de Governança Corporativa -  Entidades 

Organismos Conceituação de Governança Corporativa 

The Committee (1992) "sistema pelo qual as companhias são dirigidas e 
controladas." 

International Federation of 
Accountants - IFAC (2001) 

"sistema pelo qual as organizações são dirigidas e 
controladas." 

Comissão de Valores Mobiliários 
(2002) 

"o conjunto de práticas que tem por finalidade otimizar o 
desempenho de uma companhia ao proteger todas as partes 
interessadas, tais como investidores, empregados e 
credores, facilitando o acesso ao capital." 

Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico - OCDE 
(2005) 

"conjunto de relações entre a administração de uma 
empresa, seu conselho de administração, seus acionistas e 
outras partes interessadas." 

Instituto Brasileiro de Governança 
Corporativa - IBGC (2015) 

"é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações 
são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os 
relacionamentos entre sócios, conselho de administração, 
diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes 
interessadas." 

 Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

 Tal como ocorre com as entidades, os principais autores e estudiosos da 

Governança Corporativa, traçam diferentes conceitos para a matéria, conforme 

verifica-se no QUADRO 2. 

 

QUADRO 2 – Conceituação de Governança Corporativa - Estudiosos 

Estudiosos Conceituação de Governança Corporativa 

Shleifer e Vishny (1997) 
[...] "diz respeito à forma pela qual os fornecedores de 
recursos das empresas asseguram que obterão para si os 
retornos sobre seus investimentos”. 

Martins (2005) 

[...] “um sistema, princípio e processos, pelo qual as 
empresas são controladas e administradas e que coloca o 
Conselho de Administração como referência central do 
sistema” 

Silveira (2006) 
[...] "o conjunto de mecanismos que visam a aumentar a 
probabilidade de os fornecedores de recursos garantirem 
para si o retorno sobre seu investimento”. 

Nascimento, Bianchi e Terra (2007) 

[...] "é um conjunto de mecanismos que serve para monitorar, 
por meio desse controle, a gestão e o desempenho das 
organizações; ou, ainda, pode ser definida como uma forma 
de esforço contínuo em alinhar os objetivos da alta 
administração aos interesses dos acionistas ou proprietários, 
pela adoção de práticas mais eficazes de monitoramento." 

Assaf Neto (2014) 
[...] "pode ser definida como diretrizes, parâmetros e 
procedimentos que devem nortear (governar) as relações 
entre os gestores e os acionistas." 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

 Então, de maneira bastante abrangente, Governança Corporativa (ou 

governança empresarial), pode ser descrita como os mecanismos ou princípios que 
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governam o processo decisório dentro de uma empresa, isto é, um conjunto de regras 

que visam minimizar os problemas de agência (CARVALHO, 2002). 

 São cinco os princípios basilares da Governança Corporativa: 1) transparência 

ou disclosure; 2) senso de justiça ou fairness; 3) prestação de contas ou accountability; 

4) cumprimento das leis ou compliance; e 5) ética ou ethics (SLOMSKI et al., 2008). 

 Para Rossetti e Andrade (2014), os valores ou princípios básicos da 

Governança Corporativa, são: a) equidade; b) transparência; c) prestação responsável 

de contas; e d) conformidade no cumprimento das normas regulamentadoras. 

 Autores como Carvalho e Bueno (2007) utilizam-se da expressão “valores” para 

indicar princípios, contudo indicam na mesma direção dos emanados pelo IBGC, que 

são: a) Fairness - senso de justiça, nunca beneficiar um stakeholder em detrimento a 

outro; b) Disclosure - transparência nas informações; c) Accountability - prestação 

responsável de contas; d) Compliance - conformidade no cumprimento de normas 

reguladoras. 

 Para o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, conforme seu Código de 

Melhores Práticas, o qual encontra-se em sua 5ª versão, os princípios básicos da GC 

são os seguintes: 

 

a) a transparência, entendida como o desejo de disponibilizar às 
partes interessadas as informações pertinentes; b) a equidade, 
caracterizada pelo tratamento justo e isonômico de todos os sócios, 
acionistas e stakeholders; c) a prestação de contas (accountability), 
por força da qual os agentes de governança devem prestar contas de 
sua atuação e assumir as consequências de suas ações ou omissões; 
e d) a responsabilidade corporativa, por força da qual os agentes de 
governança devem zelar pela sustentabilidade das organizações com 
vistas à sua longevidade, incorporando à gestão considerações de 
ordem social e ambiental (IBGC, 2015, p. 20-21). 

 

 O IBGC (2015) cita, conforme a FIGURA 3, cada um dos quatro princípios 

básicos da Governança Corporativa: 
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FIGURA 3 – Princípios de Governança Corporativa do IBGC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2017), adaptado do IBGC (2015) 

 

 Para Marques (2005) a transparência nas empresas públicas supera estruturas 

e processos. Trata-se de uma postura, uma atitude de confiança entre os principais 

stakeholders: políticos, funcionários públicos e outras partes interessadas, a quem a 

informação deve ser apresentada, e não pode ser retida por qualquer entidade 

particular – ela é um recurso público, assim como o dinheiro público ou os ativos do 

Estado. 

 A transparência está associada a questão da sustentabilidade, atualmente 

percebe-se que uma parcela das empresas tem demandado por mais transparência e 

de uma regulamentação mais rígida, no sentido de reforçar o comportamento ético 

por parte de governos, empresas e indivíduos (ELKINGTON, 2000). 

– consiste no desejo de disponibilizar para as partes interessadas as 
informações que sejam de seu interesse e não apenas aquelas 
impostas por disposições de leis ou regulamentos. Não deve restringir-
se ao desempenho econômico-financeiro, contemplando também os 
demais fatores (inclusive intangíveis) que norteiam a ação gerencial e 
que conduzem à preservação e à otimização do valor da organização. 

Transparência 

– caracteriza-se pelo tratamento justo e isonômico de todos os sócios 
e demais partes interessadas (stakeholders), levando em consideração 
seus direitos, deveres, necessidades, interesses e expectativas. 

Equidade 

– os agentes de governança devem prestar contas de sua atuação de 
modo claro, conciso, compreensível e tempestivo, assumindo 
integralmente as consequências de seus atos e omissões e atuando 
com diligência e responsabilidade no âmbito dos seus papéis. 

Prestação de 
contas 

(accountability) 
 

– os agentes de governança devem zelar pela viabilidade econômico-
financeira das organizações, reduzir as externalidades negativas de 
seus negócios e suas operações e aumentar as positivas, levando em 
consideração, no seu modelo de negócios, os diversos capitais 
(financeiro, manufaturado, intelectual, humano, social, ambiental, 
reputacional, etc.) no curto, médio e longo prazos. 

Responsabilidade 
Corporativa 
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 O IFAC∗ (2001, p. 12) reforça o entendimento, definindo que a transparência 

“serve para garantir que as partes interessadas possam ter confiança na tomada de 

decisões e nas ações das entidades do setor público, na gestão de suas atividades e 

nos gestores”. 

 O Estado e suas empresas devem respeitar os direitos de todos os acionistas, 

em conformidade com os Princípios de Governança Corporativa da Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico, assegurar tratamento equânime e igual 

acesso às informações da companhia para todos os sócios, independente da sua 

participação no capital (OCDE, 2005). 

 Contudo, Martinez (2010) ressalta que nas organizações atuais, é rotineira a 

transferência de responsabilidades, no que diz respeito às tomadas de decisões vitais 

para a companhia. Essas obrigações são transferidas por delegação dos acionistas 

ao CAD, e desses, aos administradores. Verifica-se que o acompanhamento através 

da tomada de contas (accountability) se tornam cada vez mais rigorosos.  

 Na esfera pública, a prestação de contas é a rotina na qual as entidades e os 

administradores públicos são responsabilizados pelas próprias decisões e atitudes, 

incluindo o trato com os recursos públicos e todos os aspectos de desempenho, 

submetendo-se ao exame detalhado do controle externo (IFAC, 2001). 

 A responsabilidade corporativa traduz-se no princípio fundamental da gestão 

inteligente, no qual existe uma junção dos pilares econômico, social e ambiental, 

resultando no chamado “ponto doce da sustentabilidade”, o qual ocorre na confluência 

do plano de negócios de uma empresa e os interesses de toda a sociedade (SAVITZ; 

WEBER, 2006).  

 Esse modelo de gestão baseado no triple bottom line, define sustentabilidade 

como “o princípio que assegura que as ações de hoje não irão limitar a gama de 

opções econômicas, sociais e ambientais disponíveis para as futuras gerações” 

(ELKINGTON, 2000, p. 21). 

                                            
∗   IFAC – International Federation Account é a organização global para a profissão contábil dedicada a 

servir o interesse público, fortalecendo a profissão e contribuindo para o desenvolvimento de 
economias internacionais fortes. O IFAC é composto por mais de 175 membros e associados em 
mais de 130 países e jurisdições, representando quase 3 milhões de contadores em práticas 
públicas, educação, serviços governamentais, indústria e comércio.  
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 O conceito de sustentabilidade proposto por John Elkington, representa a 

interdependência dos aspectos econômico, social e ambiental, conforme apresentado 

na FIGURA 4. 

  

FIGURA 4 – Conceito de Sustentabilidade conforme Elkington (2000) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

 Nesse sentido, Porter e Kramer (2006) relataram que a utilização do triple 

bottom line, o qual ocupa-se da viabilidade financeira, sem esquecer a necessidade 

da coexistência harmônica com os aspectos social e ambiental, demonstra uma 

preocupação com a sustentabilidade. 

 

2.1.1 Estruturas da Governança 

 

 A estrutura de governança é a forma pela qual são distribuídos os fluxos de 

autoridade dentro das companhias, representada graficamente através de 

organograma. A FIGURA 5, demonstra a estrutura de governança organizacional com 

seus órgãos e processos. 

 
  

TRIPLE BOTTOM LINE

Econômico Social Ambiental
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FIGURA 5 – Governança Corporativa do ponto de vista organizacional 

 
Fonte: Rossetti e Andrade (2015) 

 

2.1.1.1 Conselho de Administração 

 

 De acordo com Martins e Rodrigues (2005, p. 01), a Governança Corporativa 

pode ser compreendida como “um sistema, princípios e processos pelos quais as 

empresas são controladas e administradas e que colocam o Conselho de 

Administração como referência central do sistema”. 

 Entende-se o Conselho de Administração como o principal dispositivo de 

Governança Corporativa, o qual deve representar os interesses de longo prazo da 

entidade, tomando as principais decisões que envolvam os negócios, tais como: 

investimento e captação de recursos, além da seleção e o monitoramento dos 

executivos (SILVEIRA, 2014). 

 O Conselho de Administração é o instrumento central de governança. Através 

dele, os acionistas, os stakeholders, o controle corporativo do mercado e as 
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regulações nacionais e internacionais, interagem num complexo caminho para afetar 

as ações das empresas e o monitoramento dos gerentes (MONKS, 2001). 

 Segundo Oliveira (2015), o CAD é uma unidade deliberativa estruturada, que 

objetiva proteger o patrimônio da empresa e maximizar o retorno dos investimentos 

para os acionistas. A principal atividade do conselho é monitorar os gestores da 

empresa, no entanto, conselheiros externos tendem a ser monitores mais eficientes 

(SILVEIRA; BARROS; FAMÁ, 2003). 

 De acordo com Ventura (2000), estudos realizados a partir do índice de 

informações IAN/99 disponíveis no portal da CVM, tendo uma amostra de 438 

empresas listadas na bolsa de valores, representando 75% do universo, 

demonstravam que em 41% dos casos, o cargo de principal executivo das 

companhias e o de presidente do conselho de administração eram ocupados pelo 

mesmo profissional. Ainda, em 72% das empresas, o principal executivo, ocupava 

uma das vagas do conselho de administração.  

 Estudo buscando relacionar a participação de executivos nos conselhos de 

administração e o desempenho financeiro destas companhias, diagnosticou uma 

performance negativa naquelas empresas que adotam a prática de incluir diretores 

em suas assembleias. (HERMALIN; WEISBACH, 2003). 

 Conforme Correia, Amaral e Louvet (2014), para que o Conselho de 

Administração possa executar sua atividade de redução de problemas de agência, 

atuando como um instrumento do sistema de controle interno das empresas, algumas 

circunstâncias devem existir, como: participação elevada de conselheiros 

independentes; separação das funções de diretor geral da companhia e de presidente 

do Conselho de Administração; e um número pequeno de membros. 

 Para Salmon (1993), o número ideal de membros do CAD seria entre oito e 

quinze membros, sendo que um número menor que oito atrapalharia a formação de 

comissões internas e, um número superior a quinze, tornaria as decisões 

demasiadamente arrastadas. Estudo com 452 grandes companhias dos Estados 

Unidos entre os anos 1984 e 1991, constatou que conselhos menores apresentavam 

melhores indicadores financeiros, bem como, melhor desempenho do principal 

executivo (YERMACK, 1996). 

 Pesquisa de Turrent e Garcia (2015) envolvendo empresas listadas em bolsa 

de valores no Brasil, Argentina, Chile e México, resultou no tamanho médio dos CAD 

em dez membros, sendo observado que 38% destes, são independentes e, apenas 
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5% dos participantes, eram mulheres. A Lei Federal nº 12.353, dispõe sobre a 

participação de empregados ativos nos conselhos de administração das empresas 

públicas, de economia mista, suas subsidiárias e controladas (BRASIL, 2010). 

 Estudo com uma amostra de 38 companhias do setor elétrico brasileiro listadas 

na B3 (antiga BM&FBOVESPA), entre os anos 2005-2010, apresentou uma relação 

positiva entre o tamanho e independência dos conselhos de administração. 

 

2.1.1.2 Conselho Fiscal 

 

 A mais antiga alusão localizada na literatura sobre a constituição e o 

funcionamento do Conselho Fiscal remonta à época da Companhia Holandesa das 

Índias Ocidentais, sendo posteriormente inserida na legislação francesa no séc. XIX 

(LAMY FILHO; PEDREIRA, 1997). 

 Para Bulgarelli (1998), o Conselho Fiscal exerce controle sobre a 

administração, abrangendo as contas e a gestão. Segundo o autor, em razão da Lei 

nº 6404/1976, o órgão é significativo para controle, fiscalização e informação e, não 

se esgota na revisão das contas, atingindo a fiscalização da gestão. A competência 

legal conferida ao Conselho Fiscal, outorga-lhe uma função valorativa formal e de 

mérito, no controle de legitimidade. 

 Também Simonato (1998) confirma a apresentação de Bulgarelli, citando que 

a legislação outorga ao membro do Conselho Fiscal, a autoridade de solicitar ao órgão 

de administração (o qual não pode desatender, conforme entendimento na doutrina 

dominante), esclarecimentos, informações e, a elaboração das demonstrações 

financeiras. 

 Os Conselheiros Fiscais tornam-se esteios de confiança para os acionistas, que 

julgam estar neles o controle da aplicação e a salvaguarda dos capitais confiados às 

organizações (PESSOA, 2006). 

 Enquanto Oliveira (2015) apresenta pontos positivos e negativos na atuação do 

Conselho Fiscal, destacando a necessidade de conhecimento específico; que o COF 

normalmente não é atrativo profissionalmente; o trabalho e as responsabilidades são 

crescentes, tendo ampla atuação profissional. O Conselheiro deve ter autonomia 

técnica, financeira e de relacionamento com os acionistas, atuando de maneira a 

respeitar os minoritários, impedido de buscar vantagem própria, para terceiros, ou 

ainda, causar prejuízo à entidade. 
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2.1.1.3 Comitê de Auditoria Estatutária 

 

 De acordo com o IBGC (2015), é recomendável que o Conselho de 

Administração, observados fatores como setor de atuação, porte e complexidade da 

companhia, institua comitês especializados capazes de auxiliá-lo no exercício de suas 

responsabilidades, particularmente com respeito a auditoria, finanças, pessoas, riscos 

e sustentabilidade. O Comitê de Auditoria não se confunde com o Conselho Fiscal. 

Enquanto o Comitê de Auditoria é um órgão de assessoramento do conselho de 

administração, o Conselho Fiscal tem como objetivo fiscalizar os atos da 

administração. 

 Para Cunha et al. (2013), percebe-se que o Comitê de Auditoria se constitui em 

órgão do conselho de administração, com o objetivo de atender as demandas 

específicas deste conselho, especialmente quanto ao monitoramento e adequação 

dos controles internos, gestão dos riscos, geração de relatórios financeiros, 

compliance e, o acompanhamento dos trabalhos das auditorias, interna e externa. 

 Após o advento da Lei SOX, em 2002, nos Estados Unidos, o Comitê de 

Auditoria passou a ser evidenciado mundialmente, pois esta norma determinou a 

instituição de tal comitê nas sociedades anônimas de capital aberto nacionais e 

estrangeiras, que transacionem Recibos de Depósitos Americanos (ADRs). 

Independentemente de ser uma lei aplicável às empresas norte-americanas e a 

legislação desse país ter aberto exceção para as companhias estrangeiras, referida 

determinação ganhou importância por ser o Comitê de Auditoria uma ferramenta 

preparada para auxiliar e fortalecer a GC das organizações (OLIVEIRA; COSTA, 

2005). 

 Segundo Cheffins (2012), foram as descobertas de pagamentos de propinas 

por empresas americanas a empregados públicos de outros países e a adulteração 

de registros corporativos, compactuada por gestores, que levaram a Securities and 

Exchange Comission (SEC), a exigir alterações nas companhias, tais como, a 

nomeação de conselheiros externos e a criação dos comitês de auditoria. 

 Estudo elaborado por Silva et al. (2009) tiveram como objetivo a análise da 

evolução da Governança Corporativa e a implantação das seções de controle interno 

e do Comitê de Auditoria da Petrobras, em conformidade com a Lei Sarbanes-Oxley 

(SOX). Concluíram que a companhia procura as melhores práticas de GC – com 

transparência e credibilidade – e, que estas, confluem para o acolhimento do 
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estabelecido nas seções da Lei SOX, auxiliando para melhorar o relacionamento com 

os stakeholders. 

 Conforme Peleias, Segreti e Costa (2009), o Comitê de Auditoria atua como 

instrumento de fiscalização essencial na proteção da integridade do mercado de 

ações. É composto por membros independentes do conselho de administração, com 

responsabilidade de supervisionar o processo de preparação e divulgação das 

demonstrações financeiras, zelar pela integridade dos sistemas de controles internos 

e, preservar o processo de comunicação com auditores independentes. Referido 

comitê é um órgão de natureza supervisora, constituído por membros indicados pelo 

CAD, prestando assessoria e apoio especializado ao próprio Conselho de 

Administração (DELOITTE, 2013). 

 Embora, órgãos de governo e pesquisadores de inúmeros países questionem 

a efetividade dos comitês de auditoria e seu apoio para percepção das boas práticas 

de Governança Corporativa, a literatura considera que a atuação deste órgão permite 

acreditar que exista maior transparência nas atividades sociais das empresas 

(FURUTA; SANTOS, 2010).  

 Segundo Thiruvadi e Huang (2011), o Comitê de Auditoria pode minimizar a 

prática do gerenciamento de resultados, pois membros do comitê são responsáveis 

por supervisionar o trabalho dos auditores internos, e também, a relação entre 

diretores e auditores, com o objetivo de melhorar a qualidade dos demonstrativos 

financeiros da companhia, de maneira que a eficácia do comitê não só diminui o 

gerenciamento de resultados pela gestão, como também, faz com que o auditor seja 

mais conservador na análise das demonstrações contábeis. 

 Por fim, o Comitê de Auditoria tem por atividade, coordenar, estruturar e 

operacionalizar os processos de análise e o controle das práticas administrativas, 

contábeis, legais e éticas da entidade, apresentando respostas para possíveis 

divergências. Contudo, o comitê não é responsável pela conformidade legal da 

companhia, atribuição esta, das auditorias externa e interna (OLIVEIRA, 2015). 

 

2.1.1.4 Diretoria executiva 

 

 A diretoria executiva é o órgão responsável pela administração da organização, 

cuja principal finalidade é fazer com que a empresa cumpra seu objeto e sua função 

social. Ela executa a estratégia e as diretrizes gerais aprovadas pelo CAD, administra 
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os ativos da companhia e dirige seus negócios. Através de processos e políticas 

formalizados, a diretoria viabiliza e dissemina os propósitos, princípios e valores da 

entidade (IBGC, 2015). 

 Segundo Borba (2010), a diretoria possui diversas obrigações com a 

companhia representada, sendo o primeiro de todos, o de bem administrá-la, atuando 

com competência, eficiência e correção, como se estivesse gerindo seu próprio 

negócio. Ressalta-se que a remuneração é um importante fator de motivação, 

premiação e de disciplina para os executivos (FIRTH, 1999). 

 De acordo com o IBGC (2015, p. 75) “a remuneração da diretoria deve servir 

como uma ferramenta efetiva de atração, motivação e retenção dos diretores e 

proporcionar o alinhamento de seus interesses com os da organização”. A Lei no 

6.404/1976 (Leia das S/A’s), dispõe que a assembleia-geral fixará o montante global 

ou individual da remuneração dos administradores, inclusive benefícios de qualquer 

natureza e verbas de representação, tendo em conta suas responsabilidades, o tempo 

dedicado às suas funções, sua competência, reputação profissional e o valor dos seus 

serviços no mercado.   

 

2.1.1.5 Gestão de riscos 

 

 Conforme Brito (2007, p. 3) “risco é a possibilidade de ocorrência de um evento 

que pode afetar a todos negativamente”, ou seja, o risco conjuga a possibilidade de 

um evento e suas consequências. A existência da atividade estimula a ocorrência de 

eventos ou situações, cujas consequências, podem ser positivas (oportunidades de 

obter vantagens) ou negativas (ameaças ao sucesso) (FERMA, 2003). 

 O passado quase nunca apresenta quando brotará a desordem no futuro. 

Guerras, depressões, alterações bruscas no mercado acionário e massacres étnicos 

se processam, mas sempre parecem chegar como assombros. Contudo, após o 

ocorrido, quando se estuda a história do que aconteceu, a fonte da turbulência parece 

tão óbvia que não se entende como as pessoas presentes ignoraram o que as 

esperava (BERNSTEIN, 2016). 

 Os negócios estão sujeitos a riscos, provenientes de atividade operacional, 

financeira, regulatória, estratégica, tecnológica, sistêmica, social e ambiental. Os 

riscos em que a organização está exposta, devem ser administrados para subsidiar a 

tomada de decisão pelos gestores (IBGC, 2015). 
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 Conforme Jánszky e Carvalho (2014), no Brasil, a Instrução CVM nº 480/09 

(Anexo 24), dispõe sobre o registro de emissores de valores mobiliários, estabelece 

que o item (4) do formulário de referência, deve trazer os fatores de risco que possam 

motivar a decisão de investimento, enquanto o item (5), deve descrever, quantitativa 

e qualitativamente, os principais riscos de mercado a que o emissor está sujeito. 

 Para o Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: 

 

A gestão de riscos corporativos é um processo conduzido pelo 
conselho de administração, diretoria e empregados, aplicado na 
definição de estratégias, formuladas para identificar na organização 
eventos em potencial, capazes de afetá-la e administrar os riscos, 
mantendo-os compatíveis ao apetite a risco da organização, 
permitindo garantia razoável do cumprimento dos seus objetivos 
(COSO, 2007, p. 13). 

 

 Segundo a Transparência Internacional (2013), um adequado sistema de 

gestão e análise de riscos deve espelhar as singularidades de cada organização, suas 

características específicas e sua cultura. Desta maneira, é necessário levar em conta 

seus riscos inerentes, como por exemplo, sua localização, ramo de atividade, porte, 

ou mesmo, suas estratégias de negócios e partes relacionadas. 

 

2.1.1.6 Compliance e integridade 

 

 De acordo com Bottini (2013), o estímulo inicial ao compliance partiu das 

instituições financeiras, especialmente após os mundialmente conhecidos escândalos 

de Governança Corporativa (Barings, Enron, World Com, Parmalat, etc.) e a crise 

financeira de 2008. Posto isto, o compliance significa estar em conformidade no 

cumprimento de normas reguladoras, expressas nos estatutos sociais, nos regimentos 

internos e nas instituições legais do país (ROSSETTI; ANDRADE, 2014). 

 Para Pleti e De Freitas (2015), o principal objetivo do compliance é “garantir 

que a própria pessoa jurídica atinja a sua função social, mantenha intactas a sua 

imagem e confiabilidade e garanta a própria sobrevida com a necessária honra e 

dignidade”. Quanto a reputação, a ABBI (2004, p. 14) diz: “compliance é braço dos 

órgãos reguladores junto à administração no que se refere à preservação da boa 

imagem e reputação e às normas e controles na busca da conformidade”. 
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 Estudos de Anacleto, Bertoncini e Custódio Filho (2014) quanto a Lei 

Anticorrupção, destacam que procedimentos internos de integridade, auditoria e 

incentivo a denúncia de irregularidade e, a aplicação efetiva de códigos de ética e de 

conduta na esfera da empresa de que trata a norma, dizem respeito à função de 

compliance. A expressão compliance é derivada do verbo em inglês “to comply” que 

significa cumprir, executar, satisfazer, realizar, o que foi imposto. 

 Quando do início da vigência da Lei Anticorrupção, foi repetida a importância 

das companhias privadas direcionarem profilaticamente suas ações com intuito de 

combater a corrupção, através de práticas de compliance (BARBIERI; CAJAZEIRA, 

2016). Enquanto Rocha (2015), ao estudar o tema, reforça que a empresa deve 

manter um programa de compliance apoiado num sistema de controle interno, 

transposto por procedimentos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de 

irregularidades, bem como, voltado à aplicação de Códigos de Ética e de conduta no 

âmbito da pessoa jurídica. 

 Conforme Breier (2015), apresenta-se como o grande desafio da Administração 

Pública brasileira na atualidade a implantação de programas de compliance de 

natureza pública, personalizados para a prática estatal, não apenas aproveitando o 

know-how no combate à corrupção proveniente do setor privado, como da mesma 

forma, criando estruturas responsáveis pela educação efetiva do administrador 

público, forte na criação de uma cultura de boa governança. 

 Embora cause surpresa associar o compliance com a Administração Pública 

enquanto receptora de tais normas, pois teoricamente, este instituto teria sido criado 

para atender às sociedades privadas à conformidade legislativa vigente (COELHO, 

2016).    

 Tempestivo destacar que o compliance público direciona para a realização de 

uma estratégica inovadora à esfera brasileira, tendo como fundamento os princípios 

da Administração Pública, previstos no artigo 37 da Constituição da República 

(legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência), entre outros, como 

ética, transparência, integridade, justiça, equidade e responsabilidade 

(NASCIMENTO, 2016). 

 Para Amaral (2016), Governança Corporativa é uma maneira de exercer o 

poder que pretende dar maior transparência, proporcionando mais uma forma de 

controle que objetiva o agir ético dos envolvidos, garantindo atuação dentro das 
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práticas de compliance, portanto, obedecendo normas externas e internas, o que vai 

repercutir em maior credibilidade da empresa diante da sociedade. 

 De acordo com a ABBI (2004), o risco de compliance é o risco de punições 

legais ou regulamentares, perdas financeiras ou de reputação, decorrentes do 

descumprimento de disposições legais, regulamentares, códigos de conduta, etc. 

Entretanto, compliance ultrapassa as barreiras legais e regulamentares, adicionando 

princípios de integridade e conduta ética. Portanto, conscientizar-se que, mesmo 

nenhuma lei ou regulamento esteja sendo desrespeitado, ações que tragam impactos 

negativos para os stakeholders, podem gerar risco reputacional e publicidade adversa, 

comprometendo a continuidade de qualquer empresa.  

 Enquanto a auditoria é algo mais generalista, fiscalizando normas e 

procedimentos comuns a todas as empresas, no programa de compliance, a empresa 

deve estabelecer regras específicas para o seu negócio e procedimentos em 

conformidade com seu próprio código de conduta. Logo, o compliance pode ser visto 

como um instrumento mais personalizado, voltado às particularidades de cada 

empresa (ALEGRETTI, 2016). 

 

2.1.1.7 Auditoria interna 

 

 Segundo Perez Junior (2012), auditoria pode ser conceituada como sendo o 

levantamento, estudo e avaliação sistemática das operações, procedimentos, rotinas 

e demonstrações financeiras de uma companhia. É a análise dos diversos elementos 

contábeis e processuais, verificando a exatidão e fidedignidade dos procedimentos, 

demonstrações e relatórios, de acordo com os princípios estabelecidos por lei e pela 

empresa (OLIVEIRA, 2015). 

 Para o Tribunal de Contas da União, auditoria é o: 

 

Processo sistemático, documentado e independente de se avaliar 
objetivamente uma situação ou condição para determinar a extensão 
na qual os critérios aplicáveis são atendidos, obter evidências quanto 
a esse atendimento e relatar os resultados dessa avaliação a um 
destinatário predeterminado (TCU, 2012, p. 05). 

 

 Muitas companhias utilizam-se do Comitê de Auditoria, por ser um organismo 

importante de assessoramento ao Conselho de Administração, para auxiliar no 

controle sobre a qualidade de demonstrações financeiras e controles internos, visando 
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a confiabilidade e integridade das informações para proteger a organização e todas 

as partes interessadas (IBGC, 2015). 

 De acordo com Krishinan (2005), independência e o profissionalismo do Comitê 

de Auditoria, são características imprescindíveis para o bom funcionamento do órgão, 

habilitando-o a contribuir fundamentalmente para melhorar o nível de controle interno 

da organização. 

 Em estudo elaborado por Jesus e Alberton (2007), com o objetivo de investigar 

o processo de implementação da Governança Corporativa nas empresas de capital 

aberto associado à Bovespa, dando ênfase na auditoria, os autores constataram que 

a organização de um Comitê de Auditoria interna possui alto grau de relevância na 

Governança Corporativa, aumentando a credibilidade na visão dos investidores. 

 Pesquisa relacionada às características do Comitê de Auditoria Estatutária e o 

atraso na emissão do relatório da auditoria independente, apresentaram que quanto 

maior for o Comitê de Auditoria, com mais membros independentes, com 

conhecimentos em contabilidade, finanças e auditoria, menor será o prazo de entrega 

do parecer de auditoria independente (OLIVEIRA et al., 2014). 

 Publicações relacionadas à efetividade dos Comitês de Auditoria, tem sido um 

tema cada vez mais debatido, segundo Lin, Li e Yang (2006), devido ao aumento das 

preocupações sobre qualidade do processo de informação financeira corporativa 

causada por escândalos contábeis. Assim, diversos países perceberam a importância 

da auditoria na governança, surgindo o Comitê de Auditoria como tema de discussão 

no movimento da Governança Corporativa, mostrando-se como um dos mais 

importantes elementos para a melhoria e o aperfeiçoamento do processo de 

accountability (DE LUCCA et al., 2010). 

 Na FIGURA 6, estão destacadas as principais funções da auditoria interna, 

segundo dados do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.  
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FIGURA 6 – Funções da Auditoria Interna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018), adaptado do IBGC (2015). 

 

 Para Assaf Neto (2014), é papel da auditoria independente subsidiar o 

Conselho de Administração e os diretores nas tomadas de decisões, verificando as 

demonstrações financeiras elaboradas, atestando se os relatórios disponibilizados 

refletem adequadamente sua efetiva realidade. O relatório de auditoria, é a nova 

expressão utilizada nas novas normas de auditoria para se referir ao produto final 

emitido pelo auditor independente, em decorrência de sua auditoria nas 

demonstrações financeiras, as quais contém a opinião dos auditores sobre os 

balanços (LONGO, 2015). 

 Conforme o Instituto dos Auditores Internos (2009), a atividade de auditoria 

interna agrega valor à organização, quando considera estratégias, objetivos e riscos 

e se esmera para ofertar formas de melhorar os processos de governança, 

gerenciamento de riscos e controles. O trabalho da auditoria interna deve estar 

ajustado com a estratégia da organização e ser fundamentado em matriz de riscos, 

devendo ter antecipação na supervisão da conformidade dos agentes de governança 

e na recomendação do melhoramento de controles, regras e procedimentos, 

observando as melhores práticas de mercado (IBGC, 2015). 

 Attie (1992), expressa sobre controle administrativo, cuja atribuição é verificar 

e avaliar a efetividade dos demais controles. O objetivo maior do trabalho de auditoria 

interna consiste em prestar assistência a todos os membros da administração, no 

sentido de levar a um cumprimento eficiente de suas responsabilidades, 

proporcionando-lhes análises, avaliações, recomendações e comentários pertinentes 

às atividades examinadas. 

a) avaliar a conformidade dos relatórios contábeis e financeiros da administração, do 
sistema de controles internos, da gestão de riscos e do compliance; 

c) garantir, por meio do conselho de administração, que a diretoria desenvolva controles 
internos confiáveis, eficientes e eficazes (que o comitê deve entender e monitorar 
adequadamente; e 

d) garantir a efetividade do desempenho da auditoria independente e da auditoria 
interna. 

b) garantir a efetividade do desempenho da auditoria independente e da auditoria 
interna; 
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 Com o advento da Lei no 13.303/2016, a auditoria interna passou a ter 

incumbência vital na conferência da adequação dos controles internos, da eficiência 

e eficácia do gerenciamento dos riscos e governança, assim como, na aferição da 

confiabilidade dos processos que visam a elaboração das demonstrações financeiras 

(ROCHA; FERREIRA, 2017). 

 Isto posto, transcorrido o histórico da Governança Corporativa, as principais 

referenciais no tema, além de detalharmos suas estruturas de deliberativas, 

executivas e de controle. Trataremos do universo das empresas estatais onde residem 

as sociedades de economia mista. 

 

2.2  EMPRESAS ESTATAIS 

 

 Conforme Schirato (2016), o surgimento das empresas estatais retrocede a 

vinda da Família Real Portuguesa para o país, em 1808 e, a pronta criação do Banco 

do Brasil, posteriormente. Já nos anos 1930, surgem as ferrovias ligadas a estatais, a 

constituição do Instituto de Resseguros do Brasil (IRB), a Companhia Siderúrgica 

Nacional, entre outras. Contudo, é durante o regime militar que a intervenção do 

Estado na economia nacional é mais acentuada. 

 Para Gobetti (2010), as empresas estatais foram importantes no processo de 

industrialização do Brasil, especialmente a partir dos anos 1940, quando assume o 

papel de indutoras da economia, atuando como: provedora de bens, manejando a 

política fiscal, articulando fontes de financiamento e, criando a infraestrutura 

necessária para o desenvolvimento da indústria nacional. Essa é uma das 

características do desenvolvimento do capitalismo no país (FURTADO, 1979). 

 De acordo com Bresser-Pereira (2010), tanto o Brasil, como os demais países 

da América Latina, baseados na teoria estruturalista, apostaram na intervenção do 

Estado na economia, como sendo única forma de promover a industrialização, 

objetivando superar o atraso no desenvolvimento econômico dos países da região. 

 Assim, as empresas de controle estatal são prevalentes na prestação de 

serviços públicos e na indústria de infraestrutura, tais como, energia, transporte, 

comunicação, etc., visto que são setores que impactam outros setores de negócios, 

bem como, a população em geral, como observou a Organisation For Economic Co-

Operation And Development (OCDE, 2005). 
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 Durante a década de 1970, as estatais foram utilizadas como instrumento de 

política macroeconômica, passando a captar recursos no exterior com a intenção de 

fechar a balança de pagamentos do governo. Nesta mesma época, os preços de seus 

produtos e serviços foram congelados, como medida para conter a inflação crescente, 

o que acabou por comprometer o desempenho e capacidade de reinvestimento destas 

companhias, ensejando nos processos de privatização ocorridos nos anos 1990 

(RIBEIRO; SOCORRO; CHEDE, 2009). 

 Segundo Di Pietro (2011), a expressão “empresa estatal”, trata-se de um 

gênero que abrange todas as companhias sob o controle do Estado, incluindo 

empresas públicas, sociedades de economia mista, além de outras empresas sob o 

controle do Estado, que não ostentam nenhuma dessas naturezas. 

 Para Silveira (2015), as empresas estatais, são aquelas entidades classificadas 

como empresas públicas e sociedades de economia mista, onde as primeiras, 

possuem seu capital integralmente detido pelo Estado, enquanto que nas sociedades 

de economia mista, há uma conjunção de capital público e privado (acionistas), sendo 

a maioria das ações com direito a voto de propriedade do Estado. 

 O conceito de empresa estatal está vinculado ao controle por parte do Estado, 

ou seja, naquelas entidades onde a maioria do capital votante é de propriedade 

governamental, razão pela qual, alguns autores chamam de empresa “semi-estatal” 

as companhias onde a participação da administração pública é minoritária 

(SUNDFELD; SOUZA; PINTO, 2011). 

 Para Ferraz (2014), no caso das empresas estatais, cabe ao Estado o poder 

de controle, devendo comandar as atividades empresariais, ditando regras, 

direcionando os rumos a serem seguidos, orientando à administração para o 

atendimento dos seus objetivos. 

 Ao reportar-se às empresas estatais, o Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa, assim afirma:  

 

as chamadas empresas estatais consistem em pessoas jurídicas de 
direito privado por meio das quais um ente federativo (município, 
estado, Distrito Federal ou União Federal) presta serviços públicos ou 
explora diretamente atividades econômicas. Dividem-se em empresas 
públicas, cujo capital social é detido exclusivamente pelo Estado, e 
sociedades de economia mista (SEMs), que, embora tenham um ente 
federativo como acionista controlador, também contam com capital 
privado em sua composição acionária (IBGC, 2015, p. 10). 
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 Mello (2009), conceituando sociedade de economia mista, esclarece que trata-

se de pessoa jurídica cuja criação é autorizada por lei, como instrumento de ação do 

Estado, dotada de personalidade de direito privado, mas submetida a certas regras 

sui generis decorrentes de seu caráter de atuação auxiliar do governo, constituída sob 

a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto, pertençam em sua 

maioria à União ou entidade de sua Administração indireta, sobre remanescente 

acionária de propriedade particular. 

 Assim, de maneira a evidenciar a forma de atuação da administração pública 

brasileira, bem como o posicionamento das sociedades de economia mista, dentro da 

administração indireta, foi elaborada a FIGURA 7. 

 

FIGURA 7 – Estrutura da administração pública brasileira 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017), adaptado de Mello (2009) 

 

 As empresas estatais concorrem no mercado sob as regras e com estruturas 

próprias de companhias de direito privado, entretanto, ficam expostas às ingerências 

políticas, que na escolha de seus dirigentes, opta-se por executivos comprometidos 

com as demandas políticas por parte do governo de ocasião (CARDOSO, 2016).   

 De acordo com Silveira (2015), o documento intitulado Corporate Governance 

Guidelines for State-Owned Entreprises (SOEs), lançado pela Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), em setembro de 2005, é 
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considerado o benchmark internacional para auxiliar os governos a aprimorarem suas 

práticas de Governança Corporativa junto as empresas sob seu controle. 

 Esse documento surgiu da constatação da OCDE quanto a participação 

relevante das empresas estatais no Produto Interno Bruto (PIB), capitalização do 

mercado e criação de empregos de muitos países, levando este organismo 

internacional a desenvolver o guia com vistas às melhores práticas de Governança 

Corporativa para empresas públicas (OCDE, 2005). 

 Para Fontes Filho e Picolin (2008), existe a necessidade do desenvolvimento 

de um referencial legal e regulatório aplicável às empresas estatais que atuam em 

concorrência com o setor privado, promovendo boas práticas de Governança 

Corporativa, em conformidade com os princípios da OCDE. 

 Atualmente, o desafio da GC às empresas administradas pelo Estado é 

aumentar sua credibilidade junto ao mercado, atraindo investimentos, alinhando os 

interesses dos sócios aos executivos, reduzindo a interferência do sócio majoritário e 

os conflitos de agência (SILVEIRA, 2014). 

 Para Vicente e Bannwart Júnior (2017), outro problema tem sido as denúncias 

de corrupção, que tem permeado as empresas públicas, sociedades de economia 

mista e suas subsidiárias. Esta situação tem feito com que o mercado e a sociedade 

tenham clamado por ações de transparência e melhor controle no modelo da gestão. 

 Desta forma, cresce o debate sobre o aperfeiçoamento das práticas de 

Governança Corporativa das empresas estatais no Brasil, por diversos aspectos: 

participação em setores chave da economia, como o de infraestrutura; a prestação de 

serviços públicos essenciais; a exposição ao risco de corrupção e a ingerência 

político-partidária; entre outros. Nesta direção, a recente demanda por níveis mais 

elevados de Governança Corporativa em empresas do governo, pode ser entendida 

como uma das mais importantes frentes, de um esforço amplo, para instalação de um 

ambiente empresarial mais justo, responsável e transparente, que estimule o 

desenvolvimento econômico e social do país (IBGC, 2017).  

 Os seguidos escândalos de corrupção envolvendo empresas públicas e 

sociedades de economia mista, são decorrentes da administração realizada por 

quadros do mundo político, os quais tem interesses em desacordo com aqueles 

aceitos pela sociedade (FORTINI; SHERMAM, 2016). 
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2.3 ESCÂNDALOS E CORRUPÇÃO 

 

 A corrupção, cuja raiz etimológica remete aos vocábulos “pútrido” e 

“apodrecido”, atualmente é concebida usualmente como a prática de atos 

degenerados, depravados, devassos e desmoralizados, levando a pessoa corrompida 

a afastar-se da retidão, conforme definição dada por Madrid (2012). 

 A Transparência Internacional em seu Princípio Empresarial para Combater o 

Suborno (2009), conceituou corrupção como um abuso do poder entregue à alguém, 

visando um interesse próprio. Esse mesmo organismo ressalta a piora do Brasil no 

ranking da corrupção América Latina, logo após os escândalos envolvendo a 

Petrobrás, tido como o maior já visto no país (TRANSPARENCY INTERNATIONAL, 

2016). 

 De acordo com Vicente e Bannwart Júnior (2017), as empresas pertencentes 

ao Estado, na forma como estavam sendo dirigidas, tornaram-se locais próprios à 

corrupção. Denúncias de corrupção levaram a população clamar por alterações, que 

vieram através de leis. 

 A Controladoria-Geral da União (CGU), em Ofício EMI nº 00011 2009 – 

CGU/MJ/AGU, destinado a presidência da República, destacou o seguinte:  

 

Sabe-se que a corrupção é um dos grandes males que afetam a 
sociedade. São notórios os custos políticos, sociais e econômicos que 
acarreta. Ela compromete a legitimidade política, enfraquece as 
instituições democráticas e os valores morais da sociedade, além de 
gerar um ambiente de insegurança no mercado econômico, 
comprometendo o crescimento econômico e afugentando novos 
investimentos. O controle da corrupção assume, portanto, papel 
fundamental no fortalecimento das instituições democráticas e na 
viabilização do crescimento econômico do país (CGU, 2009, p. 01). 

 

 Existem duas maneiras de enxergar a evolução da corrupção, uma ao afirmar 

que os casos de corrupção têm aumentado; e a outra, aduz que a transparência é o 

que tem aumentado na realidade. As duas perspectivas não se excluem, 

encaminhando sim, a uma terceira possibilidade, que é o aumento tanto da corrupção 

em si, quanto da percepção da corrupção (PILAGALLO, 2013). 

 Conforme a OCDE (2013), torna-se imperioso o enfrentamento da corrupção, 

por meio de esforços conjuntos de cidadãos, das companhias e dos governos 
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objetivando o favorecimento de um ambiente de integridade, tanto na esfera pública, 

quanto na esfera privada e nas suas relações com a sociedade. 

 Desta forma, a corrupção deixou de ser um problema local, para então, 

converter-se em um fenômeno transnacional que compromete todas as sociedades e 

economias, fazendo-se necessário a cooperação internacional para, a partir de um 

enfoque amplo e multidisciplinar, poder prevenir e combater eficazmente a corrupção 

(ONU, 2014). 

 A Convenção sobre o Combate à Corrupção de Funcionários Públicos 

Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais, tido como o primeiro acordo 

multilateral relacionado ao combate do suborno de agentes públicos estrangeiros, 

promovido pela OCDE, visa responsabilizar os corruptores, estabelecendo 

mecanismos de verificação do efetivo cumprimento das medidas que prevê (CGU, 

2016).  

 Para Keith e Campbell (2012), o fenômeno da corrupção se apresenta por meio 

de relatórios falsos preparados no ambiente de trabalho, de propinas pagas aos 

responsáveis pelo compliance e/ou fiscalização na empresa, ou ainda, por ações que 

visam dissuadir agentes públicos de fiscalizar, ou mesmo, punir a organização por 

atos impróprios de acordo com à legislação vigente.  

 Às organizações devem cada vez mais preocupar-se em reduzir possíveis 

eventos de corrupção, visto que aumentam seus custos de operação, acrescentando 

despesas significativas em toda a cadeia de valor das companhias (HILLS; FISKE; 

MAHMUD, 2009).  

 Conforme Hess (2012), o combate a corrupção e a fraude é um dos maiores 

desafios enfrentados pelas empresas e órgãos reguladores. Companhias que 

precisam trabalhar em ambientes com alto índice de corrupção são forçadas a 

enfrentar dificuldades imprevisíveis e frustrantes, as quais, são responsáveis pelo 

aparecimento de diversos custos diretos e indiretos. 

 Ainda, também é uma preocupação iminente às empresas estatais o combate 

a corrupção, devido ao abalo de confiança após os escândalos que vieram à público 

e motivaram grande descontentamento na sociedade brasileira, que passou a clamar 

pela punição dos envolvidos e uma mudança estrutural de comportamento nas 

empresas, por meio de ações que estão sendo realizadas através de processo 

normativo (VICENTE; BANNWART JÚNIOR, 2017). 
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 Estudo realizado por Campos e Pereira (2016) investigando a ineficiência no 

setor público, aponta que a corrupção é uma espécie de despesa para o investidor, 

que repercute na taxa de retorno, elevando o custo de oportunidade, e também, 

atrasando a realização de investimentos por parte da iniciativa privada. 

 A corrupção atrapalha a competitividade, implementando formas de 

concorrência desleal, deteriorando mecanismos de livre mercado, o que gera falta de 

segurança no meio empresarial, afastando investimentos, encarecendo o preço de 

produtos e serviços, destruindo a ética nos negócios. Desta forma, a corrupção acaba 

por comprometer o desenvolvimento sustentável do mercado, afastando qualquer 

possibilidade de lucratividade consistente de longo prazo (CGU, 2009). 

 É senso comum que a Governança Corporativa dispõe dos instrumentos 

apropriados para reduzir atos de corrupção dentro das empresas estatais, através do 

aumento da transparência, da prestação de contas dos atos e práticas da gestão 

(IBGC, 2015). Isto posto, a Lei nº 13.303/2016 inova ao trazer às empresas do governo 

práticas de GC comuns na iniciativa privada, que poderão mitigar casos de 

imoralidade, que constantemente se presencia nestas companhias. 

 

2.4 LEI DAS ESTATAIS (LEI Nº 13.303/2016) 

 

 A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 173, § 1°, inciso 13, prevê que 

as empresas estatais podem, não apenas explorar atividade econômica de produção 

ou comercialização de bens, mas também, realizar a prestação de serviços (BRASIL, 

1988). A Lei Ordinária no 13.303, de 30 de junho de 2016, popularmente conhecida 

como “Lei das Estatais”, dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da 

sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

 

A Lei no 13.303/2016 institui o Estatuto Jurídico da Empresa Pública, 
da Sociedade de Economia Mista e de suas subsidiárias, que 
explorem atividade econômica de produção ou comercialização de 
bens ou de prestação de serviços. As duas espécies de companhias, 
e por extensão suas subsidiárias têm perfil similar, submetendo-se a 
um regime híbrido, público em face da submissão a controle pelo 
Estado e privado na forma de organização e dos negócios 
(CARVALHO FILHO, 2016, p. 524). 
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 Conforme Meyer (2016), embora não estivesse expresso no parágrafo único do 

artigo 173 da Constituição Federal, este instrumento legal era aguardado desde a 

regulamentação da Emenda Constitucional nº 19/98. Em segundo lugar, foram 

preenchidas lacunas importantes que ensejavam recorrentes discussões, sobretudo 

no que dedica-se ao regime de bens de titularidade das empresas estatais, aos 

aspectos de suas contratações e à aplicabilidade da Lei nº 8.666/93 ("Lei Federal de 

Licitações"), além da matéria fiscal, questões recorrentes nas pautas do Poder 

Judiciário e dos órgãos de controle. 

 Recentemente, escândalos de corrupção devido a administração temerária das 

empresas do governo que geraram a edição da Lei nº 13.303/16, para que, cumprindo 

o que determina o artigo 173, §1° da Constituição Federal, sirva como uma ferramenta 

a mais no controle e combate à improbidade administrativa e corrupção. Estes, são 

grandes males que ainda precisam ser enfrentados na Administração Pública 

(BRAGAGNOLI, 2017). 

 Nesse sentido, Vicente e Bannwart Júnior (2017) destacam uma série de 

normativas recentes, tais como, a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), a 

Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013), que somam ao Estatuto Jurídico das 

Empresas Estatais (Lei nº 13.303/2016), todas nascidas do rogo popular que pugna 

por mudanças e pela efetivação dos princípios administrativos da moralidade e da 

publicidade. 

 As regras da Lei das Estatais estão estruturadas essencialmente em duas 

partes: Na primeira, objeto deste estudo, encontram-se um aglomerado de normas 

sobre Governança Corporativa, transparência na gestão e mecanismos de controle 

da atividade empresarial, enquanto que na segunda, tem-se normas sobre licitação e 

contratos a serem observadas pelas empresas estatais (ZYMLER, 2017). 

 Para Maximiano (2017), as novidades e perspectivas trazidas pelo novo 

ordenamento jurídico da Lei nº 13.303/2016, cuja disposição normativa pode ser 

dividida sob dois enfoques: i) regras sobre Governança Corporativa, transparência e 

estruturas, práticas na gestão de riscos e mecanismos de controle da atividade 

empresarial; e ii) regras sobre licitação e contratos praticados pelas estatais. 

 A Lei das 13.303/2016, acerta quando atraia a governança corporativa para as 

empresas estatais, contudo a GC não pode ser encarada como uma panaceia capaz 

de atender todos os males da administração, trata-se sim, de mais um instrumento de 
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aperfeiçoamento da gestão, sendo que legisladores e executivos públicos, não devem 

ignorar seu potencial para melhorar a gestão pública (FORTINI; SHERMAM, 2016). 

 

2.5  AVALIAÇÃO DA GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 

2.5.1 Programa Destaque em Governança de Estatais  

 

Em setembro de 2015, a BM&FBovespa lançou o Programa Destaque em 

Governança de Estatais, que segundo a entidade, tem como objetivo incentivar as 

empresas estatais a aprimorar suas práticas e estruturas de governança, incluindo a 

prestação de informações, contribuindo para a restauração da confiança dos 

investidores e à redução do custo de captação no mercado. 

Em 2017, a BM&FBovespa, que administra os mercados organizados de 

valores mobiliários, e a CETIP, que oferece serviços de registro, central depositária, 

negociação e liquidação de ativos e títulos, concluíram o processo de fusão e deram 

origem à B3, empresa de infraestrutura de mercado financeiro. 

De acordo com Coletta (2017), as empresas estatais possuem certas 

singularidades, que associadas ao momento de incerteza derivados da corrupção 

ocorrida nos últimos anos, fez com que a Governança Corporativa destas 

companhias, ganhasse mais atenção por parte do mercado de capitais. Surge então, 

o Programa Destaque de Governança em Estatais, em 2015. 

O Programa Destaque em Governança de Estatais, refere-se a uma iniciativa 

da bolsa de valores, lançada em 2015, com o objetivo de contribuir para a melhoria 

das práticas de Governança Corporativa nas sociedades de economia mista, listadas, 

ou ainda, em processo de listagem (IBGC, 2017). 

Após o lançamento do Programa, em setembro de 2015, foi editada a Lei nº 

13.303/2016 que dispõe sobre o estatuto jurídico das estatais federais, estaduais, 

municipais e distritais. Diante isso, a [B3] identificou a necessidade de adequar o texto 

do Programa. O novo texto foi discutido com a Câmara Consultiva de Mercado de 

Governança de Estatais e aprovado pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de 

Administração da B3, no primeiro trimestre de 2017. 

O programa propõe recomendações às sociedades de economia mista que 

operam na bolsa. Essas proposições de caráter voluntário, visam o aperfeiçoamento 
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das práticas em temas relacionados à transparência, controles internos, composição 

da administração e compromisso do acionista controlador (IBGC, 2017). 

Conforme a B3 (2017), as medidas de Governança Corporativa do Programa 

Destaque em Governança de Estatais, estão segregadas em 04 (quatro) linhas de 

ação: Transparência, Controles Internos, Composição da Administração e 

Compromisso do controlador público, distribuídas por 27 (vinte e sete) medidas, 

conforme apresentadas no QUADRO 3. 

 

QUADRO 3 – Medidas do programa destaque em governança de estatais 

Linha de Ação Medidas 

TRANSPARÊNCIA 

Divulgação de políticas e regimentos internos no website da estatal 

Previsão, no estatuto, da divulgação de atas da CA, Comitês e CF 
Aprimoramentos ao conteúdo do Formulário de Referência (Descrição das 
atividades / Interesse Público - Item 7.1 ou 10.8 do FRe)  
Aprimoramentos ao conteúdo do Formulário de Referência  

Divulgação de candidatura de membro do CA a cargo eletivo 

Carta Anual de Governança Corporativa 

Política de Divulgação de Informações 

Relatório Integrado ou de Sustentabilidade 

CONTROLES 
INTERNOS 

Segregação de funções e alçadas de decisão 

Código Conduta ou Integridade 

Treinamentos sobre Código de Conduta 

Instalação de Área de Compliance, Controles Internos e Riscos 

Atribuições da Área de Compliance, Controles Internos e Riscos 

Auditoria Interna e Comitê de Auditoria Estatutário 

Divulgação do Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário 

Política de Administração de Riscos 

Política de Transações com Partes Relacionadas 

Aprimoramento das atribuições do Conselho Fiscal ou Comitê de Auditoria 

COMPOSIÇÃO DA 
ADMINISTRAÇÃO 

Requisitos Mínimos para Indicação de Administradores  

Análise do perfil do titular da área de Compliance e da Auditoria Interna 

Aderência aos Requisitos para Indicação de Administradores  

Avaliação dos Administradores  

Vedação à Acumulação de Cargos 

Mandato dos Conselheiros 

Número de Membros do Conselho de Administração 

30% de Conselheiros Independentes 

Treinamento dos Administradores 
COMPROMISSO DO 

CONTROLADOR 
PÚBLICO 

Compromisso do controlador público 

Fonte: BM&FBOVESPA (2018). 

 Com base no Programa atual, para obtenção da certificação, as 

implementações de algumas medidas são de cunho obrigatório, como exemplo, cita-
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se a implementação de área de compliance, controles internos e riscos, enquanto 

outras medidas recebem pontos que vão de 1 a 16.  

 Assim, as estatais para serem certificadas, devem no momento da adesão, 

implementar todas as medidas de Governança Corporativa previstas no programa, ou, 

alternativamente, adotar as 6 (seis) medidas obrigatórias e obter, no mínimo, 48 

(quarenta e oito) pontos dentre as demais medidas, tendo o prazo de 3 (três) anos 

para adoção integral das medidas, sob pena de perda da certificação. 

 

2.5.2 Indicador de Governança das Empresas Estatais (IGSEST) 

 

 O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, por meio da 

Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, desenvolveu o 

Indicador de Governança da SEST (IG-SEST), um instrumento que busca a 

conformidade com as melhores práticas de mercado e maior nível de excelência às 

empresas estatais federais de controle direto da União (dependentes e não 

dependentes) (SEST, 2018). 

 O objetivo do Indicador é avaliar às 48 (quarenta e oito) empresas controladas 

pela União, observando o cumprimento dos requisitos exigidos na Lei nº 13.303/2016, 

no Decreto Federal nº 8.945/2016, bem como, diretrizes estabelecidas nas 

Resoluções da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de 

Administração de Participações Societárias da União (CGPAR), Decreto Federal nº 

6.021/2007. 

 A aplicação do Indicador de Governança da SEST (IG-SEST), ocorrerá 

trimestralmente, sendo que o primeiro ciclo ocorreu ao término do ano de 2017, 

classificando as empresas federais em quatro níveis de governança, de acordo com 

as respostas obtidas na avaliação de 45 (quarenta e cinco) itens, que se encontram 

divididos em três blocos: 1) Gestão, Controle e Auditoria, 2) Transparência das 

Informações, e 3) Conselhos, Comitês e Diretoria, e onze indicadores, conforme 

demonstrado no QUADRO 4. 
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QUADRO 4 – Indicador de Governança da SEST - IG-SEST 
D
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E
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BLOCOS INDICADORES PERGUNTAS 
G
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S

T
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N
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 A

U
D

IT
O

R
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REMUNERAÇÃO 
VARIÁVEL PARA 

DIRETORES 

Possui Remuneração variável para diretores vinculada ao 
atendimento de metas e dos resultados na execução do plano 
de negócios e estratégia de longo prazo?  

GESTÃO DE 
RISCOS 

Possui área responsável pela gestão de riscos? 
Possui área de gestão de riscos, segregadas das demais 
áreas? 
Possui área de gestão de riscos, vinculada ao diretor 
presidentes? 
Possui área de gestão de riscos, liderada por diretor 
presidente ou diretor estatutário? 
Elabora relatórios periódicos de suas atividades? 

Elabora relatórios periódicos de suas atividades, submetendo-
o ao Conselho de Administração?  

G
E

S
T

Ã
O

, C
O

N
T

R
O

L
E

 E
 A

U
D

IT
O

R
IA

 

CONTROLES 
INTERNOS 

Implementa práticas cotidianas para seus administradores? 
Implementa práticas cotidianas para seus empregados? 
Elabora relatórios periódicos de suas atividades, submetendo-
o a Diretoria? 
Elabora relatórios periódicos de suas atividades, submetendo-
o ao Conselho de Administração e Fiscal? 

Elabora relatórios periódicos de suas atividades, submetendo-
o ao Comitê de Auditoria?  

AUDITORIA 
INTERNA 

A Auditoria Interna é vinculada ao Conselho de 
Administração? 
Reporta deliberações ao Conselho de Administração, no 
mínimo trimestralmente? 
Elabora Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT)? 
Elabora e divulga o Relatório Anual de Auditoria Interna 
(RAINT)?  

CÓDIGO DE 
CONDUTA E 

INTEGRIDADE 

Possui e divulga na forma prevista na Lei nº 13.303/2016, art. 
9º, § 1º? 
Realiza treinamentos periódicos sobre o tema aos 
administradores? 
Realiza treinamentos periódicos sobre o tema aos 
empregados? 
Disponibiliza canal que possibilite o recebimento de denúncias 
internas relativas ao descumprimento, bem como as demais 
normas internas de ética obrigacional? 
Disponibiliza canal que possibilite o recebimento de denúncias 
externas relativas ao descumprimento, bem como as demais 
normas externas de ética obrigacional? 
Dispõe de mecanismos de proteção que impeçam qualquer 
espécie de retaliação à pessoa que utilize o canal de 
denúncias? 

FISCALIZAÇÃO DA 
GOVERNANÇA 

DAS 
PARTICIPAÇÕES 
MINORITÁRIAS 

Adota no dever de fiscalizar, práticas de governança e 
controle nas subsidiárias não controladas? 

continua 
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continuação 

 
BLOCOS INDICADORES PERGUNTAS 

T
R

A
N
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M
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Ç
Õ

E
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TRANSPA-
RÊNCIA 

Publica Carta Anual de Governança Corporativa em seu sítio 
eletrônico? 
Disponibiliza ao público à Política Divulgação de Informações 
Relevantes? 
Divulga Relatório Integrado ou de Sustentabilidade? 
Publica o Resultado Trimestral Auditado? 
Divulga a Política de Transações com Partes Relacionadas? 
Divulga a Política de Dividendos por canal acessível aos 
acionistas e ao público em geral? 
Mantêm acessível ao público toda e qualquer remuneração de 
seus administradores e conselheiros? 
Divulga as conclusões da análise realizada pelo CAD sobre o 
atendimento das metas e dos resultados na execução do 
Plano de Negócios e da Estratégia? 

D
IM
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N
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Õ
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C
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TREINAMENTO 
PARA 

ADMINISTRADO
RES E 

CONSELHEIROS 

Os administradores recebem treinamento específico na 
posse? 
Os conselheiros fiscais recebem treinamento específico na 
posse? 
Os administradores recebem treinamento específico 
anualmente? 
Os conselheiros fiscais recebem treinamento específico 
anualmente? 

COMITÊS 
O Estatuto Social prevê Comitê de Elegibilidade Estatutária? 
O Estatuto Social prevê Comitê de Auditoria? 

REQUISITOS E 
VEDAÇÕES 

O Estatuto Social estabelece requisitos e vedações para 
administradores? 
O Estatuto Social estabelece requisitos e vedações para 
conselheiros fiscais? 
O Estatuto Social estabelece requisitos e vedações para 
cargos de diretores? 
O Estatuto Social estabelece requisitos e vedações para 
membros do Conselho de Administração? 
O Estatuto Social estabelece requisitos e vedações para 
membros do Comitê de Auditoria? 

MEMBROS  
INDEPEN-
DENTES 

O Estatuto Social prevê formalmente a participação de 
membros independentes no Conselho de Administração? 
O Estatuto Social prevê formalmente a participação de 
membros independentes no CoAud? 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017), adaptado do Regulamento do Indicador de Governança. 

 

 Em novembro de 2017, foi divulgada a primeira certificação do Indicador de 

Governança da SEST (IG-SEST), sendo que das 46 (quarenta e seis) empresas 

federais avaliadas, apenas 08 (oito) obtiveram nível 1. Dentre estas, 05 (cinco) são 

instituições financeiras, como: Banco da Amazônia S/A, Banco do Brasil S/A, Banco 

do Nordeste S/A, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

e Caixa Econômica Federal. As outras 03 (três) certificadas com o mais alto nível de 

governança, cita-se a Eletrobrás, EMGEA e Petrobrás. 
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2.5.3 Índice de Avaliação da Governança Pública (IGovP) 

 

 Estudo elaborado por Oliveira e Pisa (2015), propôs o Índice de Avaliação da 

Governança Pública (IGovP), objetivando a criação de um instrumento de auto 

avaliação e planejamento para o Estado e de controle social aos cidadãos, em 

observância com os princípios de governança disponíveis na literatura. 

 O Índice de Avaliação da Governança Pública (IGovP) é um índice composto 

por cinco indicadores agregados, segundo critérios predeterminados, relacionados 

aos princípios de governança pública levantados através de pesquisa bibliográfica, 

utilizando informações levantadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). 

 O IGovP é divido por 05 (cinco) princípios: 1) Efetividade, 2) Transparência e 

Accountability, 3) Participação, 4) Equidade e 5) Legal, Ética e Integridade, conforme 

verifica-se no QUADRO 5. 

 

QUADRO 5 – Índice de Avaliação da Governança Pública (IGovP) 

Princípio a ser 
avaliado 

Indicadores propostos para 
agregação 

Fonte de pesquisa dos dados 

Efetividade 

Renda média domiciliar per capita 
percentual 

IBGE — Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (PNAD). Disponível em: 
<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?ibg
e/censo/cnv/rendauf.def>. 

Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal (IDH-M) 

BRASIL. Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD). Disponível em: 
<www.pnud.org.br /atlas/ranking/Riiianking-
IDHM-UF-2010.aspx>. 

Transparência 
e Accountability Índice de Transparência 

Associação Contas Abertas. Responsabilidade: 
Comitê de Transparência. Disponível em: 
<http://indicedetransparencia.com/edicao-
2010/>. 

Participação 

Percentual de Eleitorado Votos 
Válidos versus Eleitores Aptos 
Percentual 1o Turno 

Tribunal Superior Eleitoral. Disponível em: 
<www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-
anteriores/eleicoes-2010/estatisticas>. 

Taxa de participação em 
Conselhos Nacionais e Estaduais 

IBGE. Disponível em: <http://servicodados.ibge 
.gov.br/Download/Download.ashx?u=ftp.ibge.g
ov.br/Perfil_Estados/2012/Base_ESTADIC_201
2_xls.zip>. 

continua 
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continuação 
 

Princípio a ser 
avaliado 

Indicadores propostos para 
agregação 

Fonte de pesquisa dos dados 

Equidade 

Índice de Gini da distribuição do 
rendimento mensal das pessoas de 10 
anos ou mais de idade, ocupadas na 
semana de referência, com rendimento 
de trabalho. 

IBGE. Síntese de Indicadores do Censo 
Demográfico. Disponível em: 
<ftp://ftp.ibge. 
gov.br/Censos/Censo_Demografico_20
10/Resultados_do_Universo/Resultado
s_preliminares_sobre_Rendimentos/tab
elas_pdf/tab1_8_10.pdf>. 

Taxa de analfabetismo População de 15 
anos ou mais por unidade da Federação 
segundo região 

IBGE. Censo Demográfico 2010-
Datasus. Disponível em: 
<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.
exe?ibge/censo/cnv/alfuf.def>. 

Taxa de desemprego: percentual da 
população de 16 anos ou mais, 
economicamente ativa, desocupada 

IBGE. Censo Demográfico 2010-
Datasus. Disponível em: 
<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.
exe?ibge/censo/cnv/desempruf.def>. 

Legalidade, 
Ética, 

Integridade 

Taxa de Aprovação das contas pelo 
TCE/TCU, em obediência a Lei de 
Responsabilidade Fiscal 

Sítios institucionais dos respectivos 
TCEs e TCU. Diários Oficiais dos 
Estados 

Direitos Humanos Taxa de trabalho 
infantil segundo região / unidade da 
Federação 

IBGE. Censo Demográfico 2010-
Datasus. Disponível em: 
<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.
exe?ibge/censo/cnv/trabinfuf.def>. 

Fonte: Oliveira e Pisa (2015). 

 

 O Índice de Avaliação da Governança Pública (IGovP), determina “pesos”, de 

acordo com os princípios e a variável estudada, resultando numa somatória entre 0 e 

1, onde, quanto maior o número, mais alto o grau de governança pública, conforme 

apresentado na FIGURA 8.   

 
 

FIGURA 8 – Escala das faixas do IGovP 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018), adaptado de Oliveira e Pisa (2015). 
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 O resultado do trabalho finalizado em 2015, não apresentou nenhuma unidade 

da federação classificada com Grau de Governança Pública Muito Alto (acima de 

0,80), sendo que os 03 (três) melhores classificados de acordo com o IGovP, foram 

respectivamente, Distrito Federal, São Paulo e Rio Grande do Sul. 

 

2.5.4 Pesquisa Governança Corporativa das Estatais (IIA e Deloitte) 

 

 O Instituto dos Auditores Internos do Brasil – IIA, afiliado ao IIA Global (The 

Institute of Internal Auditors), sediado nos Estados Unidos, é uma entidade sem fins 

lucrativos, e também, a principal atuante na formação, capacitação e certificação 

destes profissionais. Em conjunto com a Deloitte, uma das quatro maiores firmas de 

auditoria do mundo, reconhecidas como “big four”, estão realizando uma pesquisa 

para analisar o cenário de Governança Corporativa das empresas públicas e 

sociedades de economia mista no Brasil. 

 A pesquisa destaca as transformações ocorridas mundialmente no campo da 

Governança Corporativa, em especial, no ambiente das empresas privadas, com a 

implementação de medidas na busca de fortalecer a transparência, ética, compliance, 

controles internos e, gerenciamento de riscos corporativos. Destacando que, com o 

surgimento da Lei no 13.303/2016 (Lei das Estatais), esses esforços tornaram-se 

verdadeiros às empresas estatais brasileiras, que terão até 30 de junho de 2018, para 

adequarem-se às práticas previstas nesta regulamentação (DELOITTE, 2018). 

 Desta forma, o IIA e a Deloitte, elaboraram um questionário que vem sendo 

aplicado à conselheiros, diretores e demais executivos das empresas controladas pelo 

Estado, visando observar o andamento dos requisitos de governança previstos na Lei 

da Estatais. As perguntas estão distribuídas em oito seções: Estratégias de 

Adequação aos Requerimentos; Requisitos de Transparência; Estruturas e Práticas 

de Gestão de Riscos e Controles Internos; Composição da Diretoria e Conselho de 

Administração; Comitê de Auditoria Estatutário; Conselho Fiscal; Comitê de 

Elegibilidade. 

 A Lei 13.303/2016 exige a adoção de estruturas e produtos de governança 

corporativa por parte das empresas estatais. Então, Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão, grandes firmas de consultoria e alguns acadêmicos já 

entenderam a necessidade de instrumentos para avaliar a conformidade destas 

empresas com as normas de GC constantes na norma. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA  

 

 Para empreender uma pesquisa, primeiramente, faz-se necessário indicar o 

seu delineamento, certificar-se quanto aos seus fundamentos metodológicos, a 

definição dos objetivos, o ambiente da pesquisa e a determinação das técnicas de 

coleta e análise de dados (GIL, 2017). 

 O objetivo desta pesquisa é desenvolver um método de diagnóstico para 

evidenciar o grau de conformidade das sociedades de economia mista, em 

relação as estruturas e produtos de Governança Corporativa exigidos na Lei nº 

13.303/2016.  

 Isto posto, destaca-se duas etapas específicas do estudo: a) o desenvolvimento 

do método de diagnóstico, no qual serão identificadas as estruturas e produtos de 

Governança Corporativa exigidos na Lei das Estatais, passando pela elaboração do 

instrumento de coleta de dados; e, b) a aplicação do método desenvolvido. 

 A pesquisa foi concebida como exploratória, visto que são limitados os estudos 

frente a adequação das normas de Governança Corporativa presentes na Lei nº 

13.303/2016, embora a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas 

Estatais (SEST) tenha desenvolvido recentemente um indicador de GC, sua aplicação 

restringe-se às empresas pertencentes à União e, seu escopo de análise é reduzido 

quando comparado a este trabalho. 

 Este estudo também possui caráter descritivo, visto que o tema Governança 

Corporativa é amplamente reconhecido pela comunidade acadêmica, existindo farta 

disponibilidade de estudos nesta área, onde predominam estudos em ambiente das 

corporações privadas.  

 O QUADRO 6, representa de forma sintética como foi delineada a metodologia 

de pesquisa científica. 
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QUADRO 6 – Classificação metodológica da pesquisa 

Classificação 
quanto a 

finalidade de 
pesquisa 

Classificação 
quanto aos 
objetivos de 

pesquisa 

Classificação 
quanto a 

abordagem de 
pesquisa 

Classificação 
quanto ao 
método de 
pesquisa 

Classificação 
quanto às 

técnicas de 
pesquisa 

− Aplicada − Exploratória 
− Descritiva 

− Qualitativa 
 

− Dedutivo − Pesquisa de 
campo;  

− Pesquisa 
Documental 

 Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

 Para aplicação do método de diagnóstico, foi escolhido um grupo econômico 

pertencente a uma sociedade de economia mista, com ações negociadas em bolsa 

de valores. O motivo da escolha decorre da proximidade do pesquisador com o campo 

de pesquisa e acesso aos gestores da alta administração da companhia. 

 Conforme artigo 173, § 1º, da Constituição Federal de 1988, as sociedades de 

economia mista pertencem à administração pública indireta, sujeitando-se ao regime 

próprio das empresas de direito privado, inclusive quanto às obrigações tributárias e 

trabalhistas, sendo vedado a concessão de privilégios fiscais a estas empresas, senão 

aqueles aplicáveis as demais empresas que atuam no setor. 

 As sociedades de economia mista atuam em atividades essenciais para 

economia e a sociedade, em especial na área financeira, de petróleo, energia e gás, 

água e esgoto, etc. Conforme a [B3], atualmente estão listadas 30 (trinta) empresas 

caracterizadas neste tipo societário. O QUADRO 7 apresenta estas companhias, o 

ente controlador e o setor de atuação. 

 
QUADRO 7 – Sociedades de Economia Mista Listadas na Bolsa de Valores [B3] 

Ref. Denominação Social 
Nome 

Fantasia 
Tipo de 
Controle 

Setor de 
Atuação 

1 Banco da Amazônia S/A Basa Estadual Financeiro 

2 Banco do Brasil S/A  BB Federal Instituição 
Financeira 

3 Banco do Estado do Pará S/A Banepara Estadual Financeiro 
4 Banco do Estado de Sergipe S/A Banese Estadual Financeiro 
5 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A Banrisul Estadual Financeiro 
6 BB Seguridade S/A BB Seguridade Federal Seguradora 
7 Banco do Estado do Espírito Santo S/A Benestes Estadual Financeiro 
8 Banco do Nordeste do Brasil S/A BNB Estadual Financeiro 
9 Banco de Brasília S/A BRB Distrital Financeiro 

continua 
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continuação 

Ref. Denominação Social 
Nome 

Fantasia 
Tipo de 
Controle 

Setor de 
Atuação 

10 Companhia Catarinense de Água e 
Saneamento S/A CASAN Estadual Água e 

Saneamento 
11 Companhia Energética de Brasília CEB Distrital Energia 

12 Companhia Estadual de Energia Elétrica - Rio 
Grande do Sul CEEE Dis Estadual Energia 

13 Companhia Estadual de Energia Elétrica - Rio 
Grande do Sul CEEE GT Estadual Energia 

14 Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. Celesc Estadual Energia 
15 Companhia Energética de Goiás - Celg CELG Par Estadual Energia 
16 Companhia Energética de Minas Gerais S.A. Cemig Estadual Energia 
17 Companhia Energética de Minas Gerais S.A. Cemig Dis Estadual Energia 
18 Companhia Energética de Minas Gerais S.A. Cemig GT Estadual Energia 
19 Companhia Energética de São Paulo Cesp Estadual Energia 

20 Companhia de Saneamento de Minas Gerais Copasa Estadual Água e 
Saneamento 

21 Companhia Paranaense de Energia Copel Estadual Energia 
22 Eletrobras - Centrais Elétricas Brasileiras S.A Eletrobras Federal Energia 
23 Eletrobras Participações S.A Eletropar Federal Participações 

24 Empresa Metropolitana de Águas e Energia Emae Estadual Água e 
Saneamento 

25 MGI Minas Gerais Participações MGI Part Estadual Participações 
26 Petróleo Brasileiro S.A. Petrobrás Federal Petróleo e gás 

27 Companhia de Saneamento Básico do Estado 
de São Paulo Sabesp Estadual Água e 

Saneamento 

28 Companhia de Saneamento do Paraná Sanepar Estadual Água e 
Saneamento 

29 São Paulo Turismo S/A SPTur Municipal Turismo e 
eventos 

30 Telecomunicações Brasileiras S.A Telebrás Federal Telecomunicaç
ões 

Fonte: Bolsa de Valores [B3] (2017). 

 

 Uma breve análise do QUADRO 7, revela a magnitude destas companhias em 

suas áreas de atuação, sendo importantes geradoras de riqueza e renda, atuando em 

setores chave da economia, e também, na prestação de serviços essenciais. 

 

3.3 DESENVOLVIMENTO DO MÉTODO DE DIAGNÓSTICO  

 

 A partir da Lei nº 13.303/2016, foram analisadas as estruturas de Governança 

Corporativa constantes do texto legal e aplicáveis às sociedades de economia mista. 

Foram identificadas 10 (dez) estruturas: i) Acionistas; ii) Conselho de Administração; 

iii) Conselho Fiscal; iv) Comitê de auditoria estatutária; v) Comitê de indicação e 

avaliação; vi) Comitê de ética e integridade; vii) Diretoria executiva; viii) Diretoria de 

gestão de riscos; ix) Diretoria de compliance e integridade; e, x) Auditoria interna. 
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 A estrutura de Governança Corporativa requerida na Lei das Estatais, 

assemelha-se ao organograma proposto por Rossetti e Andrade (2014), apresentado 

no item 2.1.1 do Marco Teórico e Empírico. Entretanto, referida Lei apresenta novos 

elementos para estrutura de GC, como a obrigatoriedade da existência da diretoria de 

gestão de riscos (art. 9º, II) e, de compliance e integridade (art. 9º, § 4º). Destaca-se 

ainda, que a área de auditoria interna normalmente vinculada ao diretor presidente, 

passa a reportar-se diretamente ao Conselho de Administração. 

 Diante as novidades introduzidas pela Lei nº 13.303/2016, a estrutura de 

Governança Corporativa das sociedades de economia mista, apresenta-se conforme 

a FIGURA 9, elaborada de acordo com modelo proposto pelo Departamento de 

Coordenação e Governança das Empresas Estatais (DEST), órgão do Ministério do 

Planejamento.  

 

FIGURA 9 – Estruturas de Governança Corporativa na Lei nº 13.303/2016 
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Fonte: DEST (2018). 

 

 Para o IBGC (2015), os princípios de Governança Corporativa, são: 1) 

Transparência; 2) Equidade; 3) Prestação de contas; e, 4) Responsabilidade 



 65

corporativa, ou seja, os mesmos princípios apresentados na FIGURA 9. A figura 

também destaca alguns instrumentos de governança: a) estatuto social; b) código de 

conduta e integridade; c) regimentos; e, d) manuais. 

 Nesta pesquisa, os princípios de Governança Corporativa adotados, são os 

referenciados no Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC, 

em sua 5ª edição (2015) e, utilizados pela DEST em seu organograma. Enquanto os 

instrumentos, neste trabalho são identificados como produtos de governança. 

Passo seguinte a identificação das estruturas de Governança Corporativa 

expressas na Lei nº 13.303/2016, passou-se a evidenciar os produtos de GC. Foram 

identificados 15 (quinze) produtos distribuídos, entre acordo de acionistas, carta de 

compromisso e governança, políticas de relacionamentos com stakeholders, 

relatórios, sistemas de monitoramento, plano de negócios e estratégias de longo 

prazo. O QUADRO 8 representa esses produtos, bem como, a fundamentação legal 

na Lei das Estatais. 

 

QUADRO 8 – Produtos de GC previstos na Lei nº 13.303/2016 

PRODUTOS DE GC FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

1 - Estatuto Social 

Art. 6º - O estatuto da empresa pública, da sociedade de economia mista e 
de suas subsidiárias deverá observar regras de Governança Corporativa, de 
transparência e de estruturas, práticas de gestão de riscos e de controle 
interno, composição da administração e, havendo acionistas, mecanismos 
para sua proteção, todos constantes desta Lei.  

2 - Carta Anual de 
Compromissos 

Art. 8º - I - elaboração de carta anual, subscrita pelos membros do Conselho 
de Administração, com a explicitação dos compromissos de consecução de 
objetivos de políticas públicas pela empresa pública, pela sociedade de 
economia mista e por suas subsidiárias, em atendimento ao interesse coletivo 
ou ao imperativo de segurança nacional que justificou a autorização para 
suas respectivas criações, com definição clara dos recursos a serem 
empregados para esse fim, bem como dos impactos econômico-financeiros 
da consecução desses objetivos, mensuráveis por meio de indicadores 
objetivos;  

3 - Política de 
Divulgação de 
informações 

Art. 8º - IV - elaboração e divulgação de política de divulgação de 
informações, em conformidade com a legislação em vigor e com as melhores 
práticas;  

Art. 18 - III - estabelecer política de porta-vozes visando a eliminar risco de 
contradição entre informações de diversas áreas e as dos executivos da 
empresa pública ou da sociedade de economia mista;  

4 - Política de 
Distribuição de 

Dividendos 

Art. 8º - V - elaboração de política de distribuição de dividendos, à luz do 
interesse público que justificou a criação da empresa pública ou da sociedade 
de economia mista; 

continua 
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continuação  

PRODUTOS DE GC FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

5 - Política de 
Transações com 

Partes Relacionadas 

Art. 8º - VII - elaboração e divulgação da política de transações com partes 
relacionadas, em conformidade com os requisitos de competitividade, 
conformidade, transparência, equidade e comutatividade, que deverá ser 
revista, no mínimo, anualmente, e aprovada pelo Conselho de Administração; 

6 - Carta Anual de 
Governança 

Art. 8º - III - divulgação tempestiva e atualizada de informações relevantes, 
em especial as relativas a atividades desenvolvidas, estrutura de controle, 
fatores de risco, dados econômico-financeiros, comentários dos 
administradores sobre o desempenho, políticas e práticas de Governança 
Corporativa e descrição da composição e da remuneração da administração;  

7 - Relatório 
Integrado ou de 
Sustentabilidade 

Art. 8º - IX - divulgação anual de relatório integrado ou de sustentabilidade.  

8 - Código de 
Conduta e 
Integridade 

Art. 9º - § 1º - Deverá ser elaborado e divulgado Código de Conduta e 
Integridade, que disponha sobre:  

I – princípios, valores e missão da empresa pública e da sociedade de 
economia mista, bem como orientações sobre a prevenção de conflito de 
interesses e vedação de atos de corrupção e fraude;  

II - instâncias internas responsáveis pela atualização e aplicação do Código 
de Conduta e Integridade;  

III - canal de denúncias que possibilite o recebimento de denúncias internas 
e externas relativas ao descumprimento do Código de Conduta e Integridade 
e das demais normas internas de ética e obrigacionais;  

IV - mecanismos de proteção que impeçam qualquer espécie de retaliação a 
pessoa que utilize o canal de denúncias;  
V - sanções aplicáveis em caso de violação às regras do Código de Conduta 
e Integridade;  
VI - previsão de treinamento periódico, no mínimo anual, sobre Código de 
Conduta e Integridade, a empregados e administradores, e sobre a política 
de gestão de riscos, a administradores 

9 - Política de 
indicação na 
escolha dos 

administradores e 
membros do 

Conselho Fiscal. 

Art. 14 - O acionista controlador da empresa pública e da sociedade de 
economia mista deverá:  

III - observar a política de indicação na escolha dos administradores e 
membros do Conselho Fiscal.  

10 - Implementar 
sistemas de gestão 

de riscos. 

Art. 18 - II - implementar e supervisionar os sistemas de gestão de riscos e 
de controle interno estabelecidos para a prevenção e mitigação dos principais 
riscos a que está exposta a empresa pública ou a sociedade de economia 
mista, inclusive os riscos relacionados à integridade das informações 
contábeis e financeiras e os relacionados à ocorrência de corrupção e fraude; 

11 - Implementar 
sistemas de 

controle interno. 
12 - Criar política de 

avaliação de 
diretores. 

Art. 18 - IV - avaliar os diretores da empresa pública ou da sociedade de 
economia mista, nos termos do inciso III do art. 13, podendo contar com apoio 
metodológico e procedimental do comitê estatutário referido no art. 10.  

13 - Elaboração do 
Plano de Negócios. 

Art. 23 - § 1º - [...] a diretoria deverá apresentar, até a última reunião ordinária 
do Conselho de Administração do ano anterior, a quem compete sua 
aprovação:   

I - plano de negócios para o exercício anual seguinte. 

continua 
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continuação  

PRODUTOS DE GC FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

14 - Elaboração da 
Estratégia de Longo 

Prazo. 

Art. 23, § 1º - Sem prejuízo do disposto no caput, a diretoria deverá 
apresentar, até a última reunião ordinária do Conselho de Administração do 
ano anterior, a quem compete sua aprovação:   

art. 23, § 1º, II - estratégia de longo prazo atualizada com análise de riscos e 
oportunidades para, no mínimo, os próximos 5 (cinco) anos. 

15 - Elaboração do 
Relatório Anual do 

Comitê de Auditoria 
Estatutária. 

art. 24, § 1º, VII - elaborar relatório anual com informações sobre as 
atividades, os resultados, as conclusões e as recomendações do Comitê de 
Auditoria Estatutário, registrando, se houver, as divergências significativas 
entre administração, auditoria independente e Comitê de Auditoria Estatutário 
em relação às demonstrações financeiras. 

Fonte: O autor (2018). 
 

 Identificadas as 10 (dez) estruturas e 15 (quinze) produtos de Governança 

Corporativa exigidos pela Lei nº 13.303/2016, tem-se uma noção expandida das 

obrigações a serem cumpridas pela sociedade de economia mista. Essas regras estão 

compreendidas entre os artigos (1º e 27º) do instrumento legal, entretanto, cada uma 

das estruturas para atendimento dos produtos necessita, muitas vezes, realizar mais 

de uma atividade para estar em conformidade com a Lei das Estatais. Estas atividades 

foram trazidas para o Questionário de Conformidade (QC), apresentado no item 3.4. 

 

3.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 Para obtenção dos dados utilizados como insumos desta pesquisa, elaborou-

se um instrumento de coleta denominado “Questionário de Conformidade” (QC). A 

ferramenta foi elaborada a partir das obrigações de Governança Corporativa 

aplicáveis às sociedades de economia mista, previstas na Lei nº 13.303/2016. O 

instrumento conta com 58 (cinquenta e oito) perguntas fechadas, distribuídas em dois 

blocos (3.4.1 e 3.4.2). O primeiro, contendo 04 (quatro) perguntas que visam a 

classificação do tipo de respondente, enquanto o segundo, representa o QC, contendo 

54 (cinquenta e quatro) questões, sendo distribuídas entre as 10 (dez) estruturas de 

GC apresentadas na FIGURA 9. 

 

3.4.1 Reconhecimento dos Respondentes 

 

 As 04 (quatro) perguntas fechadas do primeiro bloco, trazem a classificação do 

respondente, de acordo com sua: P.1) atividade principal; P.2) participação societária 
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da empresa do respondente no grupo econômico; P.3) opinião sobre o nível de 

relevância das regras de Governança Corporativa trazidas a Lei nº 13.303/2016; e, 

P.4) receita operacional bruta da companhia do respondente. Segue as perguntas do 

bloco 1, com os objetivos pretendidos. 

 

P.1 - Minhas atividades são classificadas como: 

(     ) Membro de Conselho de Administração; 
(     ) Membro de Conselho Fiscal; 
(     ) Membro de Outros Conselhos; 
(     ) Diretor(a) Executivo(a); 
(     ) Superintendente ou Gerente de área; 
(     ) Outros. 

 

 O objetivo da pergunta 1, foi identificar a localização do respondente na 

estrutura de governança. Entendendo como classificação da atividade, aquela 

reconhecida como principal, visto que muitos gerentes, superintendes e diretores, 

comumente ocupam cadeiras nos Conselhos de Administração, Fiscal ou Consultivo 

dentro do grupo “sociedade de economia mista”. 

 

P.2 - Na empresa na qual exerço minha representação é: 
(     ) Subsidiária Integral ("X" detêm 100% ações ordinárias); 
(     ) Subsidiária Controlada ("X" detêm + 50,1% das ações ordinárias); 
(     ) Subsidiária Minoritária ("X" detêm - 50,0% das ações); 
(     ) Outras. 

 

 O objetivo da pergunta 2, foi entender a participação da empresa representada 

pelo respondente no grupo econômico Sociedade de Economia Mista (SEM). 

Entende-se como subsidiária integral, quando a SEM detêm 100% das ações com 

direito a voto; como subsidiária controlada, quando a SEM detêm mais de 50% das 

ações com direito a voto; como subsidiária minoritária, quando a SEM detêm menos 

de 50% das ações com direito a voto e outras participações. Esse recorte foi 

necessário porque a pesquisa documental, parte integrante deste estudo, descrita no 

“OE 3”, foi realizado na subsidiária integral. Desta forma, ao comparar os resultados 

da aplicação do método com a pesquisa documental, as respostas das empresas 

consideradas não subsidiária integral, foram desconsideradas. 
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P.3 - Minha opinião com relação as normas de Governança Corporativa constantes da Lei 
13.303/2016 (Lei das Estatais), é de que elas são: 
(     ) Pouco relevantes 
(     ) Razoavelmente relevantes 
(     ) Relevantes; 
(     ) Muito relevante. 

 

 O objetivo da pergunta 3, foi entender a opinião dos respondentes com relação 

às normas de Governança Corporativa, trazidas pela Lei nº 13.303/2016, servindo 

inclusive, como tema introdutório para o segundo bloco de questões. 

 

P.4 - Com relação a empresa na qual represento os interesses a sua receita operacional bruta 
é de: 
(     ) Maior que R$ 90.000.000 (noventa milhões de reais) ano; 
(     ) Menor que R$ 90.000.000 (noventa milhões de reais) ano; 
(     ) Não tenho certeza. 

 

 Buscou-se na pergunta 4, classificar os respondentes, de acordo com a receita 

operacional bruta das empresas representadas. Isto porque, conforme § 1º do artigo 

1º da Lei nº 13.303/2016, as sociedades de economia mistas, com receita anual 

inferior a R$ 90.000.000 (noventa milhões de reais), estão sujeitas parcialmente as 

regras de Governança Corporativa previstas na norma. 

 

3.4.2 Questionário de Conformidade 

 

 As 54 (cinquenta e quatro) questões fechadas do segundo bloco, trazem as 

regras de Governança Corporativa, delimitada nas 10 (dez) estruturas de GC 

apresentadas no item 3.3, sendo que para cada uma das questões vinculadas a Lei 

nº 13.303/2016, o respondente se deparava com as seguintes opções de resposta: 

(SIM) para o atendimento do produto; (NÃO) para o não atendimento do produto; e, 

(NÃO SEI) quando o respondente desconhecia se o produto havia sido atendido. 

Resumidamente, para cada pergunta vinculada ao texto legal, apresentam-se três 

respostas, que compiladas após o término da coleta de dados, indicam o grau de 

conformidade da SEM com relação as regras de GC exigidas na Lei das Estatais. 
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Estrutura Questão Perguntas 
Fundamentação 

Legal  

Acionistas 1 O Estatuto Social está adequado a autorização legislativa 
de criação da empresa pública ou SEM? 

Lei 13.303/16, 
art. 8º, Inciso II 

 

 A estrutura “acionistas”, ou sócios, contêm uma única pergunta relacionada a 

adequação do seu Estatuto Social, embora tratar-se de um único produto, é uma das 

atividades mais importantes, visto que no Estatuto, estão descritos o organograma da 

companhia, quantidade de membros por estrutura, duração dos mandatos, critérios 

de admissibilidade e restrição para administradores, etc. Percebe-se neste contexto, 

que a estrutura “acionistas” é peça fundamental para a conformidade da sociedade de 

economia mista, diante as regras de Governança Corporativa exigidas na Lei nº 

13.303/2016. 

 

Estrutura Questão Perguntas 
Fundamentação 

Legal  

C
on

se
lh

o 
de

 A
dm

in
is

tr
aç

ão
 

2 O Estatuto Social prevê o funcionamento e número de 
membros do Conselho de Administração? 

Lei nº 13.303/16, 
art. 13º, Inciso I 

3 O Conselho de Administração conta com membro 
representante dos empregados? 

Lei nº 13.303/16, 
art. 19º 

4 O Conselho de Administração conta com membro 
representante dos acionistas minoritários? 

Lei nº 13.303/16, 
art. 19º 

5 O Conselho de Administração conta com ao menos 25% 
dos seus conselheiros independentes? 

Lei nº 13.303/16, 
art. 22º 

6 
O estatuto social prevê os requisitos mínimos e vedações 
para ocupação do cargo de Conselheiro de 
Administração? 

Lei nº 13.303/16, 
art. 17º 

7 A companhia divulgou a Carta Anual de Políticas 
Públicas? 

Lei nº 13.303/16, 
art. 8º, Inc I 

8 
A companhia possuía Política de divulgação das 
informações de acordo com a legislação e a melhores 
práticas de governança? 

Lei nº 13.303/16, 
art. 8º, Inc IV 

9 A companhia possui Política de distribuição de dividendos, 
à luz do interesse público? 

Lei nº 13.303/16, 
art. 8º, Inc V 

10 A companhia possui Política de partes relacionadas, 
aprovada pelo Conselho de Administração 

Lei nº 13.303/16, 
art. 8º, Inc VII 

11 A companhia divulgou a Carta anual de Governança 
Corporativa? 

Lei nº 13.303/16, 
art. 8º, Inc VIII 

12 

O Conselho de Administração divulga suas conclusões 
quanto ao atendimento pela Diretoria Executiva em 
relação ao Plano de Negócios e a Estratégia de longo 
prazo da companhia? 

Lei nº 13.303/16, 
art. 23º, § 2º e 3º 

13 

Os membros do CAD recebem treinamento específico na 
posse e anualmente sobre legislação societária, mercado 
de capitais, divulgação de informações, controle interno, 
Código de Conduta, Lei Anticorrupção e demais temas as 
atividades da empresa? 

Lei nº 13.303/16, 
art. 17º, § 4º 
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 A estrutura “Conselho de Administração” (CAD), no questionário recebe o maior 

número de questões 12 (doze), em consonância com o marco teórico empírico que 

indica o CAD como “instrumento central de governança”. Por ser esta a maior 

estrutura, optou-se, para uma melhor visualização, apresentar a descrição de cada 

questão, em tópicos, conforme segue: 

− Questões 2 a 5: dizem respeito ao funcionamento e composição da 

estrutura;  

− Questão 6: aponta critérios mínimos para ocupação do cargo;  

− Questões 7 e 11: tratam das cartas de políticas públicas e de governança, 

alinhadas aos requisitos de transparência previstos no artigo 8º da Lei nº 

13.303/2016, bem como, é um dos quatro princípios da Governança 

Corporativa para o IBGC (2015);  

− Questões 8 a 10: tratam das políticas de divulgação de informações, 

distribuição de dividendos e, relacionamentos, em especial com acionistas 

minoritários, aderentes ao princípio da equidade (IBGC, 2015); 

− Questão 12: versa sobre a avaliação por parte do CAD do desempenho dos 

diretores executivos no atendimento do plano de longo prazo, aderente aos 

princípios da prestação de contas e da responsabilidade corporativa (IBGC, 

2015);  

− E, por último, a questão 13: trata do treinamento dos membros do CAD, em 

relação à temas sensíveis numa sociedade de economia mista, com ações 

negociadas em bolsa. 

 

Estrutura Questão Perguntas 
Fundamentação 

Legal  

C
on

se
lh

o 
F

is
ca

l 14 O Estatuto Social prevê o funcionamento do Conselho 
Fiscal? 

Lei nº 13.303/16, 
art. 13º, Inciso I 

15 O estatuto social prevê os requisitos mínimos e vedações 
para ocupação do cargo de Conselheiro Fiscal? 

Lei nº 13.303/16, 
art. 17º e 26º 

16 Ao menos 01 (um) membro do conselho fiscal é servidor 
público c/ vínculo a administração pública? 

Lei nº 13.303/16, 
art. 26º, § 2º 

 

 A estrutura “Conselho Fiscal”, no QC, recebe as três questões: questão 14, 

prevê a forma de funcionamento da estrutura, como por exemplo a rotina de reuniões 

do órgão; questão 15, questiona se o estatuto social prevê requisitos mínimos, como 

formação profissional para ocupação do cargo; enquanto questão 16, obriga que ao 
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menos um dos membros do Conselho Fiscal, seja servidor público. Nesse sentido, a 

Controladoria Geral da União, caracterizou o servidor público como sendo “ocupantes 

de cargo de provimento efetivo ou cargo em comissão, regidos pela Lei nº 8.112/90 e 

são passíveis de responsabilização administrativa, apurada mediante processo 

administrativo disciplinar ou sindicância de rito punitivo”.  

 

Estrutura Questão Perguntas 
Fundamentação 

Legal  

C
om

itê
 d

e 
A

ud
ito

ria
  

E
st

at
ut

ár
ia

 

17 A companhia possui Comitê de Auditoria Estatutária? Lei nº 13.303/16, 
art. 9º, Inc. III 

18 O comitê elabora relatório anual de suas atividades, 
resultados, conclusões e recomendações? 

Lei nº 13.303/16, 
art. 24º, § 1º 

19 
O comitê de auditoria estatutária divulga a Ata de suas 
Reuniões (ou extrato quando o CAD observar risco 
legítimo)? 

Lei nº 13.303/16, 
art. 24º, § 4º 

20 O comitê de auditoria Estatutária possui autonomia 
orçamentária? 

Lei nº 13.303/16, 
art. 24º, § 7º 

21 
Ao menos 01 (um) dos membros do comitê de auditoria 
estatutária tem reconhecida experiência em 
contabilidade societária? 

Lei nº 13.303/16, 
art. 25º, § 2º 

 

 A estrutura “Comitê de Auditoria Estatutária” (CAE), compreende cinco das 

questões contidas no QC. Segundo a literatura, esta estrutura ganhou relevância após 

os escândalos contábeis ocorridos nos EUA no início do século, resultando na 

promulgação da Lei Sarbanes Oxley (SOX), aplicável às sociedades anônimas de 

capital aberto, que transacionem Recibos de Depósitos Americanos (ADRs). As 

questões 17 a 19, tratam da existência do CAE, dos seus relatórios e, da divulgação 

de suas Atas de Reuniões, estas últimas questões alinhadas com o princípio da 

transparência (IBGC, 2015). A questão 20, indaga sobre a autonomia orçamentária 

da estrutura. E, por último, a questão 21, exige que ao menos um dos membros 

detenha reconhecida experiência em contabilidade societária, sendo que a Lei das 

Estatais, nesta questão, relaciona-se com a Lei nº 6.404/76 (Lei das S/As), obrigando 

inclusive, a existência de auditoria independente das demonstrações financeiras, 

sendo a contabilidade uma fonte de informação a todos os stakeholders. 
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Estrutura Questão Perguntas 
Fundamentação 

Legal  
C

om
itê

 d
e 

In
di

ca
çã

o 
e 

A
va

lia
çã

o 

22 A companhia possui Comitê responsável pela Indicação 
e Avaliação de membros dos conselhos? 

Lei nº 13.303/16, 
art. 10º 

23 O estatuto social prevê a avaliação individual e coletiva 
dos administradores e membros dos conselhos? 

Lei nº 13.303/16, 
art. 13º, Inc. III 

24 O comitê de indicação e avaliação de conselheiros 
divulga suas Atas? 

Lei nº 13.303/16, 
art. 10º 

25 Existe uma política formal de indicação e escolha de 
administradores e membros do Conselho Fiscal? 

Lei nº 13.303/16, 
art. 14º, Inc. III 

26 A companhia divulga a remuneração dos 
administradores? 

Lei nº 13.303/16, 
art. 12º, Inc. I 

27 A companhia possui formalmente Política de Avaliação 
dos Diretores Executivos? 

Lei nº 13.303/16, 
art. 18º, Inc. IV 

28 

O Estatuto prevê mandato unificado dos membros da 
diretoria e do CAD não superior a 2 (dois) anos, sendo 
permitidas, no máximo, 3 (três) reconduções 
consecutivas? 

Lei nº 13.303/16, 
art. 13º, Inc. VI 

 

 O “Comitê de Indicação e Avaliação”, é a estrutura de Governança Corporativa 

que visa reduzir a ingerência política nas empresas estatais. Conforme a Lei n.º 

13.303/2016, em seu artigo 17, os indicados a exercer cargos de conselheiro de 

administração ou de diretor executivo, tem de observar condições e restrições para 

assunção do cargo. Como exemplo, cita-se o artigo 17, § 2º, inc. II, que assim dispõe:  

 

[...] é vedada a indicação de pessoa para o Conselho de Administração 
e para a diretoria, que atuou, nos últimos 36 (trinta e seis) meses, 
como participante de estrutura decisória de partido político ou em 
trabalho vinculado a organização, estruturação e realização de 
campanha eleitoral. 

 

 Por conseguinte, as questões 22 ao 28, da estrutura acima, concentram-se em 

atividades de indicação e avaliação dos administradores. 
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29 A companhia possui área responsável pelo Código de 
Conduta e Integridade 

Lei nº 13.303/16, 
art. 9º, § 1º, Inc. II 

30 A empresa possui Código de Conduta e Integridade? Lei nº 13.303/16, 
art. 9º, § 1º 

31 A empresa divulga amplamente aos empregados e 
terceiros seu Código de Conduta e Integridade? 

Lei nº 13.303/16, 
art. 9º, § 1º 

32 O código de conduta possui mecanismos de prevenção 
ao conflito de interesses? 

Lei nº 13.303/16, 
art. 9º, § 1º, Inc. I 

33 O código de conduta prevê mecanismos de proteção a 
pessoa que utilize o canal de denúncias 

Lei nº 13.303/16, 
art. 9º, § 1º, Inc. IV 

34 O código de conduta prevê sanções aplicáveis em caso 
de violação às regras do Código? 

Lei nº 13.303/16, 
art. 9º, § 1º, Inc. V 

35 
A companhia realiza treinamentos periódicos, no 
mínimo anual, sobre o tema Código de Conduta e 
Integridade, a empregados e administradores? 

Lei nº 13.303/16, 
art. 9º, § 1º, Inc. VI 

36 
Consta do Código de Conduta, vedação à divulgação 
sem autorização de informação que possa causar 
impacto no valor dos títulos da empresa? 

Lei nº 13.303/16, 
art. 14º, Inc. I 

37 A companhia possui área responsável pela atualização 
e aplicação do Código de Conduta? 

Lei nº 13.303/16, 
art. 9º, § 1º, Inc. II 

38 Existe canal para recebimento de denúncias interno 
pelo descumprimento de normas? 

Lei nº 13.303/16, 
art. 9º, § 1º, Inc. III 

39 Existe canal para recebimento de denúncias externo 
pelo descumprimento de normas? 

Lei nº 13.303/16, 
art. 9º, § 1º, Inc. III 

 

 Para Cordeiro (2006), a Ética é o alicerce da Governança Corporativa. A 

estrutura do “Comitê de Ética e Integridade”, recebeu destaque na Lei nº 13.303/2016, 

com oito questões no QC, ficando atrás apenas do CAD. A preponderância está de 

acordo com os intentos da norma “coibir casos de corrupção em empresas estatais”. 

O código de conduta e integridade, bem como, o canal de denúncias externo, são os 

principais produtos desta estrutura de governança. 
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FIGURA 10 – Ética como alicerce da Governança Corporativa 

 
Fonte: Cordeiro (2006). 
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40 O Estatuto Social prevê o funcionamento e o número de 
membros da Diretoria Executiva? 

Lei nº 13.303/16, 
art. 13º, Inc. II 

41 O estatuto social prevê os requisitos mínimos e 
vedações para ocupação do cargo de Diretor? 

Lei nº 13.303/16, 
art. 13º, Inc. II 

42 O estatuto social prevê no mínimo a existência de 03 
(três) diretores estatutários? 

Lei nº 13.303/16, 
art. 13º, Inc. II 

43 
A companhia divulga Relatório Integrado ou Relatório de 
Sustentabilidade tomando como base padrões 
internacionais IIRC ou GRI? 

Lei nº 13.303/16, 
art. 8º, Inc. IX 

44 

Os diretores recebem treinamento específico na posse 
sobre legislação societária, mercado de capitais, 
divulgação de informações, controle interno, Código de 
Conduta, Lei Anticorrupção e demais temas as 
atividades da empresa? 

Lei nº 13.303/16, 
art. 17º, § 4º 

 

 De acordo com o IBGC (2015), a diretoria executiva tem como principal 

finalidade, fazer com que a empresa cumpra seu objeto e sua função social. Esta 

estrutura, nas questões 40 ao 42, trata do funcionamento, número de membros, 

destacando que deve ser no mínimo, três os diretores. O conceito de sustentabilidade 

está baseado no triple bottom line, ressaltando os aspectos econômicos, sociais e 

ambientais. Assim, a questão 43, guarda relação com o conceito de sustentabilidade 

proposto por Elkington (2000), pois, a Lei nº 13.303/2016 obriga às sociedades de 
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economia mista, divulgarem seu Relatório de Sustentabilidade ou Relato Integrado. 

Por último, a questão 44, retrata os inúmeros treinamentos que os executivos devem 

realizar no momento da posse do cargo. 

 

Estrutura Questão Perguntas 
Fundamentação 
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s 45 A companhia possui área responsável pela gestão de 
riscos? 

Lei nº 13.303/16, 
art. 9º, Inc. II 

46 A área de gestão de riscos está vinculada ao diretor 
presidente? 

Lei nº 13.303/16, 
art. 24º, § 4º 

47 A área de gestão de riscos é liderada por diretor 
estatutário? 

Lei nº 13.303/16, 
art. 9º, Inc. II 

48 A área de gestão de riscos é segregada das demais 
áreas da companhia? 

Lei nº 13.303/16, 
art. 9, Inc. II, § 2º 

 

 Na visão de Coso (2007) “a gestão de riscos corporativos é um processo 

conduzido pelo conselho de administração, diretoria e empregados”. Nesse sentido, o 

correto tratamento dos riscos é fundamental em qualquer empresa, sejam eles, riscos 

operacionais, financeiros, estratégicos, etc., podem comprometer a sustentabilidade 

das companhias. Por isso, a Lei nº 13.303/2016, definiu a necessidade de uma 

estrutura segregada e liderada por diretor estatutário para fazer frente as ameaças 

aos negócios das sociedades de economia mista. 
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e 49 A companhia possui área responsável pelo 
cumprimento das obrigações (Compliance)? 

Lei nº 13.303/16, 
art. 9º, Inc. II 

50 

Há previsão estatutária para que a área de Compliance 
se reporte diretamente ao Conselho de Administração 
em caso de suspeita de envolvimento do diretor 
presidente em atos ilícitos? 

Lei nº 13.303/16, 
art. 24º, § 4º 

 

 Para ABBI (2004) o risco de compliance, é o risco de punições legais ou 

regulamentares, perdas financeiras ou de reputação, decorrentes do descumprimento 

de disposições legais, regulamentares, códigos de conduta, etc., ou seja, a não 

conformidade quanto as normas internas ou externas, podem comprometer a 

companhia de muitas formas. Em vista disto, a Lei nº 13.303/2016 ordenou a criação 

de uma área específica para tratar da integridade das sociedades de economia mista. 
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51 A companhia possui área responsável pela Auditoria 
Interna? 

Lei nº 13.303/16, 
art. 9º, Inciso III 

52 A auditoria interna está vinculada ao CAD ou ao Comitê 
de Auditoria Estatutária? 

Lei nº 13.303/16, 
art. 9º, § 3º 

53 A auditoria reporta suas deliberações ao CAD ou ao 
Comitê de Auditoria Estatutária? 

Lei nº 13.303/16, 
art. 9º, § 3º 

54 A companhia adota medidas de fiscalização das 
práticas de governança e controle de suas subsidiárias? 

Lei nº 13.303/16, 
art. 1º, § 7º 

 

 A décima estrutura identificada deste trabalho, reconheceu quatro questões 

envolvendo a Auditoria Interna, onde: a questão 51, observa a necessidade da 

existência da área; a questão 52, destaca o vínculo hierárquico da Auditoria Interna 

ao Conselho de Administração ou Comitê de Auditoria Estatutária, dando maior 

relevância a esta área, antes ligada a Diretoria Executiva, conforme exemplificado na 

FIGURA 5, constante do marco teórico e empírico (Cap. 2); a questão 53, expressa 

que a Lei nº 13.303/2016 prevê o reporte da Auditoria Interna ao CAD ou CAE; e por 

fim, a questão 54, a última do QC, diz respeito a obrigatoriedade que a sociedade de 

economia mista tem de fiscalizar suas subsidiárias e participações societárias. 

 

3.4.3 Pré-teste Questionário de Conformidade (QC) 

 

 Os dois blocos do Questionário de Conformidade, com as 58 (cinquenta e oito) 

questões fechadas, conforme apresentado nos itens (3.4.1 e 3.4.2) desta pesquisa, 

foram submetidas a um pré-teste, para avaliar critérios de objetividade, entendimento, 

tempo para anotação das respostas e comentários para o questionário.  

 O pré-teste foi realizado com 03 três profissionais das estruturas de 

Governança Corporativa da sociedade de economia mista, conforme segue: 

 
  



 78

1) Perfil pré-teste respondente gerente “A” 

 

P.1 - Minhas atividades são classificadas como: 
(     ) Membro de Conselho de Administração 
(     ) Membro de Conselho Fiscal 
(     ) Membro de Outros Conselhos 
(     ) Diretor(a) Executivo(a) 
( X ) Superintendente ou Gerente de área 
(     ) Outros 
P.2 - Na empresa na qual exerço minha representação é: 
( X ) Subsidiária Integral ("X" detêm 100% ações ordinárias); 
(     ) Subsidiária Controlada ("X" detêm + 50,1% das ações ordinárias); 
(     ) Subsidiária Minoritária ("X" detêm - 50,0% das ações); 
(     ) Outras 
P.3 - Minha opinião com relação as normas de Governança Corporativa constantes da Lei 
13.303/2016 (Lei das Estatais), é de que elas são: 
(     ) Pouco relevantes 
(     ) Razoavelmente relevantes 
(     ) Relevantes; 
( X ) Muito relevante. 
P.4 - Com relação a empresa na qual represento os interesses a sua receita operacional bruta 
é de: 
( X ) Maior que R$ 90.000.000 (noventa milhões de reais) ano; 
(     ) Menor que R$ 90.000.000 (noventa milhões de reais) ano; 
(     ) Não tenho certeza. 

 

2) Perfil pré-teste respondente controller “B” 

 

P.1 - Minhas atividades são classificadas como: 
(     ) Membro de Conselho de Administração 
(     ) Membro de Conselho Fiscal 
(     ) Membro de Outros Conselhos 
(     ) Diretor(a) Executivo(a) 
(     ) Superintendente ou Gerente de área 
( X ) Outros 
P.2 - Na empresa na qual exerço minha representação é: 
(     ) Subsidiária Integral ("X" detêm 100% ações ordinárias); 
( X ) Subsidiária Controlada ("X" detêm + 50,1% das ações ordinárias); 
(     ) Subsidiária Minoritária ("X" detêm - 50,0% das ações); 
(     ) Outras 
P.3 - Minha opinião com relação as normas de Governança Corporativa constantes da Lei 
13.303/2016 (Lei das Estatais), é de que elas são: 
(     ) Pouco relevantes 
(     ) Razoavelmente relevantes 
(     ) Relevantes; 
( X ) Muito relevante. 
P.4 - Com relação a empresa na qual represento os interesses a sua receita operacional bruta 
é de: 
( X ) Maior que R$ 90.000.000 (noventa milhões de reais) ano; 
(     ) Menor que R$ 90.000.000 (noventa milhões de reais) ano; 
(     ) Não tenho certeza. 
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3) Perfil pré-teste respondente superintendente “C” 
 

P.1 - Minhas atividades são classificadas como: 
(     ) Membro de Conselho de Administração 
(     ) Membro de Conselho Fiscal 
(     ) Membro de Outros Conselhos 
(     ) Diretor(a) Executivo(a) 
( X ) Superintendente ou Gerente de área 
(     ) Outros 
P.2 - Na empresa na qual exerço minha representação é: 
( X ) Subsidiária Integral ("X" detêm 100% ações ordinárias); 
(     ) Subsidiária Controlada ("X" detêm + 50,1% das ações ordinárias); 
(     ) Subsidiária Minoritária ("X" detêm - 50,0% das ações); 
(     ) Outras 
P.3 - Minha opinião com relação as normas de Governança Corporativa constantes da Lei 
13.303/2016 (Lei das Estatais), é de que elas são: 
(     ) Pouco relevantes 
(     ) Razoavelmente relevantes 
(     ) Relevantes; 
( X ) Muito relevante. 
P.4 - Com relação a empresa na qual represento os interesses a sua receita operacional bruta 
é de: 
( X ) Maior que R$ 90.000.000 (noventa milhões de reais) ano; 
(     ) Menor que R$ 90.000.000 (noventa milhões de reais) ano; 
(     ) Não tenho certeza. 

 

 Os três respondentes, preencheram o questionário em ambiente de trabalho, 

levando em média 10 minutos para realização da leitura e anotação das questões, 

não havendo disparidade temporal entre os participantes.  

 Após a entrega das respostas, de imediato foram arguidos se houveram 

dificuldades ou dúvidas enquanto completavam o QC, sendo unânimes que não 

tiveram dificuldade em preencher o instrumento de coleta. 

 Assim, diante destas considerações, o instrumento de coleta de dados foi 

considerado válido. 

 

3.5 APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO DE CONFORMIDADE (QC) 

 

 O questionário de conformidade teve como público alvo, os membros da alta 

administração do grupo econômico pertencente a sociedade de economia mista. 

Como membros da alta administração, foram eleitos aqueles participantes das 

atividades constantes da pergunta nº 1 do QC: conselheiros de administração, 

conselheiros fiscais, outros conselheiros, diretores executivos, superintendentes, 

gerentes e outros. Como outros, relacionam-se os profissionais das áreas de gestão 
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de risco, controladoria, auditoria interna, integridade e compliance, ou seja, todas 

participantes da estrutura de governança apresentada no item 3.3, FIGURA 9. 

 Para aplicação do Questionário de Conformidade, foi escolhida a data de 

20/02/2018, durante um evento patrocinado pela diretoria de Governança Corporativa 

com a temática controles internos, compliance e auditorias, reunindo os membros da 

alta administração da sociedade de economia mista. 

 Durante a realização do evento, após o coffee-break, foram distribuídos os 

questionários de conformidade, tendo participado 45 (quarenta e cinco) respondentes, 

sendo estes, representantes das empresas pertencentes ao grupo econômico 

presentes. Cerca de 15 minutos após a entrega, todos os presentes devolveram o QC 

respondido. 

 

3.6 PROCEDIMENTOS DE TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Apresentados o instrumento de coleta (QC), o público alvo da pesquisa e as 

condições em que foram coletados os dados, passo seguinte serão apresentados os 

procedimentos de tratamento e análise dos dados. 

 Inicialmente as respostas anotadas nos 45 (quarenta e cinco) Questionários de 

Conformidade, foram transportadas para o Microsoft Office Excel®. O uso do 

aplicativo de criação de planilhas eletrônicas, viabilizou organizar e sumarizar os 

dados, possibilitando estratificações, interpretações e inferências, que acabaram 

gerando as informações necessárias para responder o problema de pesquisa. Os 

resultados obtidos com a utilização do recurso serão apresentados no Capítulo 4 

desta pesquisa. 

 

3.7  TRAJETÓRIA DA DISSERTAÇÃO 

 

 Até este momento foram percorridos os seguintes aspectos nesta pesquisa: 1. 

Introdução, contendo o problema de pesquisa, objetivo geral e específicos; 2. Marco 

Teórico e Empírico, com os fundamentos para embasamento do trabalho e a 

definição; e 3. Metodologia, com classificação, população, constructo, instrumento de 

coleta (QC), aplicação e tratamento dos dados. A FIGURA 11 representa o desenho 

da pesquisa até aqui, sinalizando os próximos passos.  
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FIGURA 11 – Trajetória da dissertação 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
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 A FIGURA 11, destaca a trajetória percorrida pelo pesquisador criando os 

subsídios necessários para responder ao problema da pesquisa. 

 

3.8 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

Como limitação da pesquisa, constatou-se o reduzido referencial teórico sobre 

a Lei nº 13.303/2016, isso ocorre devido ao ineditismo do texto legal com pouco mais 

de dezoito meses de sua publicação. Estudos de Governança Corporativa em 

sociedades de economia mista, também são abreviados quando comparados aos 

estudos em organizações privadas. 

Outra limitação encontrada, foi o tempo para realização da pesquisa, como o 

prazo para adequação as normas de Governança Corporativa previstas na Lei das 

Estatais encerram-se em 30 de junho de 2018, foi possível aplicar o método uma única 

oportunidade, limitando a pesquisa à alta administração da companhia, onde seria 

recomendável, realizar mais aplicações, em diferentes datas, oportunizando visualizar 

as modificações nas estruturas de GC trazidas pela Lei nº 13.303/2016. 

Contudo, referidas limitações, de maneira nenhuma invalidam os achados 

desta pesquisa, ao contrário, estimulam a realização de mais trabalhos voltados à 

governança em sociedades de economia mista, entidades estas, tão importantes para 

o mercado, em conformidade com o mercado de ações e atuação destacada para a 

infraestrutura de países em desenvolvimento, como por exemplo, o Brasil. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Neste capítulo, serão apresentados os resultados analisados nesta pesquisa, 

bem como, as discussões apropriadas dela provenientes. 

 

4.1  CARACTERIZAÇÃO DOS RESPONDENTES 

 

 O público de respondentes ao QC contou com 45 (quarenta e cinco) membros 

da alta administração do grupo econômico, os quais foram convidados a participar de 

um evento promovido pela diretoria de governança, da sociedade de economia mista. 

Dentre os convidados, estavam conselheiros, executivos, superintendentes, gerentes 

e outros membros da estrutura de governança, tais como, profissionais de auditoria, 

compliance e gestão de riscos.  

 O GRÁFICO 1, representa a distribuição dos respondentes, de acordo com 

suas atividades principais na companhia. 

 

GRÁFICO 1 – Caracterização dos respondentes 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

 Observando o GRÁFICO 1, constatou-se que responderam ao QC, quatorze 

superintendentes ou gerentes (31%), treze profissionais das áreas de auditoria, 

compliance e gestão de riscos (29%), nove diretores executivos (20%), sete 

conselheiros de administração (16%) e, dois conselheiros fiscais (4%).  
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 Dentre os 45 (quarenta e cinco) respondentes ao QC do grupo econômico, 

verificou-se profissionais que atuavam em subsidiárias integrais, em subsidiárias 

controladas, em subsidiárias minoritárias e outras participações menores. O 

GRÁFICO 2 demonstra a distribuição dos respondentes, de acordo com a participação 

de suas empresas no grupo econômico da sociedade de economia mista. 

 

GRÁFICO 2 – Participação no grupo econômico 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

 Analisando o GRÁFICO 2, percebe-se que dos 45 (quarenta e cinco) 

respondentes, 25 (vinte e cinco) deles atuavam em subsidiárias integrais do grupo 

econômico, equivalente a 56% dos participantes. Esse recorte das empresas do grupo 

será importante para comparação com a pesquisa documental que foi realizada junto 

as subsidiárias integrais. 

 Os 45 (quarenta e cinco) respondentes, foram convidados a opinar sobre a 

importância das regras de GC presentes na Lei nº 13.303/2016, a maioria (trinta e 

cinco), acreditam que as mudanças trazidas às estruturas e produtos de governança 

corporativa são muito relevantes (78%); outros 8 (oito), classificam as mudanças como 

relevantes (18%); ainda 2 (dois), apontam as mudanças como razoavelmente 

relevantes; enquanto nenhum, respondente anotou a opção pouco relevante, 

conforme aponta o GRÁFICO 3.  
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GRÁFICO 3 – Opinião sobre a importância da GC 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

 O GRÁFICO 3 apresenta a disposição das respostas conforme a opinião dos 

questionados sobre a importância das regras de GC inseridas na Lei nº 13.303/2016. 

 De acordo com os 45 (quarenta e cinco) respondentes ao QC do grupo 

econômico, observou-se que existiam empresas com faturamento acima de 

R$90.000.000 (noventa milhões de reais), sujeitas ao cumprimento integral das regras 

de GC previstas na Lei nº 13.303/2016. O GRÁFICO 4, separa as empresas conforme 

a receita bruta anual informada pelos respondentes. 

 

GRÁFICO 4 – Receita bruta anual 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 
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 Explorando o GRÁFICO 4, identifica-se 33 (trinta e três) empresas com receita 

acima dos R$90.000.000 (noventa milhões de reais) anuais, equivalente a 73% das 

sociedades de economia mista. Com receita abaixo de R$90.000.000 (noventa 

milhões de reais) ano, percebeu-se 08 (oito) empresas; 02 (duas) sociedades 

apontaram não obter receita, indicativo que se encontram em fase pré-operacional; e 

por último, destaque-se que 02 (dois) respondentes da alta administração, indicaram 

não ter certeza da receita anual da companhia que representam. 

 Analisadas as 04 (quatro) perguntas do primeiro bloco do QC que buscaram, 

primeiramente, identificar o perfil dos respondentes, conforme atividade exercida, na 

sequência, a participação da empresa no grupo econômico, por conseguinte, a opinião 

sobre a relevância das regras de governança corporativa presentes na Lei n.º 

13.303/2016, e por último, receita operacional bruta da companhia do respondente.  

 Na sequência, procedeu-se um aprimoramento na seleção dos respondentes. 

Isto foi necessário para o atingimento dos objetivos geral e específico, considerando 

as regras estabelecidas na Lei 13.303/2016. O GRÁFICO 5 retrata o novo perfil da 

seleção. 

 

GRÁFICO 5 – Seleção da amostra dos respondentes (caracterização) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

 Para seleção dos 23 (vinte e três) membros da alta administração, foram 

realizados dois filtros: no primeiro, para atendimento do objetivo específico (OE-3) 

comparar os resultados obtidos na aplicação do QC com os resultados da pesquisa 

documental, foram selecionados apenas os respondentes participantes de subsidiária 

integral. Enquanto que, no segundo filtro, foram selecionadas as companhias com 
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receita bruta anual acima de R$90.000.000 (noventa milhões de reais) anuais, de 

acordo com o § 1º, artigo 1º da Lei nº 13.303/2016, onde destaca que, empresas 

públicas e sociedades de economia mista, com receita abaixo deste valor, não se 

aplicam todas as estruturas e produtos de GC previstas na norma. 

 

4.2  INDICADOR DO GRAU DE CONFORMIDADE POR ESTRUTURA 

 

 O objetivo geral desta pesquisa foi desenvolver um método de diagnóstico para 

evidenciar o grau de conformidade das sociedades de economia mista, em relação às 

regras de Governança Corporativa, exigidas pela Lei no 13.303/2016. O método, 

consiste na aplicação do Questionário de Conformidade e, após tal aplicação, coleta 

e tratamento dos dados, foram obtidos os resultados a seguir. 

 

4.2.1 Estrutura Acionistas  

 

 A estrutura dos acionistas detinha-se num único produto, a alteração do 

Estatuto Social de modo a adequá-lo à autorização legislativa, que possibilitou a 

criação da sociedade de economia mista. A Lei nº 13.303/2016 foi clara ao estabelecer 

a necessidade de autorização legislativa para criação da referida sociedade.  

 

Art. 4o Sociedade de economia mista é a entidade dotada de 
personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por 
lei, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto 
pertençam em sua maioria à União, aos Estados, ao Distrito Federal, 
aos Municípios ou a entidade da administração indireta (BRASIL, 
2016, p. 1). 

 

 A reforma do Estatuto Social é o mais importante produto de GC sob 

responsabilidade dos acionistas. A adequação a Lei nº 13.303/2016 vai além da mera 

formalidade de citar o texto legal que originou a SEM. Neste documento, estarão 

presentes todas as estruturas de GC, sua forma de funcionamento, números de 

membros, requisitos mínimos para investidura nos cargos da alta administração, etc.  

 Observando o GRÁFICO 6, verifica-se o grau de conformidade deste quesito 

com pouco mais da metade (52,2%) dos Estatutos do grupo de vinte e três 

respondentes da sociedade de economia mista. Tal situação não se repete fora das 

subsidiárias integrais, com faturamento acima de R$90.000.000 (noventa milhões de 
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reais), onde todas as quatro empresas nesta categoria, informam ter alterado seu 

Estatuto Social para atendimento da Lei das Estatais. 

 

GRÁFICO 6 – Grau de conformidade da estrutura Acionistas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

 O Estatuto Social é a regra entre as partes (stakeholders) aderente ao princípio 

da equidade, ou como também é conhecido, senso de justiça. O ponto de atenção 

demonstrado no GRÁFICO 6, é que quase um terço dos respondentes da alta 

administração, declaram desconhecer se o documento está em conformidade para 

atender às regras de GC, provenientes da Lei nº 13.303/2016.  

 

4.2.2 Estrutura Conselho de Administração 

 

 De acordo Silveira, Barros e Famá (2003) “a principal função do conselho é 

monitorar a gestão da empresa, sendo que somente conselheiros externos 

profissionais tendem a ser monitores eficazes”, neste contexto, os autores tratam a 

tomada de contas como atividade fundamental do conselheiro de administração.  

 O GRÁFICO 7 representa de forma consolidada do grau de conformidade da 

estrutura CAD. Conforme as doze questões presentes no QC, esta estrutura contém 

o maior número de produtos extraídos da Lei nº 13.303/2016. O resultado foi um grau 

de conformidade de 63% (sessenta e três por cento). 

 

52,2%

17,4%
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26,1%
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GRÁFICO 7 – Grau de conformidade da estrutura CAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

 Como a estrutura “Conselho de Administração” contempla muitas questões, 

manifestou-se disparidades perceptíveis, onde por exemplo 91,3% dos entrevistados 

reconhecia que o estatuto da sociedade determinava o funcionamento, número de 

membros, e ainda, contavam com representantes dos empregados no CAD. Porém, 

mais de metade dos questionados 52,2%, responderam desconhecer se o conselho 

divulga suas conclusões sobre o atendimento por parte dos executivos quanto aos 

objetivos traçados no Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo.  

 Como a principal atividade dos conselheiros é a de monitorar o desempenho 

dos diretores, sendo o plano de negócios e a estratégia de longo prazo instrumentos 

importantes para sustentabilidade dos negócios, o fato de não existir, ou por ser de 

desconhecimento da maioria, esta avaliação do desempenho demonstra um problema 

a ser tratado. 

 

4.2.3 Estrutura Conselho Fiscal 

 

 Conforme Oliveira (2006), para atuação no Conselho Fiscal, é preciso ter 

conhecimentos específicos e irrestrita atuação profissional. Este Conselho já é 

bastante consolidado nas estruturas de governança, previsto para as sociedades 

desde a Lei nº 6.404/1976, atuando como fiscal dos gestores da companhia, em 

benefício dos acionistas.  



 90

 A estrutura do Conselho Fiscal obteve um grau de conformidade de 62,3% 

conforme, apresentado no GRÁFICO 8. 

 

GRÁFICO 8 – Grau de conformidade da estrutura Conselho Fiscal 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

 O resultado está afetado, porque uma das regras de GC previstas na Lei nº 

13.303/2016 é que o Estatuto tenha previsão quanto ao funcionamento do Conselho 

Fiscal, algo comum em sociedades de economia mista. Neste quesito, vinte dos vinte 

e três respondentes apontaram conformidade à norma, elevando desta forma, a 

média.  

 Com relação às novidades da Lei das Estatais, quais sejam: a) a exigência de 

requisitos mínimos para assunção ao cargo de conselheiro fiscal; e, b) a necessidade 

que ao menos um dos membros deste Conselho seja servidor púbico; o resultado 

demonstrou que metade dos respondentes manifestou que a empresa onde atua, ou 

não cumpre, ou desconhece essas obrigações. 

 

4.2.4 Comitê de Auditoria Estatutária 

 

 Segundo Carcello, Hollingsworth e Klein (2006), a experiência dos membros do 

Comitê de Auditoria Estatutária reduz o gerenciamento de resultados. Com isso, pode-

se observar o atendimento de dois princípios da GC, a correta prestação de contas e, 

a melhor transparência das demonstrações financeiras. 

62,3%
7,2%

30,4%
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 Foram os escândalos contábeis no início do século e a implementação da Lei 

Sarbanes Oxley que trouxeram destaque para o Comitê de Auditoria Estatutária. O 

mesmo ocorre com a Lei nº 13.303/2016, que ressalta a necessidade da atuação 

desta estrutura em sociedades de economia mista. O GRÁFICO 9 demonstra um grau 

de conformidade desta estrutura, ou seja, 63,5%. 

 

GRÁFICO 9 – Grau de conformidade Comitê de Auditoria Estatutária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

 Os efeitos positivos da estrutura do Comitê de Auditoria Estatutária estão bem 

concebidos nas sociedades de economia mista. Observou-se que dos vinte e três 

representantes da alta administração das companhias respondentes do QC, em 87% 

delas já existe a estrutura.  

 Para que este órgão de controle e supervisão das auditorias possa atuar com 

a necessária independência, a Lei nº 13.303/2016, indica a existência de orçamento 

próprio para estrutura, contudo, em apenas 12 das 23 sociedades analisadas, esta 

prática é adotada. 

 Por fim, a Lei das Estatais impõem o princípio da transparência, obrigando 

estas estruturas a publicarem Atas das Reuniões, como regra ou extratos de suas 

reuniões quando houver risco legítimo, porém, essa prática é adotada por 52,2% das 

empresas respondentes ao QC. 

 

 

63,5%9%
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4.2.5 Comitê de Indicação e Avaliação 

 

 A Lei nº 13.303/2016, em seu artigo 17º, passa a exigir a comprovação de 

competências para assunção dos cargos de conselheiro de administração e diretores 

executivos das sociedades de economia mista, como também, veda a indicação de 

pessoas para estas posições que participem de estruturas político partidárias, 

exerçam cargo em entidade sindical, seja fornecedor ou comprador, e que tenha 

firmado contrato com a sociedade até três anos antes da nomeação, cabendo a 

estrutura do Comitê de Indicação e Avaliação apreciar à aceitabilidade dos indicados. 

 Esta estrutura é significativa para reduzir o uso meramente político de cargos 

de livre nomeação em Estatais, sendo um aparelho fundamental para o sucesso da 

norma legal. O GRÁFICO 10, representa a conformidade de apenas 28%. 

 

GRÁFICO 10 – Grau de conformidade Comitê de Indicação e Avaliação 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

 Ressaltada a importância do Comitê de Indicação e Avaliação para o combate 

à ingerência política e, consequentemente, a melhoria da GC das sociedades de 

economia mista, percebe-se um distanciamento entre as exigências da Lei nº 

13.303/2016 para esta estrutura e o resultado da aplicação do QC, verificando-se 

assim, mais de 71% de não conformidade. 
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4.2.6 Comitê de Ética e Integridade 

 

 Torna-se mandatório que as organizações incorporem práticas éticas e 

transparentes em sua gestão, baseadas em princípios de responsabilidade social, 

visando a obtenção de ganhos adicionais em relação à sustentabilidade do setor 

empresarial. O desafio para as organizações será de desenvolver ações de 

governança que permitam mitigar os riscos vinculados à corrupção, minimizando 

desta forma, sua ocorrência (INSTITUTO ETHOS, 2015). 

 De acordo com a FIGURA 10, apresentada no subcapítulo 3.4.2 desta 

pesquisa, a Ética é o alicerce para implementação dos princípios de GC nas 

corporações, sendo uma cultura ética por parte dos agentes da governança condição 

necessária para a sustentabilidade empresarial. O GRÁFICO 11 apresenta o grau de 

conformidade da estrutura do Comitê de Ética e Integridade. 

 

GRÁFICO 11 – Grau de conformidade Comitê de Ética e Integridade 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

 Das 10 estruturas de GC examinadas junto aos 23 respondentes do 

Questionário de Conformidade, o Comitê de Ética e Integridade foi a segunda mais 

bem avaliada, demonstrando a importância que as sociedades de economia mista têm 

dispensado nesta dimensão. De acordo com a Lei 13.303/2016, dois produtos 

indispensáveis nesta estrutura são: o Código de Conduta e o a criação do canal de 

denúncias, com proteção e sigilo ao denunciante. 
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4.2.7 Diretoria Executiva 

 

 A diretoria é o órgão responsável pela gestão da organização, cujo principal 

objetivo é fazer com que a organização cumpra seu objeto e sua função social. Ela 

executa a estratégia e as diretrizes gerais aprovadas pelo Conselho de Administração, 

administra os ativos da organização e conduz seus negócios. Por meio de processos 

e políticas formalizados, a diretoria viabiliza e dissemina os propósitos, princípios e 

valores da organização (IBGC, 2015). 

 O GRÁFICO 12 demonstra o grau de conformidade da Diretoria Executiva, 

conforme as regras de GC, previstas na Lei das Estatais.  

 

GRÁFICO 12 – Grau de conformidade da Diretoria Executiva 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

 Um dos produtos de GC de responsabilidade da diretoria executiva previsto na 

Lei nº 13.303/2016, é a divulgação do Relatório de Sustentabilidade ou Relato 

Integrado da sociedade de economia mista. Neste caso, contempla-se uma 

informação positiva, onde dezenove dos vinte e três respondentes do QC, assinalaram 

que suas companhias já adotam essa prática de transparência com suas atitudes 

econômicas, sociais e ambientais. 

 Opostamente, os respondentes informam que apenas 30,4% dos diretores 

executivos recebem o devido treinamento sobre legislação societária, mercado de 

55,7%

11,3%

33,0%
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capitais, divulgação de informações, controle interno, Código de Conduta, Lei 

Anticorrupção e demais temas às atividades da empresa. 

 

4.2.8 Gestão de Riscos 

 

 A gestão de riscos é um componente fundamental na administração das 

organizações, pois, é o processo através do qual as empresas verificam 

metodicamente os riscos inerentes às suas atividades, para atingirem uma vantagem 

sustentada de suas atividades (FERMA, 2003). 

 A Lei nº 13.303/2016, quanto a gestão de riscos, faz exigências a respeito da 

existência de uma diretoria específica para o tema, liderada por diretor estatutário e 

vinculada hierarquicamente diretamente ao diretor presidente da sociedade de 

economia mista. 

 O GRÁFICO 13 representa o grau de conformidade da área de gestão de 

riscos, de acordo com os vinte e três respondentes do QC. 

 

GRÁFICO 13 – Grau de conformidade gestão de riscos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

 Examinando o GRÁFICO 13, observa-se que as sociedades de economia mista 

apresentam desenvolvimento nesta área, onde mais de 91,3% dos respondentes 

informou existir esta estrutura em sua companhia. Entretanto, 30,4% ainda não 
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15,2%
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vinculou sua área de riscos à presidência da companhia, isso pode ocorrer devido ao 

fato que muitas sociedades ainda não reformaram seu Estatuto para atender o 

organograma condicionado na Lei nº 13.303/2016. 

 

4.2.9 Compliance e Integridade 

 

 Os programas de compliance das sociedades de economia mista, devem 

assegurar, sobretudo, a conformidade com leis e regulamentos, nacionais e 

estrangeiros, aplicáveis ao negócio, bem como, com as políticas internas da SEM, 

sendo o seu cumprimento, dever de todos (alta administração, colaboradores e 

terceiros), independentemente de nível hierárquico (IBGC, 2014). 

 A Lei nº 13.303/2016 é o instrumento normativo que determina para sociedades 

de economia mista à adoção de regras de governança corporativa quanto às 

estruturas e produtos definidos no texto legal. Caberá as áreas de compliance e 

integridade, o monitoramento e suporte da sociedade, garantindo de maneira plena, o 

atendimento da norma, protegendo a companhia de possíveis sanções dos agentes 

de controle. 

 O GRÁFICO 14, representa o grau de conformidade da área de gestão de 

riscos, de acordo com os vinte e três respondentes do QC. 

 

GRÁFICO 14 – Grau de conformidade compliance e integridade 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 
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 A área de compliance e integridade, aborda duas ações: a primeira, diz respeito 

a estrutura, onde a sociedade de economia mista deve possuir uma área responsável 

pelo cumprimento das suas obrigações, neste quesito, 19 dos 23 respondentes ao 

QC, afirmaram que suas companhias atendem a Lei nº 13.303/2016. Já a segunda 

ação, merece atenção, porque a Lei das Estatais obriga a existência de previsão 

estatutária para que a área de compliance se reporte diretamente ao Conselho de 

Administração em caso de suspeita de envolvimento do diretor presidente em atos 

ilícitos, de forma que apenas 6 dos 23 respondentes informaram que as companhias 

onde atuam, já providenciou à adequação, ou seja, pouco mais de 26%.  

 A necessidade de previsão estatutária para que a área de compliance reporte-

se diretamente ao CAD, em caso de suspeita de desvio do diretor presidente, é ponto 

positivo da Lei nº 13.303/2016. Isso, porque fraude cometida pela alta administração, 

explora oportunidades não blindadas pelo sistema de governança das empresas 

(IBRACON, 2015). 

 

4.2.10 Auditoria Interna 

 

 A auditoria interna tem a responsabilidade de monitorar, avaliar e realizar 

recomendações, com o objetivo de aperfeiçoar controles internos, normas e 

procedimentos estabelecidos pelos gestores. As companhias devem possuir uma 

posição de auditoria interna, própria ou terceirizada. O diretor-presidente também é 

beneficiado pela melhoria do ambiente de controles decorrente de uma atuação 

efetiva da auditoria interna (IBGC, 2015). 

 A implementação cotidiana de práticas de controle interno, decorre da atividade 

da auditoria interna, a necessidade dessas práticas foi observada na Lei nº 

13.303/2016 em seu artigo 9º, inciso I. O controle interno é um processo conduzido 

pela estrutura de governança, preparado para proporcionar segurança razoável, com 

respeito à realização dos objetivos relacionados à operações, divulgação e 

conformidade (COSO, 2013). 

 O GRÁFICO 15, representa o grau de conformidade da Auditoria Interna, de 

acordo com os 23 respondentes do Questionário de Conformidade, sendo que das 

dez estruturas de governança corporativa estudadas, foi a que recebeu o maior 

percentual de conformidade, ou seja, 85,9%. Este resultado contribuiu para o fato da 
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área estar vinculada estatutariamente ao Conselho de Administração e, reportar suas 

deliberações diretamente ao CAD ou ao Comitê de Auditoria Estatutária. 

 

GRÁFICO 15 – Grau de conformidade Auditoria Interna 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

 Ainda, com relação a Auditoria Interna, a única das quatro questões desta 

estrutura que não teve conformidade acima de 90%, foi a questão que envolve a 

fiscalização de práticas de governança pelas participações da sociedade de economia 

mista, que foi anotada por 14 dos 23 respondentes do QC. 

 

4.3  ANÁLISE GERAL 

 

 O QUADRO 9, representa os percentuais de conformidade, obtidos por cada 

uma das 10 (dez) estruturas de Governança Corporativa avaliadas.  

 
QUADRO 9 – Grau de conformidade da GC de acordo com a Lei nº 13.303/2016 

ESTRUTURA SIM NÃO  NÃO SEI 
Acionista 52,2% 17,4% 30,4% 

Conselho de Administração 63,0% 10,9% 26,1% 

Conselho Fiscal 62,3% 7,2% 30,4% 

Comitê de Auditoria Estatutário 63,5% 8,7% 27,8% 

Comitê de Indicação e Avaliação 28,6% 21,1% 50,3% 

Comitê de Ética e Integridade 85,4% 8,7% 5,9% 

Diretoria Executiva 55,7% 11,3% 33,0% 

85,9%

8,7%
5,4%

SIM NÃO NÃO SEI
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Área de Gestão de Riscos 77,2% 15,2% 7,6% 

Compliance e Integridade 54,3% 6,5% 39,1% 

Auditoria Interna 85,9% 8,7% 5,4% 

MÉDIA 62,8% 11,6% 25,6% 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 O grau de conformidade em relação às normas de GC, previstas na Lei nº 

13.303/2016, foi de 62,8% (sessenta e dois, vírgula oito por cento), ou seja, da 

integralidade das exigências de estruturas e produtos de governança corporativa 

previstas na Lei das Estatais o grupo econômico da sociedade de economia mista 

ainda resta atender 37,2% das regras. 

 Enquanto estrutura o destaque positivo ficou por conta das áreas de Auditoria 

Interna e o Comitê de Ética e Integridade, nas quais o grau de conformidade supera 

85% de atendimento, o QUADRO 10 estratifica essa condição, visto que as três 

questões melhores avaliadas (Q.33, Q.51, e Q.53) pertencem a estas estruturas. 

 

QUADRO 10 – Questões melhores avaliadas 

Seq. Q. PERGUNTA ESTRUTURA SIM NÃO NÃO 
SEI 

1 33 O código de conduta prevê mecanismos de 
proteção a pessoa que utilize o canal de denúncias 

Comitê de 
Ética e 

Integridade 
95,7% 4,3% 0,0% 

2 51 A companhia possui área responsável pela 
Auditoria Interna? 

Auditoria 
Interna 95,7% 4,3% 0,0% 

3 53 A auditoria reporta suas deliberações ao CAD ou 
ao Comitê de Auditoria Estatutária? 

Auditoria 
Interna 95,7% 4,3% 0,0% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

 Um produto de governança corporativa relevante foi destaque de atendimento 

do grau de conformidade, atendendo ao requisito da Lei nº 13.303/2016 em 95,7% 

dos questionários. O código de conduta tem por finalidade principal promover 

princípios éticos e refletir a identidade e a cultura organizacionais, fundamentado em 

responsabilidade, respeito, ética e considerações de ordem social e ambiental (IBGC, 

2015). 

 Opostamente o Comitê de Indicação e Avaliação, com apenas 28,6% de grau 

de conformidade, é isoladamente a pior estrutura avaliada com relação ao 

atendimento das regras de GC previstas na Lei nº 13.303/2016, o QUADRO 11 indica 

esta avaliação, já que das três questões piores avaliadas (Q.52, Q.53, e Q.54) todas 

pertencem a esta estrutura de governança. 
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QUADRO 11 – Questões piores avaliadas 

Seq. Q. PERGUNTA ESTRUTURA SIM NÃO NÃO 
SEI 

52 25 
Existe uma política formal de indicação e escolha 
de administradores e membros do Conselho 
Fiscal? 

Comitê de 
Indicação e 
Avaliação 

21,7% 26,1% 52,2% 

53 24 O comitê de indicação e avaliação de 
conselheiros divulga suas Atas? 

Comitê de 
Indicação e 
Avaliação 

17,4% 17,4% 65,2% 

54 27 A companhia possui formalmente Política de 
Avaliação dos Diretores Executivos? 

Comitê de 
Indicação e 
Avaliação 

13,0% 21,7% 65,2% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

 O GRÁFICO 16 demonstra de forma consolidada as 1242 respostas 

selecionadas e examinadas (23 respondentes x 54 questões), que subsidiaram a 

indicação do grau de conformidade da GC do grupo da sociedade de economia mista, 

de acordo com a Lei nº 13.303/2016.  

 

GRÁFICO 16 – Grau de Conformidade da GC 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

 Examinando o GRÁFICO 16, um alerta é o fato de que mesmo com um público 

composto por membros da alta administração de um grupo econômico formado por 

sociedades de economia mista, com receita bruta anual acima dos R$90.000.000 

(noventa milhões de reais), transcorridos mais de vinte e um meses da promulgação 

da Lei das Estatais, 25,6% dos respondentes declaram não saber se a empresa a qual 

representam, atende as regras de GC, presentes na Lei nº 13.303/2016. 

62,8%11,6%

25,6%

SIM NÃO NÃO SEI
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 Para analisar detalhadamente o grau de conformidade médio obtido de 62,8%, 

foi elaborado o QUADRO 12, onde foram ranqueadas todas as 54 questões do QC, a 

escala parte do maior grau de atendimento, no caso a questão 33 até a de menor grau 

de atendimento a questão 27. 

 
QUADRO 12 – Ranking do grau de conformidade analítico da GC 

Seq. Quest. PERGUNTA ESTRUTURA SIM 

1º 33 O código de conduta prevê mecanismos de proteção a 
pessoa que utilize o canal de denúncias 

Comitê de 
Ética e 
Integridade 

95,7% 

2º 51 A companhia possui área responsável pela Auditoria 
Interna? 

Auditoria 
Interna 95,7% 

3º 53 A auditoria reporta suas deliberações ao CAD ou ao Comitê 
de Auditoria Estatutária? 

Auditoria 
Interna 95,7% 

4º 2 O Estatuto Social prevê o funcionamento e número de 
membros do Conselho de Administração? 

Conselho de 
Administração 91,3% 

5º 3 O Conselho de Administração conta com membro 
representante dos empregados? 

Conselho de 
Administração 91,3% 

6º 29 A companhia possui área responsável pelo Código de 
Conduta e Integridade 

Comitê de 
Ética e 
Integridade 

91,3% 

7º 31 A empresa divulga amplamente aos empregados e terceiros 
seu Código de Conduta e Integridade? 

Comitê de 
Ética e 
Integridade 

91,3% 

8º 34 O código de conduta prevê sanções aplicáveis em caso de 
violação às regras do Código? 

Comitê de 
Ética e 
Integridade 

91,3% 

9º 39 Existe canal para recebimento de denúncias externo pelo 
descumprimento de normas? 

Comitê de 
Ética e 
Integridade 

91,3% 

10º 30 A empresa possui Código de Conduta e Integridade? 
Comitê de 
Ética e 
Integridade 

91,3% 

11º 45 A companhia possui área responsável pela gestão de 
riscos? 

Gestão de 
Riscos 91,3% 

12º 52 A auditoria interna esta vinculada ao CAD ou ao Comitê de 
Auditoria Estatutária? 

Auditoria 
Interna 91,3% 

13º 14 O Estatuto Social prevê o funcionamento do Conselho 
Fiscal? 

Conselho 
Fiscal 87,0% 

14º 17 A companhia possui  Comitê de Auditoria Estatutária? 
Comitê de 
Auditoria 
Estatutária 

87,0% 

15º 4 O Conselho de Administração conta com membro 
representante dos acionistas minoritários? 

Conselho de 
Administração 87,0% 

16º 8 
A companhia possuía Política de divulgação das 
informações de acordo com a legislação e a melhores 
práticas de governança? 

Conselho de 
Administração 87,0% 

17º 38 Existe canal para recebimento de denúncias interno pelo 
descumprimento de normas? 

Comitê de 
Ética e 
Integridade 

87,0% 

Continua 
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continuação 

Seq. Quest. PERGUNTA ESTRUTURA SIM 

18º 43 
A companhia divulga Relatório Integrado ou Relatório de 
Sustentabilidade tomando como base padrões internacionais 
IIRC ou GRI? 

Diretoria 
Executiva 82,6% 

19º 49 A companhia possui área responsável pelo cumprimento das 
obrigações (Compliance)? 

Compliance e 
Integridade 82,6% 

20º 10 A companhia possui Política de partes relacionadas, 
aprovada pelo Conselho de Administração 

Conselho de 
Administração 82,6% 

21º 36 
Consta do Código de Conduta, vedação à divulgação sem 
autorização de informação que possa causar impacto no valor 
dos títulos da empresa? 

Comitê de 
Ética e 
Integridade 

82,6% 

22º 37 A companhia possui área responsável pela atualização e 
aplicação do Código de Conduta? 

Comitê de 
Ética e 
Integridade 

82,6% 

23º 32 O código de conduta possui mecanismos de prevenção ao 
conflito de interesses? 

Comitê de 
Ética e 
Integridade 

78,3% 

24º 47 A área de gestão de riscos é liderada por diretor estatutário? Gestão de 
Riscos 78,3% 

25º 40 O Estatuto Social prevê o funcionamento e o número de 
membros da Diretoria Executiva? 

Diretoria 
Executiva 73,9% 

26º 48 A área de gestão de riscos é segregada das demais áreas da 
companhia? 

Gestão de 
Riscos 73,9% 

27º 18 O comitê elabora relatório anual de suas atividades, 
resultados, conclusões e recomendações? 

Comitê de 
Auditoria 
Estatutária 

69,6% 

28º 5 O Conselho de Administração conta com ao menos 25% dos 
seus conselheiros independentes? 

Conselho de 
Administração 65,2% 

29º 46 A área de gestão de riscos esta vinculada ao diretor 
presidente? 

Gestão de 
Riscos 65,2% 

30º 54 A companhia adota medidas de fiscalização das práticas de 
governança e controle de suas subsidiárias? 

Auditoria 
Interna 60,9% 

31º 9 A companhia possui Política de distribuição de dividendos, à 
luz do interesse público? 

Conselho de 
Administração 60,9% 

32º 6 O estatuto social prevê os requisitos mínimos e vedações 
para ocupação do cargo de Conselheiro de Administração? 

Conselho de 
Administração 56,5% 

33º 21 
Ao menos 01 (um) dos membros do comitê de auditoria 
estatutária tem reconhecida experiência em contabilidade 
societária? 

Comitê de 
Auditoria 
Estatutária 

56,5% 

34º 35 
A companhia realiza treinamentos periódicos, no mínimo 
anual, sobre o tema Código de Conduta e Integridade, a 
empregados e administradores? 

Comitê de 
Ética e 
Integridade 

56,5% 

35º 15 O estatuto social prevê os requisitos mínimos e vedações 
para ocupação do cargo de Conselheiro Fiscal? 

Conselho 
Fiscal 52,2% 

36º 19 O comitê de auditoria estatutária divulga a Ata de suas 
Reuniões (ou extrato quando o CAD observar risco legítimo)? 

Comitê de 
Auditoria 
Estatutária 

52,2% 

37º 20 O comitê de auditoria Estatutária possui autonomia 
orçamentária? 

Comitê de 
Auditoria 
Estatutária 

52,2% 

38º 1 O Estatuto Social esta adequado a autorização legislativa de 
criação da empresa pública ou SEM? Acionistas 52,2% 

39º 28 
O Estatuto prevê mandato unificado dos membros da diretoria 
e do CAD não superior a 2 (dois) anos, sendo permitidas, no 
máximo, 3 (três) reconduções consecutivas? 

Comitê de 
Indicação e 
Avaliação 

47,8% 

continua 
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continuação 

Seq. Quest. PERGUNTA ESTRUTURA SIM 

40º 16 Ao menos 01 (um) membro do conselho fiscal é servidor 
público c/ vínculo a administração pública? 

Conselho 
Fiscal 47,8% 

41º 42 O estatuto social prevê no mínimo a existência de 03 (três) 
diretores estatutários? 

Diretoria 
Executiva 47,8% 

42º 41 O estatuto social prevê os requisitos mínimos e vedações 
para ocupação do cargo de Diretor? 

Diretoria 
Executiva 43,5% 

43º 22 A companhia possui Comitê responsável pela Indicação e 
Avaliação de membros dos conselhos? 

Comitê de 
Indicação e 
Avaliação 

39,1% 

44º 7 A companhia divulgou a Carta Anual de Políticas Públicas? Conselho de 
Administração 34,8% 

45º 12 
O conselho de administração divulga suas conclusões quanto 
ao atendimento pela Diretoria Executiva em relação ao Plano 
de Negócios e a Estratégia de longo prazo da companhia? 

Conselho de 
Administração 34,8% 

46º 13 

Os membros do CAD recebem treinamento específico na 
posse e anualmente sobre legislação societária, mercado de 
capitais, divulgação de informações, controle interno, Código 
de Conduta, Lei Anticorrupção e demais temas as atividades 
da empresa? 

Conselho de 
Administração 34,8% 

47º 23 O estatuto social prevê a avaliação individual e coletiva dos 
administradores e membros dos conselhos? 

Comitê de 
Indicação e 
Avaliação 

30,4% 

48º 11 A companhia divulgou a Carta anual de governança 
corporativa? 

Conselho de 
Administração 30,4% 

49º 44 

Os diretores recebem treinamento específico na posse sobre 
legislação societária, mercado de capitais, divulgação de 
informações, controle interno, Código de Conduta, Lei 
Anticorrupção e demais temas as atividades da empresa? 

Diretoria 
Executiva 30,4% 

50º 26 A companhia divulga a remuneração dos administradores? 
Comitê de 
Indicação e 
Avaliação 

30,4% 

51º 50 

Há previsão estatutária para que a área de Compliance se 
reporte diretamente ao Conselho de Administração em caso 
de suspeita de envolvimento do diretor presidente em atos 
ilícitos? 

Compliance e 
Integridade 26,1% 

52º 25 Existe uma política formal de indicação e escolha de 
administradores e membros do Conselho Fiscal? 

Comitê de 
Indicação e 
Avaliação 

21,7% 

53º 24 O comitê de indicação e avaliação de conselheiros divulga 
suas Atas? 

Comitê de 
Indicação e 
Avaliação 

17,4% 

54º 27 A companhia possui formalmente Política de Avaliação dos 
Diretores Executivos? 

Comitê de 
Indicação e 
Avaliação 

13,0% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

4.4 ANÁLISE DOCUMENTAL 

  

 O terceiro e último objetivo específico desta pesquisa era realizar um 

comparativo entre os resultados obtidos com a aplicação do método de avaliação do 
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grau de conformidade das sociedades de economia mista de acordo com a Lei nº 

13.303/2016.  

 Para obtenção dos dados foi realizada uma pesquisa investigativa junto aos 

portais de governança e de relação com investidores do grupo econômico da 

sociedade de economia mista, além da análise dos documentos estatuto social, 

código de conduta e integridade, normas de procedimentos internas, consulta pelo 

canal telefônico 0800, notícias da imprensa especializada, consulta a profissionais da 

administração e avaliação do organograma da sociedade de economia mista, de modo 

de que todas as questões do QC pudessem ser respondidas dicotomicamente com 

“SIM” ou “NÃO” em está em conformidade com a Lei das Estatais. 

 Realizada a pesquisa documental, foi possível responder todas as questões 

formuladas no QC, o QUADRO 13 apresenta o resultado deste trabalho. 

 

QUADRO 13 – Grau de conformidade da pesquisa documental 

Estrutura Questão Perguntas Respostas 

Acionistas 1 O Estatuto Social está adequado a autorização legislativa de 
criação da empresa pública ou SEM? SIM   

C
on

se
lh

o 
de

 A
dm

in
is

tr
aç

ão
 

2 O Estatuto Social prevê o funcionamento e número de 
membros do Conselho de Administração? SIM   

3 O Conselho de Administração conta com membro 
representante dos empregados? SIM   

4 O Conselho de Administração conta com membro 
representante dos acionistas minoritários?   NÃO 

5 O Conselho de Administração conta com ao menos 25% dos 
seus conselheiros independentes?   NÃO 

6 O estatuto social prevê os requisitos mínimos e vedações para 
ocupação do cargo de Conselheiro de Administração?   NÃO 

7 A companhia divulgou a Carta Anual de Políticas Públicas?   NÃO 

8 
A companhia possuía Política de divulgação das informações 
de acordo com a legislação e a melhores práticas de 
governança? 

SIM   

9 A companhia possui Política de distribuição de dividendos, à 
luz do interesse público? SIM   

10 A companhia possui Política de partes relacionadas, aprovada 
pelo Conselho de Administração SIM   

11 A companhia divulgou a Carta anual de governança 
corporativa? SIM   

12 
O conselho de administração divulga suas conclusões quanto 
ao atendimento pela Diretoria Executiva em relação ao Plano 
de Negócios e a Estratégia de longo prazo da companhia? 

  NÃO 

13 

Os membros do CAD recebem treinamento específico na 
posse e anualmente sobre legislação societária, mercado de 
capitais, divulgação de informações, controle interno, Código 
de Conduta, Lei Anticorrupção e demais temas as atividades 
da empresa? 

  NÃO 

continua 
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continuação 

Estrutura Questão Perguntas Respostas 
C

on
se

lh
o 

F
is

ca
l 

14 O Estatuto Social prevê o funcionamento do Conselho 
Fiscal? SIM   

15 O estatuto social prevê os requisitos mínimos e vedações 
para ocupação do cargo de Conselheiro Fiscal?   NÃO 

16 Ao menos 01 (um) membro do conselho fiscal é servidor 
público c/ vínculo a administração pública? SIM   

C
om

itê
 d

e 
A

ud
ito

ria
 

E
st

at
ut

ár
ia

 

17 A companhia possui  Comitê de Auditoria Estatutária? SIM   

18 O comitê elabora relatório anual de suas atividades, 
resultados, conclusões e recomendações? SIM   

19 O comitê de auditoria estatutária divulga a Ata de suas 
Reuniões (ou extrato quando o CAD observar risco legítimo)?   NÃO 

20 O comitê de auditoria Estatutária possui autonomia 
orçamentária? SIM   

21 
Ao menos 01 (um) dos membros do comitê de auditoria 
estatutária tem reconhecida experiência em contabilidade 
societária? 

SIM   

C
om

itê
 d

e 
In

di
ca

çã
o 

e 
A

va
lia

çã
o 22 A companhia possui Comitê responsável pela Indicação e 

Avaliação de membros dos conselhos?   NÃO 

23 O estatuto social prevê a avaliação individual e coletiva dos 
administradores e membros dos conselhos?   NÃO 

24 O comitê de indicação e avaliação de conselheiros divulga 
suas Atas?   NÃO 

25 Existe uma política formal de indicação e escolha de 
administradores e membros do Conselho Fiscal?   NÃO 

26 A companhia divulga a remuneração dos administradores?   NÃO 

27 A companhia possui formalmente Política de Avaliação dos 
Diretores Executivos?   NÃO 

28 
O Estatuto prevê mandato unificado dos membros da 
diretoria e do CAD não superior a 2 (dois) anos, sendo 
permitidas, no máximo, 3 (três) reconduções consecutivas? 

SIM   

C
om

itê
 d

e 
É

tic
a 

e 
In

te
gr

id
ad

e 

29 A companhia possui área responsável pelo Código de 
Conduta e Integridade SIM   

30 A empresa possui Código de Conduta e Integridade? SIM   

31 A empresa divulga amplamente aos empregados e terceiros 
seu Código de Conduta e Integridade? SIM   

32 O código de conduta possui mecanismos de prevenção ao 
conflito de interesses? SIM   

33 O código de conduta prevê mecanismos de proteção a 
pessoa que utilize o canal de denúncias SIM   

34 O código de conduta prevê sanções aplicáveis em caso de 
violação às regras do Código? SIM   

35 
A companhia realiza treinamentos periódicos, no mínimo 
anual, sobre o tema Código de Conduta e Integridade, a 
empregados e administradores? 

SIM   

36 
Consta do Código de Conduta, vedação à divulgação sem 
autorização de informação que possa causar impacto no 
valor dos títulos da empresa? 

SIM   

37 A companhia possui área responsável pela atualização e 
aplicação do Código de Conduta? SIM   

38 Existe canal para recebimento de denúncias interno pelo 
descumprimento de normas? SIM   

39 Existe canal para recebimento de denúncias externo pelo 
descumprimento de normas?   NÃO 

continua 
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continuação 

Estrutura Questão Perguntas Respostas 
D

ire
to

ria
 E

xe
cu

tiv
a 

40 O Estatuto Social prevê o funcionamento e o número de 
membros da Diretoria Executiva? SIM   

41 O estatuto social prevê os requisitos mínimos e vedações 
para ocupação do cargo de Diretor?   NÃO 

42 O estatuto social prevê no mínimo a existência de 03 (três) 
diretores estatutários? SIM   

43 
A companhia divulga Relatório Integrado ou Relatório de 
Sustentabilidade tomando como base padrões 
internacionais IIRC ou GRI? 

SIM   

44 

Os diretores recebem treinamento específico na posse 
sobre legislação societária, mercado de capitais, divulgação 
de informações, controle interno, Código de Conduta, Lei 
Anticorrupção e demais temas as atividades da empresa? 

  NÃO 

G
es

tã
o 

de
 R

is
co

s 

45 A companhia possui área responsável pela gestão de 
riscos? SIM   

46 A área de gestão de riscos está vinculada ao diretor 
presidente? SIM   

47 A área de gestão de riscos é liderada por diretor estatutário? SIM   

48 A área de gestão de riscos é segregada das demais áreas 
da companhia? SIM   

C
om

pl
ia

nc
e 

e 
In

te
gr

id
ad

e 49 A companhia possui área responsável pelo cumprimento 
das obrigações (Compliance)? SIM   

50 

Há previsão estatutária para que a área de Compliance se 
reporte diretamente ao Conselho de Administração em caso 
de suspeita de envolvimento do diretor presidente em atos 
ilícitos? 

  NÃO 

A
ud

ito
ria

 In
te

rn
a 51 A companhia possui área responsável pela Auditoria 

Interna? SIM   

52 A auditoria interna está vinculada ao CAD ou ao Comitê de 
Auditoria Estatutária? SIM   

53 A auditoria reporta suas deliberações ao CAD ou ao Comitê 
de Auditoria Estatutária? SIM   

54 A companhia adota medidas de fiscalização das práticas de 
governança e controle de suas subsidiárias? SIM   

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

 O exame documental apresentou um grau de conformidade com as regras de 

governança corporativa presentes na Lei nº 13.303/2016 de 66,7% (sessenta e seis 

vírgula sete por cento), onde das 54 (cinquenta e quatro) estruturas ou produtos de 

GC exigidas, constatou-se o atendimento de 36 (trinta e seis) representados pelas 

respostas “SIM”. Desta forma constatou-se uma variação percentual superior em 3,8% 

daquele grau de conformidade encontrado com a aplicação do método. 

 Corroborando a observação mediante a aplicação do QC, que apresentou 

como estruturas positivas na conformidade com a Lei 13.303/2016, Auditoria Interna 

e o Comitê de Ética e Integridade, o mesmo ocorre com a pesquisa documental onde 

tivemos a conformidade de 100% e 90,9% respectivamente. Também a pesquisa 
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documental apontou como estrutura com deficiência na conformidade o Comitê de 

Indicação e Avaliação com apenas uma conformidade nos sete quesitos avaliados, 

perfazendo 14,3%. 

 Por último, da comparação entre os resultados encontrados com o método de 

aplicação do QC com os membros da alta administração e a pesquisa documental, 

verificou-se correspondência de resultados entre as metodologias, exceto pelos 

valores encontrados na estrutura acionistas, 52,2% anotado pelos respondentes 

contra 100% de conformidade na pesquisa documental, para isso formulou-se duas 

hipóteses. 

 Primeiro, como nenhum dos respondentes da pesquisa era categorizado como 

sócio ou acionista, houve dúvida dos respondentes com relação ao que seria 

adequação do Estatuto Social a autorização legislativa que autorizou a criação da 

sociedade de economia mista. 

A segunda, é que os respondentes fizeram uma análise ampliada da questão, 

não limitando-se apenas a autorização legislativa, mas incluindo as estruturas e 

produtos de GC previstos na Lei 13.303/2016 que necessitam ser reguladas via 

Estatuto Social e ainda não foram, neste caso apontando uma inconformidade. 

Partindo desta proposição, embora a aplicação do método seja através de 

questionário com perguntas fechadas, podemos inferir outras informações que não 

somente aquelas meramente indicativas de “conformidade” ou “não conformidade”, 

isto é, temos indicativos de informações qualitativas apresentadas pelo método que 

devem ser interpretadas. 

 O GRÁFICO 17 apresenta o grau de conformidade da sociedade de economia 

mista, através do preenchimento do QC, conforme quadro 13 que fora respondido 

através do recurso da pesquisa documental. 
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GRÁFICO 17 – Grau de conformidade da pesquisa documental 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

 O resultado do grau de conformidade obtido através da pesquisa documental 

foi de 66,7%, contra um grau de conformidade de 62,8%, atingido com a aplicação do 

questionário, conforme anteriormente apresentado no GRÁFICO 16, entretanto 

conforme hipótese levantada quando da análise da estrutura acionistas, esta pesquisa 

além de requerer mais tempo para levantamento de dados, não deve limitar-se aos 

critérios de “conforme” ou “não conforme”, necessitando avaliar o como a 

conformidade está sendo realizada, ou seja, está sendo adotada uma boa prática de 

GC?  

 Por último, a aplicação do método de conformidade mostrou-se adequado 

especialmente quando tem-se acesso aos membros da alta administração, a 

consolidação dos dados mostrou-se trabalhosa porque envolveu a transcrição dos 

formulários para a planilha eletrônica Excel®. Contudo os resultados alcançados 

foram positivos, pois os dados tratados trouxeram informações importantes quanto a 

linha de ação para atendimento das regras de governança dentro do prazo estipulado 

pela Lei nº 13.303/2016.  

 O aspecto prático e aplicável do método chamou a atenção dos membros da 

alta administração valorizando o trabalho da pesquisa. 

 

66,7%

33,3%

SIM NÃO
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este capítulo apresenta os resultados da pesquisa no que tange aos 

conhecimentos teóricos e empíricos do trabalho. Tem como objetivo apresentar as 

conclusões a respeito dos objetivos geral e específicos, bem como a resposta ao 

problema de pesquisa. Como este estudo possui suas limitações, este capítulo destina 

também uma seção para recomendações de pesquisas futuras. 

 

5.1 REFLEXÕES SOBRE OS ACHADOS 

  

 A governança corporativa nasce dos estudos de Berle e Means (1932) que 

evidenciaram a separação entre a propriedade e o controle a partir do agigantamento 

das companhias norte americanas. A governança tem como proposta administrar os 

conflitos de interesse entre os diversos (stakeholders) na busca de objetivos comuns. 

 As sociedades de economia mista são entidades de propriedade público-

privada controladas pelo Estado, com evidentes conflitos quanto aos objetivos de cada 

grupo de sócios, enquanto em seu embrião essas empresas são criadas para atender 

relevante interesse coletivo ou imperativo de segurança nacional, os sócios 

particulares estão voltados para os lucros, dividendos e valorização de suas ações. 

 O controle exercido pelos agentes de empresas estatais tem sido motivo de 

grandes debates no Brasil, especialmente após escândalos de corrupção 

evidenciados na operação Lava Jato (2014), onde a escolha dos principais cargos de 

direção nas sociedades de economia mista decorrem de escolhas políticas, muitas 

vezes com interesses ocultos. 

 A Lei nº 13.303/2016 estabelece para empresas públicas e sociedades de 

economia mista uma série de normas de governança corporativa aplicáveis as 

companhias privadas. Conforme o IBGC, 2015 a governança corporativa está 

baseada nos princípios da transparência, equidade, prestação de contas e 

responsabilidade corporativa. 

 Mediante a necessidade da adoção de normas de governança corporativa por 

parte das sociedades de economia mista, surgiu a dúvida que transformou-se no 

problema de pesquisa: Qual o grau de conformidade das sociedades de economia 

mista com relação as estruturas e produtos de Governança Corporativa exigidos na 

Lei nº 13.303/2016? 
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 A Bolsa de Valores de São Paulo [B3] conta com trinta sociedades de economia 

mista listadas, atuando comumente em atividade do mercado financeiro, de petróleo, 

de energia e gás, de água e saneamento, etc., para realização da pesquisa 

aproveitou-se de um destes grupos econômicos.  

 Como a governança corporativa engloba muitas estruturas da sociedade de 

economia mista, estando presente em todos os organogramas, este trabalho teve 

como objetivo geral desenvolver um método de diagnóstico para evidenciar o grau de 

conformidade das sociedades de economia mista em relação as estruturas e produtos 

de Governança Corporativa exigidos pela Lei no 13.303/2016. 

 Esse método foi materializado no Questionário de Conformidade (QC), um 

instrumento de coleta de dados, contendo 54 (cinquenta e quatro) questões fechadas 

distribuídas pelas dez estruturas de governança corporativas identificadas na Lei das 

Estatais. 

 O (QC) foi aplicado num grupo de 45 respondentes, todos pertencentes a um 

mesmo grupo econômico sociedade de economia mista, a seguir os formulários foram 

alimentados em planilha Excel® para seleção dos respondentes adequados a 

realização da pesquisa, então restaram neste processo 23 respondentes. 

 Da aplicação do método foi encontrado um grau de conformidade das 

estruturas e produtos de governança corporativa previstos na Lei nº 13.303/2016 de 

62,8% (sessenta e dois vírgula oito por cento), sendo 100% o ideal de conformidade. 

 Ainda, para comparar os resultados obtidos com a aplicação do método 

(62,8%), foi efetivada uma pesquisa documental investigativa das estruturas e 

produtos de governança corporativa existentes no grupo, resultando numa 

conformidade de fato de 66,7% (sessenta e seis vírgula sete por cento). 

 Não foram encontradas grandes diferenças entre os resultados obtidos para 

cada uma das 10 estruturas de governança corporativa, exceto para estrutura que 

envolve os proprietários (acionistas), para a qual foram formuladas hipóteses de 

entendimento dos respondentes para este desvio. 

 De modo geral as sociedades de economia mista por atuarem em mercado 

concorrencial, terem sócios privados e eventualmente serem listadas em bolsa de 

valores utilizam-se de uma série de práticas de governança corporativa praticadas no 

mercado, somente agora exigidas pela Lei nº 13.303/2016. 

 Contudo, as inovações trazidas pela Lei das Estatais não vêm sendo 

observadas, em especial aquelas que visam reduzir a prática de indicações políticas 
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para administração destas companhias, evidenciado na dificuldade em habilitar-se um 

Comitê de Indicação e Avaliação, estrutura necessária para avaliar a admissibilidade 

de executivos e conselheiros com base em critérios de experiência, formação e 

verificação de possíveis conflitos de interesse. 

 A governança corporativa para tornar-se realidade necessita do exemplo, 

gerando uma cultura da governança, ambiente ideal para o desenvolvimento dos 

negócios e o combate à corrupção. Essa cultura deve ser disseminada a partir das 

mais altas estruturas das companhias, ocupadas por executivos e conselheiros que 

devem primar por princípios da transparência, prestação de contas, equidade e 

responsabilidade corporativa.  

 Caso contrário a governança corporativa deixa de ser um “remédio profilático” 

para transformar-se num aglomerado de recomendações e documentos sem 

efetividade, gerando custos de agência que podem comprometer o resultado das 

companhias, ao invés de gerar valor para elas. 

  

5.2 RECOMENDAÇÕES 

 

 Este trabalho teve limitações quanto ao tempo de acompanhamento das 

sociedades de economia mista, quanto ao número de companhias avaliadas e quanto 

ao impacto que as regras de governança corporativa advindos da Lei nº 13.303/2016 

trarão para os resultados futuros destas companhias. 

 A Lei das Estatais ainda surtirá seus efeitos no tratamento dos conflitos, 

gerando maiores custos de agência e transação nos resultados das estatais abrindo 

um campo enorme de pesquisas para a academia. 

 A Governança Corporativa será cada vez mais incorporada por empresas 

públicas e sociedades de economia mista, o advento da Lei nº 13.303/2016, 

desencadeou um processo que modificará sensivelmente a administração destas 

companhias por muitos anos. 

 As companhias estatais são muito representativas em países em 

desenvolvimento, caso do Brasil, especialmente em áreas de financiamento e 

infraestrutura. Os escândalos envolvendo estatais trazidos com a Operação Lava Jato 

aumentou o interesse da sociedade sobre as empresas do governo. 

 O governo federal para combater o déficit público crescente postula negociar 

empresas públicas, retomando o processo de privatizações ocorrido na década de 90, 
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tais movimentos implicam na forma de entender a participação do Estado na 

economia.  

  O ISAE | Instituto Superior de Administração e Economia, referência em 

estudos de Governança Corporativa e possuidora de um Mestrado Profissional na 

temática, poderá ocupar destacado papel, inclusive na função de controle social nos 

desdobramentos deste processo que se apresenta. 

 Diante disso, a criação do “OBSERVATÓRIO ISAE DE ESTATAIS”, um grupo 

de pesquisas capaz de acompanhar o andamento do processo de adoção das normas 

de GC nas estatais, prestando consultoria as empresas do governo e dando 

treinamento aos profissionais da alta administração dessas companhias, inclusive 

uma carência percebida na aplicação do QC. 
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