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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo é abordar o tema da Governança Corporativa na perspectiva 
das empresas enquadradas como paraestatais ou parafiscais, entendendo suas 
características civis e de constituição, e propondo, assim, um modelo de governança 
corporativa que possa ser aplicado a essas organizações, tomando-se como base os 
princípios da Governança Corporativa propostos pelo IBGC (2015). A pesquisa é de 
natureza qualitativa, do tipo exploratório-descritiva, e utiliza como estratégia um 
estudo de caso único na Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Sistema 
Fiep) como perspectiva para a proposição de um modelo de governança. Ao longo 
da pesquisa bibliográfica, identificou-se um gap na literatura no que tange às 
organizações paraestatais, bem como a carência de um Modelo de Governança 
Corporativa que responda às necessidades das empresas classificadas como 
paraestatais, o qual lhes garanta alcançar aos objetivos para os quais foram criadas. 
Apresenta-se, assim, uma proposta de modelo de Governança Corporativa na 
perspectiva dos princípios do IBGC (2015), em virtude de evidenciar-se a 
necessidade de as organizações paraestatais terem um Modelo de Governança 
Corporativa que seja aderente as suas características civis e às responsabilidades 
legais a serem cumpridas, mas, principalmente, para que tenham mecanismos e 
elementos de governança que lhes permitam retornar à sociedade os recursos 
arrecadados em forma de investimentos e serviços complementares ao Estado, 
sempre maximizando sua missão e alcançando uma percepção de satisfação 
positiva da sociedade, com esses serviços prestados. 
 
Palavras-chave: Governança Corporativa; Paraestatais; Princípios de Governança; 
Sistema Fiep. 

 

 



ABSTRACT 

 

The objective of this study is to approach the theme of Corporate Governance at the 
perspective of companies classified as non-profit organizations and to understand 
their characteristics of contractual structure, so to propose a model of Corporate 
Governance that can be applied to these organizations, based principles to 
Corporate Governance proposed by IBGC (2015). This research is qualitative, 
exploratory-descriptive and used as strategy a unique case study in the Federation of 
Industries of the State of Paraná (Fiep System) as a perspective for proposing the 
governance model. Throughout the bibliographic research, a gap has been identified 
in the literature about the non-profit organizations, as well as the lack of a model 
Corporate Governance that responds to the needs of these companies classified as 
non-profit parastatals that guarantee them to reach the objectives for which they were 
created. A proposal for a Corporate Governance model is presented in view of the 
principles of the IBGC (2015), in view of the fact that the need for non-profit 
organizations to have a Corporate Governance Model that adheres to their civil 
characteristics and responsibilities legal mechanisms that need to be fulfilled, but 
mainly so that they have mechanisms and elements of governance that allow them to 
return to society the resources collected in the form of investments and services 
complementary to the state, always maximizing their mission and reaching a 
perception of the society's positive satisfaction with these services provided. 
 

Keywords: Corporate Governance; non-profit organizations; Governance Principles; 
Fiep System. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O tema Governança Corporativa ganhou relevância na mídia brasileira nas 

divulgações dos escândalos financeiros envolvendo organizações governamentais. 

O foco das divulgações encontrava-se nas mazelas decorrentes dos atos ímprobos 

que afetaram negativamente os interesses da sociedade. Essa discussão leva-nos à 

reflexão de que se uma estrutura de Governança Corporativa por si só pudesse 

evitar tais fatos, certamente, o processo de gestão com um modelo adequadamente 

implementado garantiria uma atuação coerente dos gestores e um equilíbrio no 

atendimento dos diferentes interesses que cercam uma mesma organização, seja 

ela pública, paraestatal ou privada. 

Dessa forma, para que um modelo de Governança Corporativa possa ser 

efetivo neste objetivo de garantir uma atuação adequada dos Agentes à frente da 

organização, é necessário avaliar-se as características civis e os objetivos 

institucionais das organizações paraestatais, entendendo as diferenças básicas 

dessas empresas – as quais são objeto deste estudo – em relação às organizações 

privadas ou públicas, observando a Governança estatutária dessas instituições, o 

papel e a existência dos componentes de governança, bem como o comportamento 

de seus Agentes frente aos riscos. 

A discussão acerca da Governança iniciou-se no campo da iniciativa privada, 

no debate entre propriedade (donos do capital) e gestão (gestores contratados) e, 

com o decorrer do tempo, expandiu-se para os demais setores, tendo em vista sua 

relevância para as organizações. Segundo Andrade e Rossetti (2014), há quatro 

marcos históricos que podem ser destacados como pilares da moderna Governança 

Corporativa: O Ativismo Pioneiro de Robert Monks (1984-1985); O relatório Cadbury 

(1992); Os princípios da Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE - 1999); e a Lei Sarbanes-Oxley (2002). 

No Brasil, o mais conhecido documento neste campo, O Código de Melhores 

Práticas de Governança Corporativa, do Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa, é um exemplo de adequações para uma maior abrangência do 

conteúdo, visando a atender as organizações no país, em que, segundo o IBGC 

(2015), substituiu-se a palavra empresa pela palavra organização, englobando, 

assim, as organizações do terceiro setor, as cooperativas, as estatais (empresas 
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públicas e sociedades de economia mista), os órgãos governamentais, entre outras, 

destacando ainda as peculiaridades de cada setor em termos de governança (IBGC, 

2015). 

No seu Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa, o IBGC 

(2015, p. 18) ressalta que “[...] se as melhores práticas podem não ser aplicáveis a 

todos os casos, os princípios o são, formando o alicerce sobre o qual se desenvolve 

a boa governança.”. 

Entretanto, considerando-se a inexistência do Principal em organizações 

enquadradas como paraestatais ou parafiscais, a proposição de uma estrutura de 

modelo de Governança Corporativa do IBGC (2015) não responderia à necessidade 

de organizações paraestatais, conforme será mostrado ao longo do trabalho. 

Além disso, identificou-se pouca literatura disponível para pesquisa com 

essa abordagem em instituições paraestatais. Diante disso, buscou-se enquadrar a 

discussão na perspectiva das organizações sem fins lucrativos, porém, identificaram-

se diferenças substanciais, principalmente no que se refere à complexidade da 

estrutura organizacional, às formas de gestão, e à prestação de contas aos órgãos 

de controle aos quais são obrigadas a responder as organizações paraestatais. 

Nesse contexto, destacam-se, ainda, as relações de conflitos de agência, 

mesmo na ausência de shareholders (acionistas, no português), em virtude do risco 

de que outros stakeholders (partes interessadas, no português) tendam a defender 

sua agenda de interesses em contraposição aos interesses organizacionais. 

As organizações paraestatais ou parafiscais são entidades de direito privado, 

conforme rege a lei civil brasileira, constituídas com o objetivo de desempenhar 

atividades de interesse público, paralela ou complementarmente ao Estado, e que 

não são de exclusividade do Estado. Então, são instituições sem fins lucrativos e de 

interesse social, com imunidades fiscais para o desenvolvimento de suas atividades. 

No novo momento econômico e com a transformação digital disponível, com 

tecnologias de monitoramento das transações sistêmicas e de validação das suas 

bases de dados, bem como de técnicas de control self assessment (Auto Avaliação 

de Controle) que podem ser aplicadas nas diversas instâncias da Gestão e de seus 

processos críticos, evidencia-se a importância do tema Governança nas instituições 

enquadradas como paraestatais, tais como, por exemplo, SESI e SENAI; SESC e 

SENAC; SEST e SENAT; SENAR; SESCOOP; e SEBRAE. 
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Nesse enquadramento de entidades não privadas, porém não públicas, um 

Modelo de Governança seria uma contribuição tanto do ponto de vista teórico, 

considerando a pouca literatura disponível, quanto do ponto de vista empírico, pois 

poderia ser utilizado como referência para instituições semelhantes que desejassem 

implementar uma estrutura de Governança, contribuindo ainda com a ampliação dos 

mecanismos de controle e com a transparência da gestão. 

Sendo assim, considerando que a proposição do Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa (IBGC 2015), em seu Código de Melhores Práticas de 

Governança Corporativa, as quais convertem princípios em práticas objetivas de 

governança, não atenderia organizações paraestatais, esta pesquisa tem a seguinte 

questão: Qual seria o modelo de governança corporativa para entidades 

paraestatais? 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Com base no exposto, este trabalho tem por objetivo propor um Modelo de 

Governança para Entidades Paraestatais ou Parafiscais. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos estão elencados a seguir: 

a) Descrever a estrutura organizacional da entidade paraestatal pesquisada; 

b) Identificar os componentes que deveriam compor a estrutura de 

governança proposta; e 

c) Identificar as agendas de interesses presentes na entidade paraestatal 

estudada. 
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1.2 JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA 

 

As instituições paraestatais têm uma importante relevância na sociedade 

brasileira, na medida em que têm descrito em seus instrumentos de criação a 

declaração das atividades complementares às do Estado que precisarão ser 

realizadas. Portanto, considerando o segmento que representam, devem retornar os 

recursos captados em serviços que maximizem as missões para as quais foram 

constituídas. 

O termo paraestatal, segundo Carvalho Filho (2008, p. 434), tem em sua 

composição o prefixo “para” de origem grega e “status” de origem latina, em que 

“paraestatal” tem o significado de paralela ao Estado ou ao lado do Estado. Nesse 

sentido, segundo Sidou (1997), paraestatal é uma instituição que, sem fazer parte do 

segmento Público, contribui com a realização dos serviços de responsabilidade do 

Estado, de maneira complementar e visando ao atendimento ao interesse da 

coletividade. Ainda, segundo Justen Filho (2005), a denominação paraestatal foi 

utilizada inicialmente em 1924, na Itália, e tinha como objetivo definir as 

organizações que estavam entre as Privadas e Públicas, e não podiam ser 

enquadradas em nenhum dos dois segmentos. 

Não é o objetivo deste estudo discutir o termo paraestatal, mas é necessário 

entendê-lo para delimitar a pesquisa no âmbito das paraestatais, e para que se 

possa ter como modelo para estudo do fenômeno o Sistema Federação das 

Indústrias do Estado do Paraná (Sistema Fiep). Entre as organizações que 

compõem esse sistema, encontram-se o SESI, SENAI, FIEP e o IEL, as quais são 

enquadradas, igualmente, nesse segmento de organizações. 

Assim, esta pesquisa justifica-se não somente pela relevância que tem as 

organizações paraestatais na coletividade, mas também pela pouca literatura que 

trata do tema governança corporativa na perspectiva dessas instituições. Conforme 

mencionado anteriormente, algumas das literaturas encontradas apresentavam o 

viés de governança de tecnologia da informação em paraestatais ou, ainda, tratando 

de organizações sem fins lucrativos, instituições do terceiro setor, mas que não 

seriam enquadradas como paraestatais. 

Considerando que essas organizações paraestatais não têm a figura do 

Proprietário, os conflitos de agência não fariam parte da agenda de interesses de 
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Sócio e Agentes. Entretanto, aqui, podemos delimitar o conflito de agência como 

sendo um conflito entre a Missão da organização e os Agentes que tendem a 

defender sua agenda de interesses em contraposição aos interesses 

organizacionais. 

Ainda, as características jurídicas dessas organizações, a composição dos 

Conselhos, a definição da estrutura diretiva e, por fim, o alto grau de regulação e 

auditoria dos órgãos de controle governamental têm reflexo no comportamento dos 

agentes, bem como em seu posicionamento de maior aversão ao risco − o que 

exigiria uma proposta de governança corporativa que equilibre a agenda de 

interesses. 

As entidades paraestatais recebem recursos do segmento que representam 

e, diante da necessidade de realizar sua atividade complementar ao estado, têm o 

compromisso de procurar maximizar o retorno dessas captações em serviços e no 

desenvolvimento da sociedade de seu segmento. 

Portanto, a avaliação de desempenho nessas organizações não seria 

medida pelo aumento de capital ou pela distribuição de lucros aos acionistas, ou 

seja, não serão os resultados financeiros positivos para o principal que 

demonstrarão quão efetivo é o modelo de governança corporativa adotada − se 

houvesse, já que o principal não existe nessas organizações. Entretanto, é a medida 

de seu desempenho que deverá ser tratada na avaliação de quão bem a 

organização consegue alcançar a maximização da sua missão enquanto paraestatal. 

 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos, mais as referências 

bibliográficas. 

No capítulo 1, foram apresentados o tema da pesquisa, os objetivos geral e 

específicos, e as justificativas teórica e prática da pesquisa. 

No capítulo 2, apresenta-se o referencial teórico, que tem o objetivo de 

construir a fundamentação necessária ao tema, procurando dar uma visão no tempo 

com relação à origem da governança, e à amplitude em relação ao tema, partindo de 

uma visão global para a referência local, e em profundidade − considerando a 

empresa paraestatal como fenômeno deste estudo de caso. 
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No capítulo 3, são indicados a metodologia utilizada nesta pesquisa, e os 

elementos de observação e pesquisa utilizados para o estudo e para a formulação 

da proposta. 

O capítulo 4 destina-se à apresentação do estudo de caso e da proposta do 

modelo de governança corporativa para uma empresa paraestatal. 

No capítulo 5, são apontadas as considerações finais, utilizando-se de todos 

os aspectos anteriormente desenvolvidos, a fim de evidenciar os elementos que 

sustentam a proposta de um modelo de governança para uma paraestatal, e sugere-

se, ainda, a continuidade de outros estudos em relação às paraestatais. 
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2 QUADRO TEÓRICO DE REFERÊNCIA 

 

2.1 GOVERNANÇA CORPORATIVA: COMPREENDENDO O PROPÓSITO 

 

A preocupação com a transformação da propriedade e o surgimento de 

grandes corporações − com a diluição do capital e o divórcio entre propriedade e 

gestão, resultado do aparecimento e crescimento das companhias com o capital 

aberto, as Sociedades Anônimas − são discutidos em “A Moderna Sociedade 

Anônima e a Propriedade Privada”, obra de Berle e Means (1987), a qual 

inicialmente centrou-se nas atividades de interesse público e ampliou-se, 

posteriormente, para outros segmentos. Para os autores, 

 

[...] a sociedade anônima penetrou todos os setores; cresceu e tornou-se 
parcial ou totalmente dominante. A data do seu surgimento e o grau de seu 
predomínio em geral variam com dois fatores: o caráter público da atividade 
em questão e a quantidade de capital fixo necessário para realizar o 
negócio [...]. Onde quer que a sociedade anônima se tenha tornado 
dominante, isso foi devido à sua função semipública, e não à sua função 
privada (BERLE; MEANS,1987, p. 43). 

 

Ainda na obra de Berle e Means (1987), os autores demonstram a 

preocupação em como a gestão do capital investido pelos acionistas nas 

companhias e o cumprimento dos objetivos propostos estavam desconectados. Para 

eles, em uma organização, pode-se encontrar papéis distintos, tais como o papel 

daqueles que têm interesse na empresa, o papel de ter poder sobre a empresa, e o 

papel dos que podem agir na empresa. 

Dessa forma, segundo Andrade e Rossetti (2014), num ambiente em que há 

uma pulverização do capital acionário nas organizações, resultante do crescimento 

das companhias de capital aberto, o que se observa é a transferência do poder 

sobre as empresas que anteriormente estavam com os acionistas, e que são os que 

também têm o interesse nela, para aqueles que agem na companhia, ou seja, os 

gestores das sociedades anônimas. 

Assim, quanto aos atributos da propriedade, o risco da riqueza coletiva em 

empreendimentos que visam ao lucro e a responsabilidade por esses 

empreendimentos se divorciaram. A partir dessa afirmação, ganha relevância como 

marco inicial o estudo conhecido como Teoria da Agência (JENSEN; MECKLING, 
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2008), que indica como as companhias estão organizadas em sua hierarquia de 

decisão e gestão, nas relações entre o proprietário (principal) e os seus gestores 

(agentes). 

Considerando-se a passagem do poder sobre as empresas dos acionistas 

para os agentes e, ainda, o risco que se observa nessa separação da propriedade e 

do controle, faz-se necessário estabelecer uma agenda de interesses que atenda 

aos objetivos da companhia, do principal e de seus agentes − o que exigiria um 

conjunto de regras e monitoramento, a fim de mitigar possíveis desvios nessa 

agenda. 

É importante esclarecer que estabelecer essas regras e o monitoramento 

junto a outras ações − tais como incentivos financeiros, regras operacionais, 

políticas orçamentárias, entre outras, que tem o objetivo de garantir que os agentes 

tenham um comportamento à frente da empresa em um nível igual ao esperado pelo 

principal − resultará no chamado Custo de Agência (JENSEN; MECKLING, 2008), 

obtido com base nas seguintes contas: “1) Das despesas de monitoramento por 

parte do principal; 2) Das despesas com a concessão de garantias contratuais; 3) e 

do custo residual.” (JENSEN; MECKLING, 2008, p. 89). 

A Teoria da Agência é direcionada pela relação de agência ambígua, em 

que uma parte (o principal) delega trabalhos para outra (o agente), a qual realiza 

esse trabalho. Nessa relação entre o principal e o agente, Eisenhardt (2015) destaca 

dois problemas: o comportamento do agente, e a atitude dele frente ao risco. Mesmo 

que estabelecendo o contrato entre as partes, delegando a autoridade e atribuições 

esperadas, bem como as responsabilidades e atitudes esperadas, há que se 

considerar que não haveria um contrato perfeito e amplo o suficiente em todas essas 

definições e, mesmo que o houvesse, exigiria sistemas informatizados, 

monitoramentos, além de outras formas de garantir seus cumprimentos que, ainda 

elevando esses custos de agência, não trariam garantia de 100% de eficácia. 

Nesse aspecto, os princípios da governança corporativa exercem um 

importante papel como base nas regras que delineiam o comportamento e a atitude, 

frente ao risco, esperados dos agentes − os quais deveriam estar alinhados com o 

objetivo de maximizar a missão da organização. Portanto, a seguir, passa-se a 

conhecer os princípios de governança segundo a perspectiva da OCDE, Relatório 

Cadbury, Lei Sarbanex Oxley e do IBGC. 
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2.1.1 Princípios de Governança 

 

O movimento de Governança Corporativa foi iniciado com a construção de 

princípios sólidos (SILVEIRA, 2015), como, por exemplo, a partir do relatório 

Cadbury (Cadbury Report) em 1992, pioneiro no tema, o qual foi criado no Reino 

Unido. Construído com base nos princípios da Prestação de Contas Responsável, 

Integridade e Transparência, tem foco na segregação de responsabilidades entre o 

Conselho de Administração e a Direção da empresa, assim como na definição e na 

recomendação para a composição e para a forma de atuação do Conselho, com 

vistas a garantir que o controle da organização seja de fato do Conselho. 

O relatório Cadbury foi uma resposta às pressões que existiam no final da 

década de 1980 na Inglaterra, resultado da condução inadequada dos Conselhos de 

Administração, que eram formados por membros que faziam parte de vários 

Conselhos e, utilizando-se dessa condição, cruzavam interesses e favores entre os 

conselheiros, criando dificuldades para outros acionistas que não tinham 

representação nos conselhos (ANDRADE; ROSSETI, 2014). 

Dessa forma, o Banco da Inglaterra constituiu um comitê para construir um 

Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa, o qual era composto por 

pessoas que representavam a Bolsa de Valores de Londres e o Instituto de 

Contadores Certificados, cabendo a liderança deste comitê à Adrian Cadbury, pela 

sua reputação reconhecida à época, resultado de sua experiência em desenvolver 

uma de administração participativa, a qual foi registrada em um código de princípios 

empresariais (ANDRADE; ROSSETTI, 2014). 

Na liderança do comitê, segundo Silveira (2015), Cadbury submeteu as 

proposições a uma consulta pública, em que, após diversas manifestações 

favoráveis ou contrárias, acabou-se por publicar a versão final em dezembro de 

1992. Essa versão final teve significativa influência na alta gestão das corporações 

do Reino Unido, e influenciou, ainda, na publicação de códigos de governança 

corporativa em outros países, como Canadá, Estados Unidos, França e Austrália. 

É importante ressaltar, também, outra importante inovação proposta no 

relatório Cadbury, a qual também influenciou e o fez ser implementado em outros 

países nos códigos de melhores práticas de governança, que foi o conceito de 
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“pratique ou explique”, contido nas suas recomendações de governança (SILVEIRA, 

2015). Essa recomendação flexibiliza para que as empresas, em casos em que não 

adotem determinadas recomendações, possam esclarecer ao público o porquê de 

não as utilizarem, e fundamentar as razões que justifiquem essa opção. No Quadro 

1, estão resumidos os principais pontos do relatório Cadbury. 

 

Quadro 1- Relatório Cadbury 

1. Conselho de Administração

A estrutura de Governança Corporativa deve promover 

mercados transparentes e justos, com uma alocação eficiente 

dos recursos. Deve ser consistente com o estado de direito e 

apoiar a supervisão e aplicação eficazes da Governança.

2. Conselheiros não Executivos

A estrutura de Governança Corporativa deve proteger e facilitar 

o exercício dos direitos dos acionistas e garantir o tratamento 

paritário dos mesmos, incluindo os minoritários e estrangeiros. 

Todos os acionistas devem ter a oportunidade de obter 

compensações efetivas em caso de violação dos seus 

direitos.

3. Conselheiros Executivos

A estrutura de Governança Corporativa deverá proporcionar 

incentivos sólidos através de toda a cadeia de investimento e 

possibilitar aos mercados acionistas funcionar de uma forma 

que contribua para a boa governança da companhia. 

4. Relatórios e Controles

A estrutura de Governança Corporativa deve reconhecer os 

direitos dos stakeholders estabelecidos por lei ou por meio de 

acordos mútuos, e estimular a cooperação ativa entre as 

sociedades e os seus stakeholders na criação de riqueza, 

empregos e na sustentabilidade de sociedades 

financeiramente sólidas.  

Fonte: Adaptado de Andrade e Rossetti (2014, p. 172). 

 

Posteriormente, um importante marco histórico da Governança Corporativa 

ocorre quando a OCDE – Organização de Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OECD - Organization for Economic Cooperation and Development) 

conclui, em maio de 1999, os trabalhos relativos à construção de Princípios de 

Governança Corporativa, os quais tinham por objetivo contribuir com os esforços de 

seus países membros, ou não, na busca de um aprimoramento da boa governança. 

A importância desse trabalho deu-se não somente pelos aspectos 

abordados, mas também pela amplitude dos temas tratados pelo grupo de trabalho e, 

ainda, pelo fato de que os princípios não se referem apenas às recomendações para 

empresas de capital aberto que tenham ações negociadas em bolsa, contudo, 

também, há a aplicabilidade em companhias de capital fechado. 
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Outro fator relevante, segundo Andrade e Rossetti (2014), é a abrangência 

da OCDE, à época com 30 países membros e outros 40 não membros com os quais 

mantinha relacionamento, além de diversas sociedades civis de caráter internacional. 

Isso contribuiu para que essas recomendações tornassem-se referência na 

construção de códigos de boas práticas nacionais nesses países. 

Sendo assim, uma outra importante contribuição desses princípios da OCDE 

foi reconhecer a necessidade de conhecer as características culturais, dispositivos 

legais e econômicos de cada país. Logo, as instituições e órgãos reguladores 

deveriam considerar o uso rígido dos Princípios da Governança Corporativa e, na 

construção de seus códigos de melhores práticas, adaptá-los aos seus ambientes 

nacionais, respeitando essas variáveis anteriormente mencionadas (SILVEIRA, 

2015). 

É importante ressaltar, ainda, que após 1999, a OCDE realizou atualizações 

nos Princípios de Governança Corporativa, considerando os ambientes econômicos, 

a evolução e a consciência das instituições na importância da boa Governança 

Corporativa. As atualizações ocorreram em 2004 e no triênio 2008 a 2010, em 

virtude da forte crise econômica enfrentada nesses períodos e, recentemente, em 

2015, quando publicou a revisão dos Princípios da Governança Corporativa, 

resumidos no Quadro 2. 
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Quadro 2 - Princípios da Governança Corporativa na Perspectiva da OCDE 

1. Enquadramento das empresas

A estrutura de Governança Corporativa deve promover 

mercados transparentes e justos, com uma alocação eficiente 

dos recursos. Deve ser consistente com o estado de direito e 

apoiar a supervisão e aplicação eficazes da Governança.

2.
Direitos e Tratamento paritário 

dos Shareholders 

A estrutura de Governança Corporativa deve proteger e facilitar 

o exercício dos direitos dos acionistas e garantir o tratamento 

paritário dos mesmos, incluindo os minoritários e estrangeiros. 

Todos os acionistas devem ter a oportunidade de obter 

compensações efetivas em caso de violação dos seus 

direitos.

3.

Investidores Institucionais, 

Mercados de ações e outros 

Intermediários

A estrutura de Governança Corporativa deverá proporcionar 

incentivos sólidos através de toda a cadeia de investimento e 

possibilitar aos mercados acionistas funcionar de uma forma 

que contribua para a boa governança da companhia. 

4. Direitos de outros Stakeholders

A estrutura de Governança Corporativa deve reconhecer os 

direitos dos stakeholders estabelecidos por lei ou por meio de 

acordos mútuos, e estimular a cooperação ativa entre as 

sociedades e os seus stakeholders na criação de riqueza, 

empregos e na sustentabilidade de sociedades 

financeiramente sólidas.

5.
Divulgação de informação e 

Transparência

A estrutura de Governança Corporativa deve assegurar a 

divulgação de informação atempada e rigorosa de todas as 

questões relevantes relacionadas com a organização, 

incluindo a situação financeira, desempenho, estrutura 

acionista e governança da companhia.

6.
As funções do Conselho de 

Administração

A estrutura de Governança Corporativa deve garantir a 

orientação estratégica da companhia, o controle eficaz da 

equipe de gestão pelo conselho, e a responsabilização do 

conselho perante a companhia e os seus acionistas.  

Fonte: OCDE (2015). 

 

Outro importante marco da Governança Corporativa, a Lei Sarbanes-Oxley, 

surge posteriormente impulsionada pela onda de escândalos financeiros envolvendo 

empresas como a Enron, WorldCom, Tyco, e outras que reconheceram a existência 

de números inflacionados em suas demonstrações financeiras, expondo os 

problemas de governança ainda existentes − não apenas nos países sede dessas 

organizações, mas também em outros países ao redor do mundo. 

Diante da necessidade de recuperar a confiança dos investidores 

(ANDRADE; ROSSETTI, 2014), em julho de 2002, o congresso americano aprovou a 

proposta do senador Paul Sarbanes e do deputado Michel G. Oxley, promovendo 

uma regulação do ambiente corporativo, sustentado por bons Princípios de 

Governança, tais como: Conformidade Legal (Compliance), Prestação de contas 
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responsável (Accountability), Transparência (Disclosure), e Senso de justiça 

(Fairness). 

A Lei Sarbanes-Oxley teve um impacto global, pois todas as companhias as 

quais tivessem ações negociadas nas bolsas americanas foram obrigadas a cumprir 

as diretrizes estabelecidas nessa regulação. Diante desse cenário, muitos outros 

reguladores ao redor do mundo adotaram as exigências da SOX, sendo que, 

segundo Silveira (2015), as principais seriam: 

a) Sistemas de controles internos, os quais seriam de responsabilidade do 

Presidente e do Diretor Financeiro mantê-los e submetê-los à aprovação de 

auditores independentes, que deveriam exigir as evidências materiais de seu 

cumprimento e eficácia; 

b) Comitê de auditoria, em que a SOX estabeleceu a exigência de que fosse 

composto por auditores independentes, com a participação de um 

especialista financeiro no grupo, além de sugerir uma elevação no peso e 

responsabilidade desse comitê, o qual responderia inclusive pela seleção, 

remuneração e supervisão dos auditores externos; 

c) O Presidente e o Diretor Financeiro passam a responsabilizar-se e assinar 

pessoalmente os principais relatórios financeiros divulgados pela companhia, 

atestando a veracidade e a ausência de erros e omissões; e 

d) Foram estabelecidos limites e diretrizes aos trabalhos das Consultorias, 

com o objetivo de mitigar os possíveis conflitos de interesses, além de criar 

uma agência, que tinha por objetivo supervisionar e disciplinar os trabalhos 

das auditorias independentes. 

 

No Brasil, o IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, entidade 

fundada em 1995, que tem o objetivo de dedicar-se à promoção da boa governança 

corporativa, em seu Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa, de 

1995, apresenta um conjunto de proposições para organizações em geral, como 

descrito a seguir:  

 

Este Código foi desenvolvido, primariamente, com foco em empresas. 
Entretanto, muitas vezes, é feita a opção pela palavra “organização”, a fim 
de tornar o documento mais abrangente e adaptável a outros tipos de 
organização, como, por exemplo, as do terceiro setor, cooperativas, estatais 
(empresas públicas e sociedades de economia mista), órgãos 
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governamentais, dentre outras. É imprescindível salientar que cada tipo de 
organização tem suas peculiaridades em termos de governança. (IBGC, 
1995, p. 14) 

 

Apesar da proposição de um conjunto de melhores práticas para as 

organizações, o documento não estabelece uma proposição rígida, mas pretende 

ser um elemento consultivo, que tem o objetivo de levar à reflexão da organização e 

à aplicação de um modelo que considere o conjunto de regulações e 

obrigatoriedades a que a organização estiver submetida a cumprir, conforme seu 

enquadramento empresarial. 

Assim, o pilar da proposição do Código de Melhores Práticas de Governança 

do IBGC (2015) está nos seguintes princípios de governança: Transparência, 

Equidade, Prestação de Contas (Accountability), e Responsabilidade Corporativa 

(IBGC, 2015). 

No princípio Transparência, considera-se que sejam divulgadas todas as 

informações relevantes aos acionistas e a outros públicos que possam ter interesse 

nas atividades da empresa, como as de obrigatoriedade legal, financeiras, 

desempenho e participação acionária. Além disso, faz-se importante divulgar, 

também, outras informações que possam ser de relevância ao público em geral, e 

que demonstrem o comportamento da gestão frente à companhia, como ela é 

conduzida, e a aderência a outros objetivos sociais e sustentáveis, como exemplo. 

No princípio Equidade, busca-se garantir um tratamento equânime a todos 

os acionistas, independentemente de sua participação, bem como a todas as partes 

interessadas, respeitando-se os direitos e responsabilidades para com todos os 

envolvidos. 

O princípio Prestação de contas consiste na ideia de que todos os 

envolvidos na governança, como gestores, acionistas, conselheiros, auditores e 

outros ligados diretamente à estrutura de governança, devem prestar contas e 

assumir a responsabilidade pelas ações e por essas prestações de contas − sendo 

que essas devem ser feitas de maneira clara, objetiva, periodicamente e em tempos 

adequados, sempre exercendo com esforço e correção no âmbito de seus papéis. 

No princípio Responsabilidade corporativa, reforça-se o papel dos 

envolvidos na estrutura de governança da empresa, sendo que esses têm o 

compromisso de zelar pelo sucesso econômico e financeiro da empresa, mitigar os 
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riscos e buscar o aumento dos resultados positivos da companhia, respeitando a 

legalidade e os direitos dos demais envolvidos, e buscando maximizar os diversos 

capitais da empresa − sejam eles financeiros, de produção, intelectuais, humanos, 

sociais, ambientais, de reputação, ou qualquer outro, a qualquer tempo, em curto, 

médio ou longo prazos. 

Portanto, segundo o IBGC (2015), se o conjunto de melhores práticas pode 

variar na sua aplicabilidade e amplitude de exigências, dependendo da característica 

e do segmento de atuação da organização, os princípios propostos são 

considerados o alicerce, e são válidos para toda e qualquer instituição empresarial 

que busque desenvolver uma boa governança corporativa, como segue: “Se as 

melhores práticas podem não ser aplicáveis a todos os casos, os princípios o são, 

formando o alicerce sobre o qual se desenvolve a boa governança.” (IBGC, 2015, 

p.18). 

Diante dessas considerações sobre os princípios de Governança 

Corporativa, segundo Silveira (2015), há um grande conjunto de melhores práticas 

de Governança, mas há que se considerar, como anteriormente mencionado, a 

necessidade de se conhecer as características e peculiaridades, sejam das nações 

ou mesmo das companhias, e adaptá-las as suas realidades, pois o mais importante 

são os princípios de governança (SILVEIRA, 2015). 

 

A adoção de princípios de governança, associada a uma liderança efetiva e 
íntegra no topo das organizações, é o elemento mais importante de um bom 
modelo de governança. Isso molda a cultura das empresas e, em última 
instância, seu desempenho. Como resultado, é a adesão ao “espírito” 
desses princípios – mesmo que por meio de diferentes práticas ajustadas às 
peculiaridades de cada organização – que agrega valor às companhias e 
cria um ambiente empresarial mais sadio, com efeitos positivos para atração 
de investimentos e o desenvolvimento econômico do país. (SILVEIRA, 2015, 
p. 5) 

 

A partir dessa visão dos principais marcos de Governança Corporativa, 

pode-se observar o quão basilar têm sido os Princípios da Governança Corporativa 

ao longo dessa construção e evolução das recomendações de melhores práticas de 

governança, assim como a importância de adaptar essas recomendações às 

características e peculiaridades do país ou mesmo da organização. 

Foi possível observar, ainda, a aderência entre os princípios nos seus 

respectivos cenários descritos anteriormente − o que demonstra que a proposição 
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de Princípios de Governança Corporativa do IBGC (2015) também representa um 

pilar com abrangência e profundidade necessária para uma proposição de melhores 

práticas de governança corporativa. 

À vista disso, após essa visão dos principais marcos e de quais foram os 

pilares da Governança Corporativa, faz-se necessário conhecer os principais 

modelos de governança corporativa praticados, e quais são seus fatores de 

diferenciação. 

 

2.1.2 Governança Corporativa no Mundo 

 

A governança corporativa tem expandido com a proliferação dos códigos de 

melhores práticas de governança corporativa pelo mundo, sendo que os países têm 

buscado adequar essas recomendações, considerando suas necessidades e 

características específicas nacionais. 

Dessa forma, houve o surgimento de alguns modelos de governança ao 

redor do mundo, mas, sumariamente, seguindo duas vertentes básicas e que estão 

relacionadas a como estão estruturadas as relações entre acionistas e gestão: o 

sistema em que os acionistas fazem parte da gestão (insider system) e o sistema em 

que os acionistas não fazem parte da gestão (outsider system). Segundo Brennan, 

Solomon (2008), há uma predominância do sistema em que o acionista faz parte da 

administração da companhia, como segue, 

 

[...] a maioria dos países mostrou-se seguir o modelo de Governança 
Corporativa com o sistema insider system, onde as empresas tendem a ser 
controladas por famílias fundadoras, governo, bancos e outras companhias. 
(BRENNAN; SOLOMON, 2008, p. 8, tradução nossa) 

 

Organizações nas quais há uma participação de acionistas na administração, 

seja em posições nos Conselhos ou mesmo em posições de Gestão, marca-se uma 

característica fundamental do sistema insider system, que são mais frequentes em 

diversos países Europeus, como Alemanha, França e outros países. 

Nessas corporações, considerando-se essa característica de estrutura 

acionária que tem membros de referência na administração da companhia e, ainda, 

o fato de que a principal fonte de recursos externos é oriunda de bancos públicos e 
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privados, há uma tendência de que a relação com os stakeholders, como 

empregados, fornecedores, bancos, governo e outros interessados na companhia, 

ganhe mais peso e derive disso uma atuação do acionista, na qual o foco não é 

somente a geração de riqueza para os acionistas, mas também uma valoração do 

ecossistema em torno da companhia (SILVEIRA, 2015). 

Em outra perspectiva, o sistema outsider system tem como característica 

marcante a não participação do acionista na administração da organização. Esse 

sistema é mais frequente em países anglo-saxões, destacando-se os Estados 

Unidos e Reino Unido, e tem como foco a priorização da geração da riqueza aos 

acionistas (SILVEIRA, 2015). 

No Brasil, há uma situação híbrida, pois apesar de uma elevada 

concentração acionária, semelhantemente ao que ocorre nos países Europeus, há 

uma clara orientação de atuação próxima ao modelo Anglo-saxão, com vistas à 

maximização da riqueza para os acionistas. Portanto, segundo Silveira (2015), o 

Brasil está em uma posição híbrida entre os dois grandes sistemas de governança 

praticados ao redor do mundo. 

Segundo Brennan e Solomon (2008), mais recentemente tem-se observado 

na Governança Corporativa uma tendência de mudança da ênfase nos modelos 

centrados nos acionistas (shareholders) para uma maior ênfase no modelo com uma 

maior abordagem inclusiva dos não acionistas também, ou seja, considerando todas 

as partes interessadas na organização (stakeholders). Essa tendência de 

abordagem observa-se, inclusive, nos princípios da OCDE de 1999, bem como em 

suas revisões posteriores, de 2004 e 2015, nas quais fica claramente declarada 

essa posição de reconhecimento dos stakeholders (BRENNAN; SOLOMON, 2008). 

Nesse contexto, Andrade e Rossetti (2014) abordam as relações de 

interesses que se formam não somente entre interessados internos nas companhias, 

mas também nos interessados externos e em seu entorno − sendo que essas 

relações em seus grupos diretos ou subgrupos desses grupos têm interesses 

legítimos em relação à organização. No Quadro 3, pode-se observar os grupos e 

subgrupos dos stakeholders e seus principais interesses. 
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Quadro 3 - Interesses legítimos dos diferentes grupos de stakeholders 

SHAREHOLDERS

Proprietários, Investidores

=> Dividendos ao longo prazo (a)

=> Ganhos de capital: maximização do valor da empresa (b)

=> Máximo retorno local (a) + (b)

INTERNOS 

(Efetivamente 

envolvidos com a 

geração de 

resultados)

Conselho de Administração e direção executiva:

=> Base fixa de remuneração

=> Bonificações de balanço

=> Stock options

Outros órgãos de governança:

=> Retribuições em bases fixas

Empregados:

=> Segurança

=> Salários

=> Participação nos lucros

=> Benefícios assistenciais materiais

=> Reconhecimento, oportunidades, desenvolvimento pessoal

EXTERNOS 

(Integrados à 

cadeia de 

negócios)

Credores:

=> Resultados positivos, capacidade de liquidação de dívidas 

contraídas

Fornecedores:

=> Regularidade, desenvolvimento conjunto

Clientes/Consumidores:

=> Preços justos, produtos conformes, confiáveis, seguros

ENTORNO

Comunidades locais:

=> Geração de empregos e contribuições para o desenvolvimento

Sociedade como um todos:

=> bem-estar social, balanço social efetivamente contributivo para 

inclusão socioeconômica

Governos:

=> Conformidade legal, crescimento, geração de empregos

ONGs:

=> Adesão às suas três principais causas - preservação 

ambiental, direitos de minorias e provisões
 

Fonte: Andrade e Rossetti (2014, p. 111). 

 

Segundo Brennan e Solomon (2008), uma abordagem orientada aos 

stakeholders redefine a amplitude de atuação e a importância da Governança 

Corporativa: 
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[...] como o sistema de verificações e contrapesos, internos e externos das 
empresas, os quais garantem que as empresas cumpram suas 
responsabilidades com todas as partes interessadas (stakeholders) e atuem 
de maneira socialmente responsável em todas as áreas de atuação de seus 
negócios. (SOLOMON, 2007 apud BRENNAN; SOLOMON, 2008, p. 12, 
tradução nossa) 

 

Além dessa importante diferenciação na abordagem dos interesses dos 

shareholders e dos stakeholders como determinantes nas orientações dos modelos 

de Governança Corporativa, Andrade e Rossetti (2014) consideram, ainda, outros 9 

fatores de diferenciação nos modelos de governança praticados ao redor do mundo; 

são eles: 

1) Fonte predominante de financiamento das empresas; 

2) Separação entre a propriedade e o controle; 

3) Separação entre a propriedade e a gestão; 

4) Tipologia dos conflitos de agência; 

5) Proteção legal aos minoritários; 

6) Dimensões usuais, composição e formas de atuação dos Conselhos de 

Administração; 

7) Liquidez da participação acionária; 

8) Forças de controle mais atuantes; 

9) Estágio em que se encontra a adoção das práticas da boa governança; 

10) Abrangência dos modelos de governança praticados, quanto à 

conciliação dos objetivos de retorno total dos shareholders com os de outros 

stakeholders com interesses em jogo nas companhias. 

 

Nesse contexto, Andrade e Rossetti (2014) sumarizam as diferenças mais 

relevantes relacionadas a esses fatores de diferenciação, considerando os principais 

modelos de Governança Corporativa praticados nos países do mundo, tais como: 

Estados Unidos e Reino Unido (Anglo-saxão); Alemanha (Modelo Alemão), Japão 

(Modelo Japonês), Itália, França, Espanha e Portugal (Latino-europeu); Argentina, 

Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru (Latino-americano). 
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Quadro 4 - Modelos de governança: uma síntese comparativa 

Características 

definidoras

Modelo Anglo-

Saxão

Modelo 

Alemão

Modelo 

Japonês

Modelo Latino-

Europeu

Modelo Latino-

Americano

Financiamento 

predominante
Equity Debt Debt Indefinida Debt

Propriedade e 

controle
Dispersão Concentração

Concentração 

com 

cruzamentos

Concentração
Familiar 

concentrado

Propriedade e gestão Separadas Sobrepostas Sobrepostas Sobrepostas Sobrepostas

Conflitos de agência
Acionistas - 

direção

Credores - 

acionistas

Credores - 

acionistas

Majoritários - 

minoritários

Majoritários - 

minoritários

Proteção legal a 

minoritários
Forte Baixa ênfase Baixa ênfase Fraca Fraca

Conselhos de 

Administração

Atuantes, foco 

em direitos

Atuantes, foco 

em operações

Atuantes, foco 

em estratégia

Pressões para 

maior eficácia

Vínculos com 

gestão

Liquidez da 

participação acionária
Muito alta Baixa Em evolução Baixa

Especulativa e 

oscilante

Forças de controle 

mais atuantes
Externas Internas Internas

Internas 

migrando para 

externas

Internas

Governança 

Corporativa
Estabelecida

Adesão 

crescente

Ênfase 

crescente
Ênfase em alta Embrionária

Abrangência dos 

modelos de 

governança

Baixa Alta Alta Mediana Em transição

 

Fonte: Andrade e Rossetti (2014, p. 344) 

 

Diante desses cenários, como mencionado anteriormente, considerando as 

características culturais de cada região ou país, as peculiaridades legais, o nível de 

maturidade das sociedades, o nível de Governança Corporativa e os fatores de 

diferenciação, fica explicitado que não há um modelo de Governança Corporativa 

universal. Há a necessidade de que os modelos de Governança, refletidos em seus 

Códigos de melhores práticas, adaptem-se as essas características e garantam sua 

aplicabilidade à amplitude de abordagem, incluindo todos os stakeholders. 

Entretanto, mantêm-se as condições basilares para a construção de 

qualquer que sejam as recomendações de Governança Corporativa, ou seja, o 

efetivo atendimento aos princípios de Governança já abordados anteriormente. 
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Considerando-se essa visão previamente discutida sobre a origem da 

Governança Corporativa e seus conflitos de agência, os marcos da governança 

corporativa, e os princípios e modelos de Governança em um cenário mundial, 

apresenta-se, a seguir, uma perspectiva da Governança Corporativa no Brasil. 

Então, considerando-se o ambiente brasileiro e levando em conta o mais 

reconhecido instituto nacional que trata do tema, será tomado por base, na 

discussão que segue, o conjunto de recomendações do Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa – IBGC. 

 

2.1.3 Governança Corporativa no Brasil: evolução e uma visão na perspectiva da 

proposta de melhores práticas do IBGC 

 

2.1.3.1 Evolução da Governança Corporativa no Brasil 

 

No Brasil, até meados do século XX, o mercado de capitais era muito 

limitado, por conta do alto grau de intervencionismo do Estado, com a concessão de 

recursos às organizações, a custos subsidiados e exigência de retorno no longo 

prazo. Isso levou a um modelo de desenvolvimento empresarial, sustentado pelas 

empresas Estatais, algumas Multinacionais e de grandes grupos familiares, que 

mantinham uma relação política muito próxima do governo (SILVEIRA, 2015). 

Essa estrutura estabelecida, com capital subsidiado e retorno no longo prazo, 

resultante das conexões políticas dessas organizações, criava uma barreira de 

entrada a outras organizações − o que resultou na não preocupação, por parte das 

companhias estabelecidas no país, com a Governança Corporativa, afinal, não havia 

pressão ou necessidade de aumento de sua capacidade competitiva. 

A partir da década de 1970, segundo Silveira (2015), em virtude de o 

governo brasileiro enfrentar dificuldades em manter o modelo de financiamento do 

setor privado, o mercado acionário evolui e apresenta um crescimento no número de 

empresas que abriram capital. Entretanto, é somente a partir da década de 1990, 

com as privatizações de grandes empresas em que o governo tinha participação, 

tais como Vale do Rio Doce e Telebrás, que o mercado acionário brasileiro 

experimenta um crescimento significativo no interesse dos investidores. 
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Segundo Silveira (2015), considerando o objetivo do governo brasileiro de 

maximizar o valor arrecadado nessas privatizações, o leilão foi realizado com a 

venda de blocos de ações, e a aquisição deu-se por grandes grupos familiares 

brasileiros, multinacionais estrangeiras e fundos de pensão das próprias companhias 

estatais. Desse modo, houve uma grande concentração do controle dessas 

companhias. 

Nesse cenário, em que se mantiveram os problemas estruturais do mercado 

de capitais brasileiro e a concentração do controle das companhias listadas em 

poder de grandes grupos familiares, como mencionado anteriormente, observou-se 

que o mercado acionário não evoluiu no período que seguiu as privatizações, 

resultando inclusive numa redução das empresas listadas em bolsa, principalmente 

pela falta de proteção adequada aos investidores, pela insatisfação do mercado em 

relação às práticas de governança adotadas, além da instabilidade macroeconômica 

do país (SILVEIRA, 2015, p.218). 

Assim, o tema Governança Corporativa no Brasil começa a ser utilizado 

somente a partir do final da década de 1990 e, ao longo desse período, surge o 

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) − uma organização que tinha 

como objetivo dedicar-se ao assunto, sendo fundada em 1995, ainda com o nome 

de Instituto Brasileiro de Conselheiros de Administração (IBCA). É somente em 1999 

que o IBGC lança o seu primeiro Código de Melhores Práticas de Governança 

Corporativa. 

Entretanto, apenas a partir do ano 2000 é que o tema Governança 

Corporativa ganha relevância no país, por conta do resultado de alguns fatores 

importantes, conforme Silveira (2015) explica: 

 

[...] com o lançamento, pela então Bovespa, dos segmentos especiais de 
listagem: Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado. Os segmentos, em ordem 
crescente de exigências, são voluntários e visam segmentar as empresas 
em função do nível de comprometimento em relação a boas práticas de 
governança. (SILVEIRA, 2015, p. 220) 

 

Além desse importante marco, Silveira (2015) menciona, ainda, dois outros 

importantes momentos que impulsionaram o mercado de capitais no país a partir do 

incentivo e do fortalecimento das práticas de governança, e do estabelecimento de 

proteção adequada aos acionistas. 
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O primeiro momento foi o evento Latino-Americano patrocinado pelo IFC 

(International Finance Corporation), o qual é um braço financeiro do Banco Mundial, 

e pela OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico). O 

objetivo do evento era incentivar e fortalecer os padrões de Governança Corporativa 

praticados na região. O segundo momento foi a alteração da Lei das Sociedades por 

Ações (10.301/2001), introduzindo diversos fatores de proteção aos acionistas 

minoritários. 

Considerando a importância desses marcos mencionados para a 

Governança Corporativa, e levando em conta que, ao longo desse período, houve o 

surgimento do IBGC, como o instituto dedicado ao tema no país, apresenta-se a 

seguir uma visão das recomendações do Código de Melhores Práticas de 

Governança Corporativa e dos componentes para atendimento a essas 

recomendações sob a perspectiva da proposição do IBGC. 

 

2.1.3.2 Visão da Governança Corporativa na perspectiva do IBGC 

 

O Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa, aqui 

considerado como referência para esta perspectiva, será a 5º Edição revisada, 

publicada em 2015. Algumas considerações pertinentes a registrar são que este 

trabalho do IBGC é resultado das proposições anteriores e um conjunto amplo de 

contribuições dos mais diversos segmentos, como CVM (Comissão de Valores 

Mobiliários), BM&FBOVESPA (Bolsa de Mercadorias e Futuros, Bolsa de Valores de 

São Paulo), entidades de classe como OAB- RJ (Organização dos Advogados do 

Brasil – Rio de Janeiro), empresas de consultorias nacionais e multinacionais, 

empresas privadas nacionais e multinacionais, instituições financeiras e um grande 

número de pessoas físicas que contribuíram nas consultas públicas realizadas pelo 

IBGC, inclusive chamando a atenção à menção em agradecimento ao Sr. Adrian 

Cadbury (in memoriam). 

Outras observações que parecem pertinentes registrar antecipadamente são 

alguns pontos escritos neste código de melhores práticas, os quais são 

considerados como base para sua construção, tais como: Lei Dodd-Frank votada em 

2010 nos Estados Unidos; Princípios de Governança do G-20/OCDE de 2015; 
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ampliação deste código de melhores práticas a todas as partes interessadas 

(Stakeholders) (IBGC, 2015, p.13) 

Essas considerações descritas têm correlação com alguns pontos 

abordados anteriormente, em que, primeiro, os princípios são basilares para a 

formulação dos Códigos de Melhores Práticas de Governança Corporativa, bem 

como os códigos de melhores práticas devem adaptar-se às características e 

peculiaridades do país. Em segundo, o Brasil adota um posicionamento híbrido nos 

modelos de Governança corporativa apresentados anteriormente, e isso pode ser 

observado no que é descrito no código, como segue: 

 

As boas práticas de governança corporativa convertem princípios básicos 
em recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de 
preservar e otimizar o valor econômico de longo prazo da organização, 
facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para a qualidade da gestão 
da organização, sua longevidade e o bem comum. (IBGC., 2015, p. 20) 

 

Dessa forma, e tomando-se por base a afirmação anterior do IBGC (2015), 

na qual a formulação deste código de melhores práticas busca ampliação para o 

atendimento a todas as partes interessadas, somado às constantes revisões do 

código realizadas em 2001, 2004, 2009 e 2015, após sua publicação em 1999, 

poder-se-ia supor que o IBGC busca uma aderência de seus princípios e melhores 

práticas de governança às melhores práticas e princípios ao redor do mundo com 

uma visão orientada aos stakeholders, a qual estaria alinhada com a afirmação de 

Brennan e Solomon: 

 

O principal trabalho dos formuladores de políticas de Governança 
Corporativa, parece ser a necessidade da revisão dos princípios e códigos 
de melhores práticas em Governança Corporativa para uma maior adoção 
ao foco orientado ao stakeholder. (BRENNAN; SOLOMON, 2008, p. 25, 
tradução nossa) 

 

Nesse contexto, possivelmente o IBGC (2015) está buscando uma 

proposição híbrida entre o modelo Anglo-saxão orientado ao Shareholders 

(Acionistas), e o Nipo-Germânico (Japonês e Alemão) orientado ao Stakeholders 

(Partes interessadas), considerando-se as características da estrutura acionária, 

peculiaridades legais e a cultura brasileira. 
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Dessa forma, considerando-se a proposição de Governança do Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC, a seguir será apresentada, de forma 

sumarizada, a estrutura de governança e seus componentes, como pode ser visto na 

figura a seguir: 

 

Figura 1 - Estrutura de Governança e seus Componentes na perspectiva do IBGC 

 

Fonte: IBGC,2015, p.19. 

 

A estrutura de governança proposta pelo IBGC considera os componentes 

apresentados anteriormente: acionistas (Principal), Conselho de Administração, 

órgãos de fiscalização e controle, como conselho fiscal, auditores independentes e 

auditores internos, e os agentes da companhia, o presidente e diretores. Apesar de 

a secretaria de governança estar inserida nessa estrutura, ela não tem o papel de 

administrador na companhia. 

Além disso, no sistema de governança proposto pelo IBGC (Figura 1), um 

importante elemento de contribuição para as melhores práticas de Governança 

Corporativa está relacionado à conduta e conflito de interesses. No Código de 

Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC (2015), há um capítulo 

dedicado a esse tema com recomendações para constituição do Código de Conduta, 
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formação do Comitê de conduta, recomendações para mitigação de Conflitos de 

interesses, constituição do Canal de denúncias, além de outros importantes. 

A importância desse elemento de governança, conduta e conflito de 

interesses, está relacionado ao objetivo principal de promover atitudes e 

comportamentos éticos dentro de toda a organização, refletindo a cultura da 

empresa, a fim de garantir um adequado grau de reputação e imagem. 

Assim, cumprindo corretamente as regulamentações compulsórias e 

facultativas, bem como um posicionamento socialmente responsável e de defesa do 

meio-ambiente, inclusive, possivelmente resultaria num índice de favorabilidade 

muito positivo dos stakeholders em relação à organização. Isso seria possível, como 

mencionado anteriormente, em virtude da reputação e imagem construídas 

adequadamente nessa relação com todas as partes interessadas (Figura 1). 

Em relação ao componente Sócios ou Principais, o IBGC entende que “uma 

ação igual a um voto” (IBGC, 2015, pg. 23) seria a forma adequada que garantiria a 

melhor simetria entre os acionistas, e no caso em que isso não é possível há um 

aumento no risco de assimetrias, exigindo outras definições e regras que deveriam 

constar no estatuto social da companhia. 

O contrato social é o instrumento que deve estabelecer as regras e diretrizes 

de como se dá a relação do principal com o agente, sendo aqui definidas as 

atribuições desses, bem como as alçadas de decisão que são atribuídas ao agente. 

Assim como consta dos princípios da OCDE (2015) em relação ao 

tratamento igualitários dos shareholders, também o IBGC (2015) aborda a 

necessidade de que se estabeleçam regras para garantir os direitos igualitários de 

todos os sócios, evitando tomadas de aquisição hostis sobre outros sócios, 

garantindo projetos de longo prazo e interesses públicos para os quais a companhia 

foi criada, tendo como missão evitar perda de valor e de desempenho da empresa – 

são alguns dos itens que devem estar claros nessas regras e constantes nas 

condições estatutárias. 

O Conselho de Administração pode ser formado por algumas classes de 

conselheiros, como Internos, Externos ou Independentes (IBGC, 2015). Os Internos 

são aqueles que ocupam alguma posição na companhia, seja ela de gestão ou não 

– mas a indicação desses para o conselho deve ser evitada, a fim de garantir que 
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não se tenham decisões com viés de interesse interno e não aderente aos objetivos 

da companhia. 

Conforme o IBGC (2015), os Conselheiros externos são aqueles que não 

tem relação comercial vigente com a empresa, mas de qualquer forma não são 

independentes, pois podem ter alguma relação familiar com os acionistas ou 

gestores, terem sido executivos da companhia, e/ou controladores de outras 

companhias com participação ou interesse na empresa em que estejam como 

conselheiros. Enfim, são pessoas externas, mas que apresentam algum interesse 

direto ou indireto na companhia. 

Conselheiros independentes são externos e não possuem interesses diretos 

ou indiretos na companhia, nem mesmo familiares ou outras figuras que possam 

influenciar suas decisões enquanto participantes do Conselho de Administração. 

O Conselho de Administração, segundo o IBGC (2015), tem um papel 

fundamental na governança corporativa, pois, dentre suas responsabilidades, estão 

ser guardião dos valores e princípios, e ser elo entre o principal e agente. É também 

o responsável pelos direcionadores e decisões estratégicas da empresa. Isso implica 

em uma atuação ética à frente do Conselho de Administração, sempre zelando para 

que as decisões sejam permeadas pelo bom senso e respeito aos interesses e 

objetivos da companhia e da coletividade, buscando a maximização de seu valor 

financeiro e longevidade, garantindo que os temas vinculados à sustentabilidade 

estejam incluídos em sua pauta decisória, monitorando o desempenho da 

companhia e a simetria de atuação dos conselheiros, principal e agente. 

É o Conselho de Administração que deve selecionar a posição de executivo 

principal da companhia (IBGC, 2015, p. 41), o Presidente ou outra nomenclatura que 

seja definida, bem como aprovar a definição dos demais diretores, assim como 

estabelecer a estratégia e política de remuneração e incentivos de curto e longo 

prazo desses executivos da companhia. No processo de seleção, seja para a eleição, 

renovação do mandato ou substituição dos conselheiros, é importante ter seus 

critérios previamente definidos, considerando as necessidades de aderência aos 

princípios e valores da empresa, competências técnicas, experiência, diversidade da 

composição necessária no conselho, grau de independência que esse precisa ter, 

disponibilidade de tempo que deverá ser dispensada ao conselho, tendo em vista a 
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dedicação que se espera do conselheiro, e ainda qual a duração do mandato e a 

possibilidade de recondução ou não à posição do Conselho de Administração. 

O papel de presidente do Conselho de Administração, segundo o IBGC 

(2015), tem ainda importância maior, uma vez que, considerando a diversidade de 

perfis que se espera, o conjunto de competências e capacidades dos membros, 

além do recomendável contínuo desenvolvimento desses conselheiros, tem ele, 

dentre tantas outras responsabilidades, garantir a harmonia e a independência do 

conselho, a fim de que seus encaminhamentos às matérias e decisões garantam a 

condução das melhores recomendações e decisões estratégicas que serão tomadas 

pelos agentes. 

Dentre as atitudes necessárias e esperadas dos conselheiros, a 

independência e a garantia de segregação de papéis podem ser os fatores principais 

que garantam a adequada atuação do Conselho de Administração (IBGC, 2015). 

Para apoiá-los, nesse sentido, os Comitês do Conselho de Administração exercem 

também um papel importante no processo de governança, atuando com o objetivo 

de assessoramento a esse, mas não têm autonomia deliberativa, afinal, o papel 

decisório do conselho é indelegável. Como exemplo podemos citar o Comitê de 

Auditoria, uma boa prática no modelo de governança, que apesar de exercer ações 

de exame das operações financeiras, contábeis, entre outros, pode elaborar o 

relatório com sua avaliação e recomendação. A aprovação e validação sobre o 

conteúdo produzido, entretanto, é de responsabilidade do Conselho de 

Administração. 

O Conselho de Administração pode constituir uma Secretaria de Governança 

Corporativa (IBGC, 2015, p.60), que tem o papel de apoiá-lo na realização de seus 

trabalhos, como apoiar na gestão da documentação e repositório ou arquivo dos 

documentos, dando publicidade a esses, organizando a agenda e os temas que 

deverão ser incluídos ou retirados das reuniões do conselho, dentre outras 

atividades de apoio. 

Na construção de todos os itens relacionados ao Conselho de Administração, 

o IBGC (2015), apesar de declarar inicialmente que sua proposição dos princípios e 

melhores práticas constantes neste código visavam ao atendimento ao bem comum, 

bem como à ampliação do olhar a todas as partes interessadas (stakeholders), 

observa-se que, efetivamente, o IBGC não dedica um conteúdo ou mesmo conjunto 
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de recomendações significativo, os quais sustentem essa afirmação anterior. Há 

somente um item no seu código de melhores práticas que descreve como relacionar-

se com as partes interessadas, mas não há profundidade na abordagem. (IBGC, 

2015, p. 66). 

A Diretoria é outro componente da governança, segundo o IBGC (2015), a 

qual tem a responsabilidade executiva de conduzir a organização, respeitando e 

seguindo os direcionamentos estratégicos aprovados pelo Conselho de 

Administração. Os Diretores são guardiões dos ativos da empresa e têm 

responsabilidades fiduciárias em relação à empresa. 

Os Diretores devem conduzir as atividades organizacionais através de 

processos e políticas estruturados e aprovados nas alçadas competentes, conforme 

o impacto e risco para a empresa, garantindo conformidade legal nesses processos, 

bem como a conformidade em relação a essas políticas e diretrizes definidas na 

organização. 

A Diretoria, conforme IBGC (2015), deve garantir o atingimento dos objetivos 

financeiros da companhia, respeitando e disseminando os valores, princípios e 

cultura organizacional. Os representantes da companhia devem dar reporte ao 

Conselho de Administração, ao mercado e a outras partes interessadas. 

Para o IBGC (2015), assim como consta dos princípios da OCDE (2015), 

com uma atuação transparente e divulgação tempestiva das informações relevantes 

e de interesse às partes interessadas, a Diretoria possibilita a construção de uma 

reputação positiva, a qual contribuirá positivamente para uma redução dos custos de 

transação, na medida em que a confiança nela é diretamente refletida na 

organização, incentivando a redução dos custos de capital para a companhia. 

Nesse sentido, sendo a Diretoria uma guardiã dos princípios éticos e 

fomentadora de uma atuação socialmente responsável, deve fortalecer e garantir um 

exercício efetivo e adequado do código de ética e de seu comitê, mantendo uma 

contínua atualização de todos as partes abrangidas pelo código, tais como 

empregados, gestores ou não, fornecedores de toda natureza, e a comunidade em 

geral. 

Estabelecer sistemática de avaliação contínua dos diretores, bem como 

modelos remuneratórios com incentivos de curto e longo prazo e de benefícios, 

segundo o IBGC (2015), são instrumentos importantes para direcionar e garantir que 
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a atuação da Diretoria esteja aderente às diretrizes estratégicas definidas para a 

organização. Dar transparência a essas informações às partes interessadas e que 

sejam adequadas a conhecer é, como dito anteriormente, fator positivo de sustentar 

e garantir a boa reputação da Diretoria, bem como quais os mecanismos de 

monitoramento e contrapesos que garantam que as ações executivas estão sendo 

direcionadas, considerando a perenidade e o ganho financeiro da companhia. 

Segundo Silveira (2015), há necessidade que se considere as características 

do comportamento humano, suas motivações e as próprias limitações, a fim de que 

se possa propor um bom modelo de governança corporativa, tendo uma visão ampla 

do contexto organizacional, conforme segue: 

 

O foco no fator humano, por sua vez, deve ser complementado por um bom 
“modelo de governança”, isto é, por uma infraestrutura composta por órgãos, 
áreas e regras que proporcionem um sistema efetivo de pesos e 
contrapesos na organização (SILVEIRA, 2015, p.145) 

 

Nesse contexto, em relação ao componente Órgãos de Fiscalização e 

Controle proposto pelo IBGC (2015), o Comitê de Auditoria tem papel importante no 

assessoramento ao Conselho de Administração. Por esse motivo, é altamente 

recomendável que seus membros sejam conselheiros independentes, a fim de 

mitigar o risco de conflito de interesses que pode derivar da relação entre os 

membros do conselho e do comitê. Esse Comitê de Auditoria deve ser eleito pelo 

Conselho de Administração, entretanto, sua atuação é independente e não há 

subordinação a esse conselho. 

Dentre as diversas atribuições e responsabilidades do Comitê, para o IBGC 

(2015), pode-se afirmar que o monitoramento das frentes de controle, certificando-se 

da sua efetividade, transparência, integridade e abrangência de atuação, sejam 

necessárias para que o Conselho de Administração e diretores consigam demonstrar 

e validar que as ações realizadas ao longo dos processos da companhia seguem 

boas práticas de conformidade, e estão em consonância com os objetivos, políticas 

e diretrizes da companhia. 

São temas que devem ser acompanhados pelo Comitê de Auditoria as 

demonstrações contábeis e financeiras, fatores de risco ambientais, corporativos, 
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sociais, financeiros e de governança, fraudes e atos ilegais, além do comportamento 

dos membros dos órgãos de fiscalização, agentes e conselheiros. 

No Conselho Fiscal, conforme previsto no Artigo 163 da Lei das Sociedades 

por Ações, a composição dos seus membros é de responsabilidade dos acionistas 

(Sócios), sendo eleitos em assembleia geral, e não podem ter nenhuma vinculação 

com os administradores e nenhum relacionamento hierárquico com as áreas da 

empresa. 

O Conselho Fiscal, segundo o IBGC (2015), é um importante órgão de 

fiscalização e controle, tendo como principal responsabilidade garantir que o valor da 

companhia seja preservado, podendo seus componentes atuarem individualmente, 

se necessário, garantindo uma condição de independência maior se a atuação 

conjunta não resultar no alcance dos objetivos a que se destinam – como na 

fiscalização dos membros dos órgãos de fiscalização, qualquer que seja ele, na 

fiscalização dos agentes da empresa, buscando garantir que tenham uma atuação 

ilibada frente à companhia, bem como o acompanhamento, análise e avaliação dos 

relatórios administrativos e financeiros da organização. 

É importante ressaltar que o conselheiro fiscal deve pautar sua atuação em 

prol da companhia, independentemente do fato de ter sido indicado pelos Sócios, 

seja qual for o membro que tenha contribuído ou o indicado para a função. Isso deve 

estar refletido em seus pareceres contidos nas informações divulgadas pela 

companhia – divulgações estas que devem conter os votos e a justificativa desses 

pelos conselheiros fiscais, de maneira a respeitar ao princípio da transparência. 

Considerando a necessidade de uma atuação independente do Conselho 

Fiscal, nas recomendações do IBGC (2015), o conselheiro fiscal não deve ter 

remuneração variável em qualquer que seja a situação, evitando que esse direcione 

suas ações buscando em resultar um melhor ganho financeiro como resultado de 

sua atuação. 

Dessa forma, o Conselho Fiscal deve atuar como um efetivo órgão de 

fiscalização, pautando suas ações em garantia da equidade, transparência, 

independência e confidencialidade, a fim de que cumpra com seu efetivo objetivo de 

preservação do valor da companhia e com as expectativas dos stakeholders (partes 

interessadas), atendendo assim os princípios e melhores práticas de Governança 

Corporativa. 
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A auditoria independente deve atuar com isenção e independência em suas 

análises aos relatórios financeiros e contábeis da organização (IBGC, 2015, p.86), 

produzindo pareceres consistentes e claros que suportem aos diretores e ao 

Conselho de Administração em sua responsabilidade de publicação e divulgação 

dessas demonstrações, obedecendo as exigências legais ou mesmo as não legais, 

mas de política da companhia, em dar conhecimento a todas as partes interessadas 

– o que resultará numa contribuição positiva para o aumento do grau de confiança 

na empresa, de seu Conselho de Administração, diretores e órgãos de fiscalização e 

controle. 

É prática sugerida pelo IBGC (2015) que a auditoria independente tenha um 

prazo preestabelecido de atuação junto à companhia, sendo adequado que esse 

prazo esteja descrito no estatuto da organização. Além disso, a empresa de auditoria 

independente e seus membros não devem ter outras posições ou atividades na 

organização, bem como nenhum interesse que viole a necessária independência a 

qual a auditoria independente deve ter. 

A composição da Auditoria Interna também é um elemento importante no 

componente Órgãos de Fiscalização e Controle, conforme Código de Melhores 

Práticas de Governança Corporativa do IBGC (2015), e pode ser composta por 

equipe interna ou mesmo terceirizada. Entretanto, se for terceira, é importante que 

não seja a mesma empresa prestadora dos serviços da auditoria independente, a fim 

de garantir a independência de atuação dos dois órgãos. 

As atividades da auditoria interna devem estar em alinhamento com a 

estratégia da companhia, e sustentadas em uma adequada matriz de risco, 

direcionando, assim, a priorização das ações que serão realizadas pela equipe. 

Esse conjunto de órgãos compõe o componente de fiscalização e controle. 

Segundo o IBGC (2015), constitui um importante conjunto de sistemas de controles 

para que a empresa tenha um eficaz monitoramento dos processos da companhia, 

inclusive financeiros. Os objetivos desses órgãos são mitigar os riscos da empresa, 

e buscar garantir o atendimento à conformidade das regras desses processos e 

demonstrações financeiras, sejam elas exigências legais ou as estabelecidas 

internamente pela organização.  
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Dessa forma, o atendimento às expectativas das partes interessadas da 

organização, consequentemente, resultará numa reputação positiva da Diretoria, do 

Conselho e da Companhia. 

Conduta e conflito de interesses, para o IBGC (2015), são outros 

importantes componentes de governança, e sugerem um conjunto de 

recomendações relacionadas ao comportamento esperado dos membros da direção 

da empresa, Conselho de Administração, acionistas, órgãos de controle e 

fiscalização, bem como de todos os empregados da companhia. 

Então, a constituição de um conjunto de regras deve refletir responsabilidade, 

ética, valores, princípios e cultura da organização, os quais são esperados de todas 

as partes mencionadas acima com relação as suas atitudes e comportamento junto 

à companhia e entre as próprias partes relacionadas. 

A direção deve zelar pela correta aplicação do código de conduta, e prestar 

conta da sua aplicação junto ao Conselho de Administração – que é o guardião dos 

princípios e valores da companhia. 

Ações como a estruturação de um canal de manifestação íntegro e 

independente que garanta o sigilo do denunciante, a formação de um comitê de 

conduta que tenha autonomia e independência na análise, a validação da 

veracidade ou não das denúncias, bem como a deliberação e ou recomendação das 

ações a serem tomadas frente às denúncias são etapas importantes para garantir o 

aumento da reputação da organização e de seus membros diretivos. A utilização do 

canal de denúncia como um mecanismo de controle é mencionada por Brennan e 

Solomon (2008): 

 

Um aspecto pouco pesquisado da Governança Corporativa em um contexto 
global é a questão da cultura. Patel (2003), por exemplo, conduz um 
interessante estudo da influência da cultura em denúncias como um 
mecanismo de controle interno. (PATEL, 2003 apud BRENNAN; SOLOMON, 
2008, p. 17, tradução nossa) 

 

Há ainda, segundo o IBGC (2015), a necessidade de que a organização 

tenha políticas claras e divulgadas em relação a situações como as que resultam em 

conflito de interesses, transações entre as partes interessadas, uso de informações 

privilegiadas, política de negociação de ações, política de divulgação de informações, 

política sobre contribuições e doações e, também, política de prevenção e detecção 
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de atos de natureza ilícitas – garantindo, assim, que os princípios de governança 

mencionados inicialmente sejam praticados efetivamente por todas as partes 

interessadas. 

Como demonstrado na Figura 01, anteriormente, o componente Sócios ou 

Principal é claro em uma organização privada, cooperativas, ou ainda entidades 

públicas, em que toda a sociedade que contribui com impostos ou não pode ser 

considerada como o Principal. Numa empresa Paraestatal, como já mencionamos 

antes sobre a pouca literatura disponível, há características peculiares que dificultam 

inclusive a definição de quem seria o Principal, assim, poderia derivar uma possível 

dificuldade em considerar os princípios de governança do IBGC dentro dessa 

perspectiva para empresas paraestatais. 

 

2.2 GOVERNANÇA EM ENTIDADES PARAESTATAIS  

 

As empresas classificadas como paraestatais ou parafiscais, conforme 

descrito em seus regimentos de criação, são entidades autônomas de direito privado, 

constituídas com atribuições definidas nesses regimentos, não tendo como objetivo 

gerar e distribuir lucro, mas atender a propósitos públicos, de maneira a 

complementar a atuação do estado, com a formação de mão-de-obra profissional, 

saúde e segurança dos trabalhadores, inovação, ou ainda defesa de interesses do 

segmento que representa. 

Assim sendo, considerando que em uma organização paraestatal não se 

tem a sua propriedade atribuída como posse de algum acionista, pode-se pressupor 

que a sua propriedade seria, então diretamente relacionada a sua existência e à 

missão para qual foi constituída. 

Dessa forma, em uma organização paraestatal, como em qualquer outra 

empresa, há o agente contratado para conduzir a organização a alcançar e 

maximizar os objetivos esperados em sua missão. Portanto, o problema de agência 

relaciona-se à responsabilidade do agente de maximizar a missão organizacional em 

benefício do propósito público para o qual foi criada, podendo não fazê-lo se os 

benefícios pecuniários ou não pecuniários não estiverem relacionados as suas 

expectativas pessoais. Para Jensen e Meckling (1976), 
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[...] o problema de induzir um “agente” a se comportar como se ele estivesse 
maximizando o bem-estar do “principal” é relativamente geral. Ele se faz 
presente em todas as organizações e em todos os esforços cooperativos – 
em qualquer nível da administração das firmas, em universidades, em 
empresas mistas (de sociedade anônima e cooperativa), em cooperativas, 
em órgãos públicos, em sindicatos e em relações normalmente classificadas 
como relações de agência, como nas artes cênicas e no mercado imobiliário. 
(Jensen; Meckling, 1976, p. 89 - 90) 

 

As organizações, de maneira geral, independentemente de sua natureza 

jurídica e objetivo de atuação, representam a relação entre a demanda social e a 

oferta dessa produção – sejam produtos, serviços de educação, sociais, 

governamentais ou não, constituídas e geridas por instrumentos contratuais que 

regem suas relações. Como Jensen e Meckling (1976) aponta, 

 

[...] é importante reconhecer que a maioria das organizações não passa de 
ficções legais que servem como um ponto de conexão para um conjunto de 
relações contratuais entre indivíduos. Isso incluí empresas, instituições sem 
fins lucrativos como universidades, hospitais e fundações, organizações 
mistas (de sociedade anônima e cooperativas), alguns clubes privados e até 
mesmo órgãos públicos como cidades, estados e o governo federal, 
empreendimentos públicos como os correios, departamentos de trânsito, etc. 
(JENSEN; MECKLING, 1976, p. 89-90) 

 

Apesar de uma organização paraestatal não ter como objetivo principal a 

maximização do valor da empresa e de seu lucro para atender as expectativas do 

principal (proprietário), o custo de agência é uma característica evidente na medida 

em que há um ou mais contratos constituídos delegando poder e limitando a 

autonomia de atuação do agente, com vistas a garantir que esse tome as decisões 

que atendam a missão da companhia. 

De tal modo, apesar das proposições de governança corporativa centrarem-

se no objetivo de disciplinar os papéis e responsabilidades de empresas privadas, a 

importância de um modelo de governança corporativa aderente aos objetivos da 

existência da estrutura organizacional e decisória, em enquadradas como 

paraestatais, constitui-se numa proposição relevante, pois é fundamental garantir 

que os executivos dessas organizações cumpram seu papel aderente à missão das 

instituições (ECCO; RIBEIRO; KOCK; MARCON; ALBERTON, 2010). 

 

Neste caso, não existe a figura do acionista, mas mesmo assim é primordial 
se garantir que gestores dessas organizações estejam agindo de acordo 
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com os objetivos da organização, e não em função de seus próprios 
interesses (ECCO; RIBEIRO; KOCK; MARCON; ALBERTON, 2010, p. 73). 

 

Nessa situação, pode-se observar que independentemente do fato de não 

haver a figura dos shareholders (principal), claramente identificada como um 

proprietário, o objetivo principal de criação da paraestatal, contida em seu regimento 

de criação, é a sua missão principal – a qual deve ser alcançada e maximizada em 

nas ações e esforços da empresa, propiciando aí a ambiguidade na relação de 

agência entre a missão delegada e as ações e decisões dos executivos que deverão 

fazer a gestão da paraestatal. 

Considerando o contido acima em relação às organizações paraestatais, é 

possível identificar que a proposição de melhores práticas de governança 

corporativa do IBGC, em sua 5º edição de 2015, apesar de afirmar que se optou por 

utilizar a palavra Organização ao longo do seu código para refletir a possibilidade de 

aplicabilidade a vários tipos de empresas, sejam elas estatais, cooperativas ou 

mesmo as de terceiro setor, não encontra de fato essa aplicabilidade. Isso se dá em 

razão de que os componentes de governança sugeridos em seu modelo tem 

especificidades que são peculiares à organização paraestatal. 

Na organização paraestatal, pela própria característica de sua natureza, o 

componente Sócios, previsto no código do IBGC, é um elemento inexistente. A 

empresa é uma instituição que não tem a figura do proprietário, como já 

mencionamos anteriormente, portanto, seu objetivo não é a valorização da empresa 

e a distribuição de seu lucro. 

A composição do conselho e o método de escolha dos diretores e presidente 

em determinadas empresas paraestatais são diversas, e em vários casos sua 

composição pode apresentar um elevado grau de conflito de interesses, seja em 

relação à composição dos membros, seja em relação a esses para com o objetivo da 

instituição ou ainda em relação às recomendações de conduta e conflito, ou aos 

órgãos de fiscalização e controle. 

Considerando os aspectos de Governança Corporativa tratados 

anteriormente, é importante demonstrar as principais diferenças que caracterizam 

Organizações Privadas, Organizações Públicas e Organizações Paraestatais, a fim 

de sustentar o entendimento sobre a aderência ou não do modelo de governança 
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proposto pelo IBGC (2015) a toda organização, como pressuposto em seu código de 

melhores práticas. 

No caso de Organizações Privadas, como já mencionado anteriormente, 

para o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2015), que apresenta 

em seu código de melhores práticas uma maior aderência a essas organizações, 

suas melhores práticas visam a preservar e ampliar o valor econômico da empresa. 

Assim, seria possível afirmar que o objetivo da governança alcançada é medido em 

valores econômicos, ou seja, o sucesso é diretamente proporcional ao valor 

monetário obtido pelos sócios e pela companhia. Aqui o sucesso da governança é 

financeiro. 

Para as Organizações Paraestatais, como mencionado por Fontes Filho 

(2003), o que mede o sucesso não seriam exclusivamente os ganhos financeiros 

que poderiam obter, mas, na maioria das vezes, são os resultados obtidos frente a 

missão proposta. Tal afirmação tem um importante papel no momento de tomada de 

decisão dos Agentes, e mesmo nas orientações emanadas dos Conselhos para 

esses, pois, considerando-se um determinado recurso disponível para investimento 

e tendo entre duas possibilidades de fazê-lo, por exemplo, entre uma ação de maior 

ganho financeiro ou uma de maior amplitude de abrangência ligada diretamente à 

sua missão, mas sem um ganho financJeiro semelhante à primeira hipótese, essa 

última terá preponderância na alocação do recurso disponível. Aqui o sucesso da 

governança é o atendimento a todas as partes interessadas. 

Já quanto às Organizações públicas, apesar de numa análise simplificada 

poder-se dizer que teriam características semelhantes às organizações Paraestatais, 

de fato não as tem, exceto pelo motivo de que ambas não teriam o objetivo de 

geração de lucro, portanto, o sucesso não é exclusivamente medido em resultados 

financeiros. A sociedade contribuinte com impostos, ou não, pode ser enquadrada 

como Principal, pois tem o voto para a eleição direta de seus dirigentes, os quais 

devem garantir que os impostos pagos retornem com serviços públicos básicos e 

outros de interesse coletivo da sociedade. 

A seguir, apresenta-se assim uma síntese comparativa entre os Modelos de 

Governança, analisando as complexidades de um Modelo em uma Entidade 

denominada Paraestatal. 
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Quadro 5 - Modelos de Governança Corporativa: uma síntese comparativa com a inclusão da 
proposta para uma Paraestatal 

Características 

definidoras

Modelo Anglo-

Saxão

Modelo 

Alemão

Modelo 

Japonês

Modelo Latino-

Europeu

Modelo Latino-

Americano
Paraestatal

Financiamento 

predominante
Equity Debt Debt Indefinida Debt

Compulsório 

conforme 

segmento

Propriedade e 

controle
Dispersão Concentração

Concentração 

com 

cruzamentos

Concentração
Familiar 

concentrado
Não há

Propriedade e gestão Separadas Sobrepostas Sobrepostas Sobrepostas Sobrepostas Indefinido

Conflitos de agência
Acionistas - 

direção

Credores - 

acionistas

Credores - 

acionistas

Majoritários - 

minoritários

Majoritários - 

minoritários

Missão do 

negócio - 

direção

Proteção legal a 

minoritários
Forte Baixa ênfase Baixa ênfase Fraca Fraca Fraca

Conselhos de 

Administração

Atuantes, foco 

em direitos

Atuantes, foco 

em operações

Atuantes, foco 

em estratégia

Pressões para 

maior eficácia

Vínculos com 

gestão

Vínculos com 

gestão

Liquidez da 

participação acionária
Muito alta Baixa Em evolução Baixa

Especulativa e 

oscilante
Não há

Forças de controle 

mais atuantes
Externas Internas Internas

Internas 

migrando para 

externas

Internas

Externas 

(Órgãos de 

controle)

Governança 

Corporativa
Estabelecida

Adesão 

crescente

Ênfase 

crescente
Ênfase em alta Embrionária Embrionária

Abrangência dos 

modelos de 

governança

Baixa Alta Alta Mediana Em transição Baixa

 

Fonte: Adaptado pelo autor com base em Andrade, Rossetti (2014, p. 344) 

 

Em relação ao fator Financiamento, em instituições paraestatais a principal 

fonte de captação de recursos vem de maneira pulverizada de todas as empresas do 

segmento indústria, enquadradas nesse segmento de contribuição. Um fator 

importante nessa forma de captação é fato dos valores serem pagos pelas indústrias 

e os serviços de educação e saúde e segurança serem prestados aos trabalhadores 

das indústrias. 

Em relação aos fatores Propriedade e Controle e Propriedade e Gestão, a 

relação é simples: em empresas privadas, nesses modelos de governança, existe a 

figura do proprietário (Principal), e em empresas paraestatais não existe. Portanto, 

nas organizações paraestatais a necessidade de equilíbrio de interesses entre 

Propriedade e Controle e Propriedade e Gestão não existe, em virtude da indefinição 

da propriedade. 
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Os conflitos de agência nas empresas paraestatais encontram-se na Missão 

do negócio, diferentemente das demais organizações. Quanto aos minoritários, 

considerando-se que todo o segmento industrial é foco de atuação dessa empresa 

paraestatal, não há mecanismos que garantam seu atendimento, nem mesmo 

mecanismos legais. 

Assim, entende-se aqui como minoritários todos aqueles que de alguma 

forma tenham contribuição financeira para essas organizações paraestatais, sejam 

elas compulsórias ou espontâneas, e que não tenham participação no processo 

decisório e de gestão da organização. Como exemplo, poderíamos citar pequenas 

indústrias que recolhem mensalmente uma contribuição compulsória sobre sua folha 

de pagamento, e que não tenham nenhuma ligação ou participação em sindicatos 

que estejam filiados a uma federação das indústrias. 

Quanto à liquidez acionária, não há esse fator para uma organização 

paraestatal. Em relação à Governança Corporativa para as organizações 

paraestatais, ela é embrionária, pois considerando-se a pouca literatura sobre o 

tema, o que já denota pouca adesão, há ainda o fato de que essas organizações 

cumprem basicamente o que está determinado em seus estatutos e auditorias dos 

órgãos de controle governamental. 

Quanto à abrangência dos modelos de governança, na medida em que há 

uma ampla conciliação entre os interesses dos shareholders com os dos 

stakeholders, o que significaria uma Governança orientada aos stakeholders, 

atualmente a estrutura de governança é baixa. Assim, a proposta apresentada neste 

estudo tem como objetivo torná-la alta, ou seja, um modelo de Governança 

Corporativa que garanta uma atuação centrada nos stakeholders. 

No próximo tópico, apresenta-se a metodologia utilizada na pesquisa 

realizada. 
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3 METODOLOGIA 

 

Apresentaremos aqui a metodologia utilizada neste estudo, como foram 

utilizadas as fontes de informação, e as etapas seguidas na investigação. 

O estudo desenvolvido é de natureza qualitativa, do tipo exploratório-descrito, 

e utilizou-se como estratégia de pesquisa um estudo de caso único, usado como 

perspectiva para a proposição de um modelo de governança para entidades 

paraestatais ou parafiscais, em toda sua complexidade. A decisão de utilizar-se da 

estratégia de estudo de caso único levou em consideração três condições, segundo 

Yin (2001), conforme segue: 

 

[...] a questão de pesquisa aqui formulada, cujo objetivo é compreender uma 
situação de forma profunda;  
a abrangência e o controle sobre os eventos desta pesquisa, aqui com uma 
técnica de observação direta do pesquisador, além de questionários 
indiretos resultantes de suas anotações; 
no enfoque dos acontecimentos atuais [...]. (YIN, 2001, p. 24) 

 

Assim, para alcançar o objetivo proposto, o estudo procurou responder as 

seguintes perguntas: 

 

● Qual é a estrutura organizacional de uma entidade paraestatal? 

● Quais são os componentes que deveriam compor uma estrutura de 

governança em uma entidade paraestatal? 

● Quais são as agendas de interesses presentes na entidade paraestatal 

estudada que devem ser contempladas na estrutura de governança 

proposta? 

 

3.1 CATEGORIAS DE ANÁLISE: DEFINIÇÃO DAS CATEGORIAS DE ANÁLISE (DC 

E DO) 

 

3.1.1 Governança em Entidades Paraestatais 

 

Definição Constitutiva: Governança Corporativa, segundo Silveira (2015), é 

a forma como as empresas são controladas e dirigidas, buscando o equilíbrio nas 
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agendas de interesses entre as partes interessadas. Em última instância a 

Governança contribui para que se tenha um ambiente favorável em que as pessoas 

cumpram voluntariamente as regras e tomem decisões em acordo com o melhor 

objetivo para a empresa e todos os interessados. 

Na perspectiva de uma empresa paraestatal, a Governança Corporativa, 

assim como mencionado anteriormente, visa adicionalmente à maximização da 

missão para a qual ela foi constituída. 

 

Definição Operacional: Considerando-se os fatores de diferenciação e os 

sistemas de Governança Corporativa apresentados em Andrade e Rossetti (2014), 

serão coletados por meio da observação participante e análise dos dados 

secundários como estatutos, regimentos, código de ética. Essa observação é 

importante, a fim de que as características civis e estatutárias da organização em 

estudo sejam consideradas na formulação da proposta do modelo de governança 

para a paraestatal. A seguir, apresentam-se os fatores: 
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Quadro 6 - Fatores de diferenciação nos sistemas de governança corporativa 

Características definidoras Paraestatal

Financiamento predominante Como é a fonte de financiamento de recursos em uma paraestatal.

Propriedade e controle
Como é a estrutura de propriedade em uma organização paraestatal, há 

proprietários, há concentração ou não, ou ainda não há propriedade.

Propriedade e gestão

Como é a estrutura em uma paraestatal considerando, quem tem 

interesse na organização, quem tem o poder e quem tem o controle 

sobre a organização.

Conflitos de agência Como se dão os conflitos de agência em uma organização paraestatal.

Proteção legal a minoritários Como estão estabelecidas as proteções dos minoritários. 

Conselhos de Administração
Como é a estrutura e as responsabilidades do Conselho de 

Administração.

Liquidez da participação acionária
Como é a pertinência ou não deste fator em uma organização 

paraestatal.

Forças de controle mais atuantes
Como é a atuação e quais são as forças externas em uma organização 

paraestatal.

Governança Corporativa

Como é a estrutura de governança em uma paraestatal e em que 

medida ela é efetiva para o cumprimento de seus objetivos enquanto 

organização paraestatal.

Abrangência dos modelos de 

governança

Qual a abrangência e aplicabilidade dos modelos de governança e com 

um foco base no modelo proposto pelo IBGC (2015).
 

Fonte: Adaptado pelo autor com base em Andrade e Rossetti (2014, p. 343). 

 

3.1.2 Elementos da Governança Corporativa 

 

Definição Constitutiva: Os órgãos de Governança Corporativa que, em 

conjunto, compõem uma estrutura de governança, objetivando manter o equilíbrio da 

agenda de interesses entre todas as partes interessadas e a perenidade da 

organização. 

Silveira (2015, p. 145) ressalta que “[...] fator humano, por sua vez, deve ser 

complementado por um bom “modelo de governança”, isto é, por uma infraestrutura 

composta por órgãos, áreas e regras que proporcionem um sistema efetivo de pesos 

e contrapesos na organização”. 
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Definição Operacional: Estão dispostos, na sequência, os elementos de 

governança corporativa que serão observados e serão a base da proposta do 

modelo de governança corporativa para uma paraestatal. 

 

Quadro 7 - Elementos de governança corporativa 

Elemento de Governança 

Corporativa
Conceito

Conselho de Administração Principal elemento de governança segundo o IBGC. 

Conselho de Administração e 

Decisão Estratégica (CADE)

Elemento de governança não existente na proposta do IBGC, entretanto, 

tem o objetivo de ser o principal elemento de governança nesta 

organização, considerando as características civis e estatutárias

Sócios (Principal)
Proprietários e Interessados diretos na organização. Fígura inexistente 

em uma organização paraestatal.

Direção (Agentes)

Corpo executivo que tem o controle da organização. Considerando as 

necessidades organizacionais, recebe a delegação de poderes 

limitados sobre ela, conforme estabelecido pelo Conselho de 

Administração.

Órgãos de Controle

Órgãos de fiscalização e controle, tais como Auditoria Interna, Auditoria 

Externa, Conselho Fiscal, Comitê de Riscos e Compliance. Nas 

organizações paraestatais, há os órgãos de controle governamentais, 

como Tribunal de Contas da União (TCU), Controladoria Geral da União 

(CGU).

Elementos de Conduta e Conflito 

de Interesses

Elementos de Governança Corporativa, com o objetivo de garantir a 

conduta ética e o respeito aos valores e a cultura organizacional, bem 

como seus objetivos de respeito aos direcionadores do modelo de 

governança proposto.

Comitês de Governança 

Corporativa

Comitês constituídos a partir da determinação do Conselho e que tem o 

objetivo de apoiá-los nas avaliações para tomada de decisão e 

acompanhamento do cumprimento dos objetivos e estratégias 

corporativas.

Secretaria de Governança

Criada a partir da determinação do Conselho e tem o objetivo de apoiar 

e acompanhar os compromissos estabelecidos nas reuniões do 

Conselho.

Comitês de Gestão

Comitês constituídos a partir da determinação do Presidente e que tem 

o objetivo de apoiá-lo nas ações de gestão e garantia de cumprimento 

das orientações estabelecidas pelo Conselho.

Comitê de Ética

Elemento de governança relacionado aos elementos de Conduta e 

Conflito, o qual tem o objetivo de receber as denúncias do canal de ética 

e avaliá-las para as tomadas de ações conforme estabelecido no 

Código de Ética.

Conselho Fiscal

Elemento de governança relacionado aos Órgãos de Controle e que tem 

o objetivo de fiscalizar e garantir a fidedignidade dos dados constantes 

dos relatórios contábeis e financeiros da organização.  

Fonte: Adaptado pelo autor com base no Código de Melhores Práticas do IBGC (2015). 
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3.2 DELIMITAÇÃO E DESIGN DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada em duas fases: (1) Fase Exploratória e (2) Fase 

Descritiva.  

Na Fase Exploratória (1) buscou-se o aprofundamento da temática de 

governança em entidades pareaestatais. Realizaram-se, assim, 3 etapas: 

 

Etapa 1: Entendimento quanto à Governança Corporativa na perspectiva de 

paraestatais e um paralelo com organizações Privadas, Públicas e do Terceiro Setor; 

e entendimento referente às interações entre os elementos de Governança 

estatutários de uma paraestatal, tomando-se como base a perspectiva no Sistema 

Fiep; 

Etapa 2: Leitura de recomendações de governança corporativa nas 

perspectivas do Relatório Cadbury, da OCDE (Princípios), da Ley Sarbanes-Oxley e 

do IBGC (Princípios e Melhores Práticas de Governança); entendimento quanto aos 

Componentes de Governança Corporativa, conforme consta do Código de Melhores 

Práticas de Governança Corporativa do IBGC (2015); e definição dos princípios 

básicos de governança corporativa do IBGC (2015) como alicerce da proposição de 

uma proposta de modelo para paraestatais; 

Etapa 3: Entendimento dos conflitos de agência resultantes do 

comportamento e aversão ao risco dos agentes numa perspectiva teórica, a fim de 

identificar possíveis fraquezas frente às recomendações de Melhores Práticas de 

Governança Corporativa do IBGC (2015). 

 

Então, prosseguiu-se a pesquisa com a Fase Descritiva (2), em que o foco 

esteve na proposta do Modelo de Governança para a entidade pesquisada. 

Realizaram-se, nesta fase, 3 etapas: 

Etapa 1: Aprofundamento na estrutura regimental e de gestão dos Sistema 

Indústria e Sistema Fiep com a análise dos Regimentos, Estatutos, Regulamentos, e 

Código de Conduta e Ética. 

Etapa 2: Proposição de um modelo de Governança Corporativa a partir das 

seguintes etapas: 
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a) Entendimento quanto à estrutura regimental, constante dos estatutos, 

regimentos e resoluções da organização; 

b) Entendimento referente à estrutura de interesses na organização, a fim de 

entender como a organização sem proprietários define quem são as partes 

interessadas nela; 

d) Compreensão de como se dá a responsabilidade corporativa da 

organização paraestatal, considerando que não há a figura do Proprietário 

(Principal), ou seja, entendimento de quem responde fiduciariamente pela 

organização; 

d) Considerando os fenômenos observados anteriormente, compreensão 

quanto ao papel e ao comportamento dos executivos (Agentes) no controle 

da organização, em virtude de não serem os proprietários, mas responderem 

fiduciariamente pela organização; 

e) Considerando os elementos de governança do IBGC e os Estatutários, 

construção de uma proposta de Governança Corporativa para a paraestatal 

em estudo, que garanta uma agenda de interesses alinhada ao objetivo de 

maximização de sua missão organizacional; 

Etapa 3: Considerações sobre como o modelo proposto poderá contribuir 

positivamente para que o comportamento esperado dos agentes, bem como seu 

apetite ao risco sejam os esperados para que a organização atenda ao seu objetivo 

principal de maximizar a sua missão. 

 

3.2.1 Critérios de Escolha do Caso  

 

A escolha do caso seguiu os seguintes critérios:  

(1) empresa classificada como paraestatal; 

(2) representatividade da entidade entre as paraestatais do Estado do 

Paraná; 

(3) acesso ao campo de pesquisa, em virtude de ser um dos executivos da 

empresa; 
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3.3 COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Foram utilizados nesta investigação dados primários e secundários. Os 

dados primários foram coletados por meio da observação participante do 

pesquisador, que atua na organização como gestor (Quadro 8). 

 

Quadro 8 - Fontes Primárias 

Eventos com Observação Participante Elementos Observados

Participação em reuniões do Comitê de Ética (12 

reuniões em 2016 e 2017).

1-Quantidade de denúncias recebidas;

2-Independência nas decisões tomadas;

3-Composição dos membros e critérios de seleção;

4-Confidencialidade na tratativa das denúncias;

5-Respostas aos denunciantes através do canal de manifestação, bem 

como a garantia do anonimato;

Participação em reuniões dos Conselhos SESI, 

SENAI, IEL e Diretoria Fiep (2017 - 1 reunião de 

cada Conselho e Diretoria).

1-Temas tratados;

2-Comportamento dos membros dos conselhos e interesses 

demonstrados;

3-Composição dos membros;

4-Registro dos temas tratados e acompanhamento das ações 

acordadas;

Participação em reuniões do Presidente e 

Superintendentes (5 reuniões em 2016 e 2017)

1-Temas tratados;

2-Comportamento dos membros em relação aos riscos envolvidos;

3-Registro dos temas tratados e acompanhamento das ações 

acordadas;

4-Frequência das reuniões;

Estrutura organizacional do Sistema Fiep (base 

Jun/2017)

1-Estrutura hierárquica;

2-Descrições de cargos e responsabilidades;

3-Deleções de alçadas frente as responsabilidades;  

Fonte: O autor (2017). 

 

Já os dados secundários foram os seguintes (Quadro 9): 
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Quadro 9 - Fontes Secundárias 

Documento Informações Coletadas 

Painel Estadual de Mercado - CNI – 
UNIMERCADO 

Números de indústrias e empregados no segmento 
indústria do Paraná 

Apresentação Institucional Sistema 
Fiep 

Estrutura de funcionamento do Sistema Indústria 

Regulamento do Serviço Social da 
Industria (SESI) 

Características Civis, Finalidade, Obrigatoriedades legais, 
Composição Estatutária, Responsabilidades, Fontes de 
Receitas, Governança, Subordinação, Prestação de 
Contas, Pessoal 

Regimento do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (SENAI) 

Características Civis, Finalidade, Obrigatoriedades legais, 
Composição Estatutária, Responsabilidades, Fontes de 
Receitas, Governança, Subordinação, Prestação de 
Contas, Pessoal 

Estatuto Social da Federação das 
Indústrias do Paraná 

Características Civis, Finalidade, Obrigatoriedades legais, 
Composição Estatutária, Responsabilidades, Fontes de 
Receitas, Governança, Subordinação, Prestação de 
Contas, Pessoal 

Estatuto Instituto Euvaldo Lodi Núcleo 
Central 

Características Civis, Finalidade, Obrigatoriedades legais, 
Composição Estatutária, Responsabilidades, Fontes de 
Receitas, Governança, Subordinação, Prestação de 
Contas, Pessoal 

Fonte: O autor (2017).  

 

Os dados foram analisados por meio da técnica de análise de conteúdo, a 

qual, segundo Bardin (2000), é um conjunto de técnicas de análise que objetiva, por 

meio de métodos sistemáticos e objetivos, a descrição do conteúdo dos dados que 

permitem a análise das variáveis inseridas nas mensagens. 

Com base nesses documentos, após a leitura e o entendimento das 

informações contidas, foram extraídas informações relativas à composição dos 

Conselhos, vinculação do SESI, SENAI e IEL ao Conselho de Representantes a 

partir da Federação das Indústrias, o que estabelece o Presidente da Federação 

como líder de todas as entidades empresariais que compõem o sistema. 

Além disso, procurou compreender, também, a estrutura dos Conselhos e 

regras para sua composição, a fim de entender o poder e as responsabilidades 

atribuídas aos conselheiros, e se esses perfis têm responsabilidades fiduciárias 

sobre as decisões à frente da organização. 

Por fim, buscou-se o entendimento de sob qual definição constitui-se o 

Sistema Fiep, considerando que sua composição abrange 4 entidades juridicamente 

distintas, mas que atuam e denominam-se como Sistema Fiep. 
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3.4 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa tem o objetivo de propor um modelo de governança 

corporativa para empresas paraestatais, centrado em um estudo de caso do Sistema 

Fiep, no qual o observador está inserido, podendo levar à miopia em alguns 

momentos em virtude da dificuldade em abstrair-se na observação, bem como o fato 

de ter acesso a informações confidenciais que não podem ser compartilhadas neste 

trabalho. 

Há também um limitador quanto a estudos que apresentem uma definição 

clara do que são empresas paraestatais; nesse caso, há pouca literatura que trate 

do tema, identificando, inclusive, em alguns casos, falta de clareza em relação ao 

enquadramento dessas organizações – as quais por vezes são confundidas com 

empresas públicas, organizações sem fins lucrativos ou empresas de economia 

mista. Portanto, há aqui também um campo fértil para o desenvolvimento de 

pesquisa específica no tema. 

Considerando as características civis de constituição das organizações 

paraestatais − as quais não têm a figura do proprietário e, ainda, que apresentam 

outros pontos que foram observados em relação aos fatores de diferenciação da 

governança − não há um sistema de governança corporativa, seja anglo-saxão, 

alemão, japonês ou latino americano, que possa responder adequadamente às 

necessidades de uma organização paraestatal. 

Diante desse cenário, uma limitação é a construção de um modelo de 

governança para as organizações paraestatais, a partir dos princípios e proposições 

de melhores práticas de governança corporativa do IBGC (2015), que têm uma 

relação direta com o sistema anglo-saxão centrado no shareholders. 

É importante ressaltar que o modelo proposto, apesar dessa limitação 

mencionada anteriormente, foi construído considerando as características civis das 

organizações paraestatais, portanto, foi adaptado às necessidades, e procurou-se 

direcioná-lo para a governança orientada para stakeholders − que é a aderente à 

missão da organização. 

Dessa forma, segundo Yin (2001, p. 180), a proposição procura apresentar 

uma proposta considerando um estudo de caso exemplar. Se não o alcança em sua 
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plenitude, isso se dá em virtude das limitações, mas, ainda assim, faz-se um estudo 

de caso significativo, pois é de interesse público e de relevância nacional. 
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4 APRESENTAÇÃO DO CASO E PROPOSTA DO MODELO DE GOVERNANÇA 

PARA O SISTEMA FIEP 

 

4.1 APRESENTAÇÃO DO CASO: SISTEMA FIEP 

 

O Sistema Fiep é uma entidade paraestatal composta por quatro empresas: 

FIEP (Federação das Indústrias do Paraná), SESI (Serviço Social da Indústria), 

SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e IEL (Instituto Euvaldo Lodi). 

A Federação das Indústrias do Paraná é uma associação sindical de 

segundo grau, reconhecida pelo Ministério do Trabalho e do Emprego, e ligada à 

Confederação Nacional da Indústria. Seus membros executivos, Presidente e 

Diretores, bem como o Conselho Fiscal e a Delegação Representativa junto à CNI, 

são eleitos pelo Conselho de Representantes. Esse Conselho de Representantes é 

o órgão representativo máximo da Federação, e é constituído por 1 (um) delegado 

titular e 1 (um) suplente de cada Sindicato filiado à Federação, sendo que cada 

delegação ou sindicato tem direito a 1 (um) voto nas eleições. 

No Estado do Paraná, os segmentos industriais diversos, tais como 

Construção, Têxtil, Agroindústria, Metalmecânica, Gráfica, Tecnologia, 

Automobilística, dentre outros, têm representatividade no Conselho de 

Representantes. 

A constituição de uma entidade representativa como o Sistema Fiep consta 

no Estatuto Social da Federação, Capítulo II, aprovado em 18 de setembro de 2015. 

 

Art. 7º- O Sistema Federação das Indústrias do Estado do Paraná - Sistema 
Fiep - é integrado: 
a) pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná; 
b) pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Departamento 
Regional do Estado do Paraná; 
c) pelo Serviço Social da Indústria – Departamento Regional do Estado do 
Paraná; 
d) pelo Instituto EuvaldoLodi - Núcleo Regional do Estado do Paraná; 
e) pelo Centro das Indústrias do Estado do Paraná; 

 

A Missão do Sistema Fiep, concebida em 2011, de “[s]ervir e fortalecer a 

indústria para melhorar a vida das pessoas”, foi desenvolvida pensando no objetivo 

de sua existência enquanto instituição paraestatal, que tem fins de amparo e de 

fortalecimento da educação, e de assistência social ou ainda de defesa de 
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interesses da categoria que representa. Portanto, o Sistema Fiep é um conjunto de 

empresas que não tem um objetivo privado de apropriação e geração de lucros para 

seus acionistas, mas de prestação de serviços aos cidadãos do segmento da 

indústria que representa, bem como de contribuição ao crescimento de toda a 

sociedade, desempenhando atividades complementares às prestadas pelo Estado. 

Esse compromisso é refletido, ainda, na constituição das receitas das quais 

parte significativa é oriunda da contribuição compulsória vinda da folha trabalhista 

das empresas com CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas, 

classificadas no segmento da indústria. No caso do SESI e SENAI, desse total 

arrecadado, até 1% é repassado à FIEP e, tal qual, até 1% é repassado ao IEL, 

sendo que ambas desempenham atividades complementares ao SESI e ao SENAI. 

As empresas que compõem o Sistema Fiep, como consta em seus 

regimentos e decretos de criação, diferentemente de companhias de sociedade 

anônima ou mesmo cooperativas, não são constituídas por cotas de propriedades 

privadas ou públicas, ou ainda em compartilhamento de ganhos gerados entre os 

cooperados. A natureza de sua atuação está em retornar os recursos captados em 

investimentos no segmento da indústria, nesse caso limitada ao estado do Paraná − 

sendo que em janeiro de 2017 tem-se um montante de aproximadamente 48.100 

indústrias instaladas, e 1.029.665 empregados trabalhando nos mais diversos 

segmentos de indústrias do Paraná (Fonte: Painel Estadual de Mercado – CNI – 

UNIMERCADO, Base Jan/2017). 

Para o entendimento quanto à organização do Sistema Fiep, é importante 

observar alguns pontos, tais como: onde ela está situada no contexto nacional do 

segmento da indústria, e como e por que a liderança e a condução da organização 

se dão a partir da Federação regional. Essas compreensões facilitarão o 

entendimento da relevância de uma proposição de um modelo de governança 

aderente a essa estrutura do Sistema Fiep, a fim de garantir o cumprimento de sua 

missão para com a sociedade que representa. 
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Figura 2 - Como funciona o Sistema Indústria e o Sistema Fiep neste 
contexto 

s
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Fonte: Adaptado pelo autor com base em apresentação Institucional do 
Sistema Fiep. 

 

Essa visão do funcionamento e da inter-relação entre as entidades que 

compõem o Sistema Indústria tem como objetivo demonstrar ilustrativamente o seu 

objetivo de retornar os recursos captados em investimentos ao segmento da 

sociedade em que está inserida. A partir desse ponto, é possível aprofundar o 

entendimento em relação ao funcionamento do Sistema Fiep. 

 

4.1.1 Estrutura Diretiva do Sistema Fiep 

 

As estruturas diretivas legais das empresas que compõem o Sistema Fiep 

constam em suas resoluções de criação e no estatuto das empresas. Sintetizando o 

contido nos documentos, no regimento do SESI, o Presidente eleito para a FIEP 

será também o seu gestor maior no estado, ou seja, o Diretor Regional no PR, 

conforme Seção II, Art. 44º do Regulamento do SESI - 2008, e presidente do 

conselho dessa organização − o que lhe concede a autonomia diretiva sobre a 

instituição. Já no estatuto do SENAI, o presidente eleito para a FIEP será também o 

presidente do seu Conselho no Estado, o que também lhe propícia a condição para 

propor e nomear em conjunto com o Departamento Nacional do SENAI o seu Diretor 
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Regional, bem como as diretrizes de direcionamento das ações e investimentos 

realizados pela empresa, como se vê na Seção II, Artigo 39:  

 

Cada Departamento Regional será dirigido por um diretor nomeado 
mediante entendimento com o Presidente do Conselho Regional e 
Presidente do Conselho Nacional e por este demissível “ad-natum”, 
devendo a escolha recair em pessoa que, além de ter formação universitária, 
possua conhecimentos especializados de ensino industrial, com experiência 
no magistério ou nesta modalidade de ensino. 

 

Também para o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, o Presidente eleito da FIEP é o 

seu Diretor Geral, designando então um Superintendente executivo para a condução 

da organização, também lhe dando autonomia diretiva sobre a instituição. 

Assim, também em uma atuação sistêmica, as organizações que compõem 

o Sistema Fiep têm uma estrutura chamada Áreas Corporativas atuando 

transversalmente a todas as empresas, compostas por Administração, Financeiro, 

Tecnologia da Informação, Suprimentos, Engenharia, Recursos Humanos, Jurídico e 

Marketing Institucional − sendo de autonomia do Presidente do Sistema Fiep definir 

o nome do Superintendente Corporativo que conduzirá a gestão dessas áreas, as 

quais devem trabalhar representando transversalmente as quatro empresas. O 

quadro de empregados da Área Corporativa é formado por empregados cedidos 

pelas quatro empresas, e todo seu custeio e investimento são rateados, igualmente, 

pelas quatro empresas, conforme critérios técnicos e objetivos de rateio que devem 

ser aprovados antecipadamente por seus Diretores regionais e Presidente da 

Federação. 

As empresas que compõem o Sistema Fiep possuem diversos documentos 

legais que estabelecem sua constituição, características civis, estrutura diretiva, 

responsabilidades, compromissos de atuação, reportes legais, tais como 

regulamentos, estatutos, resoluções, regimentos e outros. Entretanto, a fim de 

simplificar a referência a todos os documentos, a seguir, será adotada apenas a 

titulação de estatuto. 

Nesse contexto de atuação e estrutura diretiva, identifica-se um risco de 

conflito da agenda de interesses no processo decisório e de gestão da companhia, 

no qual há pontos de destaque que podem ser observados nos estatutos das 

empresas, tais como o Presidente da Federação, representante de determinado 
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segmento empresarial, presidir todos os conselhos de administração, e ainda 

exercer o papel concomitante de principal executivo em algumas das empresas. 

Outro risco importante reside no fato de o conselho de representantes 

indicar 4 delegados de atividades industriais para os conselhos de Sesi e Senai, 

sendo que esses indicados podem ter interesses comuns entre si, seja no benefício 

a uma mesma cadeia produtiva, ou seja de desenvolvimento numa determinada 

região em que tenham interesses comuns, possível risco de aliança com o 

Presidente eleito nesses interesses mencionados, além de outros pontos que se 

apresentam em conflito na agenda de interesses. 

Conforme o IBGC (2015), algumas características do Conselho de 

Administração são fundamentais, tais como o elo entre Sócios e Diretores. Esses 

representantes devem ter responsabilidades fiduciárias para com a organização, ter 

uma atuação independente e em conformidade com os interesses da empresa, e um 

perfil adequado, garantindo essa independência e a correta segregação de funções 

entre Diretoria, Conselho e Gestão. 

Esses elementos, conforme o IBGC (2015), os quais são importantes para 

garantir uma boa Governança Corporativa, não são encontrados nos estatutos que 

compõem as empresas do Sistema Fiep, bem como não constam nos documentos 

regras claras que definam um processo de monitoramento e avaliação contínua de 

seus membros. 

Há, ainda, um fator importante a considerar, além desses anteriormente 

mencionados: o fato de que os Conselheiros, Presidente e inclusive os Executivos 

principais das empresas SESI e SENAI não responderem fiduciariamente pelas 

organizações, como pode ser observado a seguir em seus estatutos: 

 

Art. 10. Os Dirigentes e prepostos do SESI, embora responsáveis 
administrativa, civil e criminalmente, pelas malversações que cometerem, 
não respondem individualmente pelas obrigações da entidade. 
(Regulamento do Serviço Social da Indústria, CAPÍTULO II Características 
Civis, Art. 10, SESI) 
 
Art. 3º - Parágrafo Único. Os Dirigentes e prepostos do SENAI, embora 
responsáveis administrativa e criminalmente, pelas malversações que 
cometerem, não respondem individualmente pelas obrigações da entidade. 
(Regimento do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, CAPÍTULO II 
Características Civis, Art. 10, SENAI) 
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Uma característica específica em relação às paraestatais, em não havendo 

os Sócios, componente de Governança conforme o IBGC (2015), no caso do 

segmento indústria, surge a figura do Conselho de Representantes com a 

responsabilidade de indicar os membros dos Conselhos, bem como eleger o 

Presidente da Federação das Indústrias. Essa é uma característica peculiar com 

potencial de desequilíbrio na agenda de interesses. Isso ocorre em virtude de o 

Conselho de Representantes, no caso do Sistema Indústria do Paraná, ser 

constituído por 10,9 Sindicatos Patronais da Indústria, precisando, assim, considerar 

que o comportamento desses representantes sindicais seria o de defender seus 

interesses enquanto segmento específico que representam. 

Além desses apontamentos, como já mencionado anteriormente, o Sistema 

Fiep é uma organização sem fins lucrativos, portanto, não há distribuição de lucros 

ou outros benefícios pecuniários que possam ser motivadores para um resultado 

eficaz de seus principais executivos de gestão, Superintendentes e Diretor Regional 

Senai. Isso suscita um possível comportamento de aversão ao risco em benefício à 

garantia de sua longevidade na posição executiva, apresentando uma postura 

passiva diante dos direcionamentos do principal líder, no caso o Presidente da 

Federação. 

Cabe ressaltar que organizações paraestatais, tais como o Sistema Fiep, 

são entidades de um segmento altamente regulamentado, auditado por órgãos de 

controle externo como o Tribunal de Contas da União (TCU), a Controladoria Geral 

da União (CGU), a Secretaria de Controle Externo (SECEX), entre outros, que 

acompanham a execução orçamentária e a aplicação do dinheiro arrecadado em 

conformidade com as exigências legais contidas em seus estatutos, bem como as 

aprovadas em seus planejamentos. Como exemplo, pode-se mencionar a 

obrigatoriedade legal de comprometimento de uma parte de suas receitas 

compulsórias para atendimento gratuito em serviços educacionais, tal como descrito 

no Regimento do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, de 25 de 

maio de 2011, Art. 10, parágrafos 2º e 3º: 

 

§2º Os órgãos do SENAI destinarão em seus orçamentos anuais parcela de 
suas receitas líquidas da contribuição compulsória geral à gratuidade em 
cursos e programas de educação profissional, observadas as diretrizes e 
regras estabelecidas pelo Conselho Nacional. 
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§3º O montante destinado ao atendimento do disposto no parágrafo 2º 
abrange as despesas de custeio, investimento e gestão voltadas à 
gratuidade. 

 

Assim também é definido no Estatuto do Serviço Social da Industria – SESI. 

Como exemplo, o percentual atualmente definido para a gratuidade está em 66,67% 

no caso do SENAI, e em 16% no caso do SESI. Os órgãos de controle externo 

mencionados anteriormente, como TCU, CGU, SECEX, além de acompanharem o 

cumprimento dessas obrigatoriedades legais, também avaliam a forma de aplicação 

dos recursos financeiros em processos de compras, contratação de pessoal e outros 

processos, sob o risco de que os agentes envolvidos em malversação no uso dos 

recursos da companhia sejam multados e arguidos a pagar quantias a partir de suas 

reservas pessoais. Sendo assim, há de se pressupor que a aversão ao risco dos 

agentes é uma característica predominante na companhia, diante do temor da má 

interpretação dos órgãos de controle. 

Entende-se que a governança corporativa apresenta-se como uma 

alternativa sólida de sustentáculo e garantia de que o propósito da companhia seja 

cumprido, não podendo considerar que a hipótese da “boa fé” garantirá que todos os 

executivos e representantes legais exerçam os princípios de governança em sua 

plenitude, sejam eles equidade, transparência, prestação de contas ou 

responsabilidade corporativa. 

A partir disso, apresenta-se uma proposição de modelo de governança 

corporativa, com o objetivo de buscar estabelecer um equilíbrio na agenda de 

interesses dos executivos que conduzem a operação da organização e dos seus 

membros estatutários constituídos, permitindo que os executivos tenham um 

posicionamento ativo frente aos representantes legais, e um comportamento 

adequado diante do risco. Nesse contexto, os agentes exercerão os princípios de 

governança mencionados anteriormente em sua plenitude, e em conformidade com 

o preconizado pelo IBGC (2015). 
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4.2 PROPOSIÇÃO DE UM MODELO DE GOVERNANÇA PARA UMA 

PARAESTATAL - SISTEMA FIEP 

 

Como mencionado anteriormente, analisando-se o conjunto de publicações 

do IBGC, observou-se a inexistência de uma proposição de um modelo de 

governança para empresas paraestatais. Além disso, os estudos em relação às 

organizações sem fins lucrativos são poucos, especialmente no que tange às 

paraestatais. Conforme mencionado anteriormente, os temas abordados em relação 

à governança têm o viés em governança de tecnologia da informação. Também em 

Brennan e Solomon (2008), há essa menção aos poucos estudos em relação às 

organizações sem fins lucrativos, conforme segue: 

 

Pesquisas em Governança Corporativa tem focado principalmente no setor 
corporativo, em especial nas empresas listadas em bolsa. A forma como 
outros tipos de organizações tem sido dirigida e controlada não tem sido o 
foco primário dos pesquisadores em contabilidade e finanças até 
recentemente. Parker (2007b; 2008) é uma exceção – ele tem considerado 
este contexto único em organizações sem fins lucrativos, e tem estudado os 
processos do Conselho de duas organizações como estas. (BRENNAN; 
SOLOMON, 2008, p. 7, tradução nossa) 

 

No mesmo modo, no IBGC encontram-se apenas dois modelos de 

governança estruturados para segmentos de empresas diferentes e com 

características distintas das empresas que compõem o Sistema Fiep, sendo eles a 

proposição de um código de melhores práticas para organizações em geral, como já 

mencionado, mas que estaria mais aderente para empresas privadas, sejam elas 

Sociedades Anônimas ou não, e ainda um outro modelo construído com o objetivo 

de propor um modelo para Cooperativas. 

Considerando o discutido anteriormente e as características de uma 

empresa paraestatal, entende-se como adequado apresentar uma proposição de 

modelo de governança que esteja aderente a esse perfil de instituição. Para Rocha e 

Feitosa (2013), 

 

[...] uma crítica que se faz da utilização de práticas e nomenclaturas de 
mercado nos estudos relativos a ONGs se refere ao fato de, nas empresas 
com finalidade lucrativa, tudo girar em torno do capital e do lucro, enquanto 
que nas organizações da sociedade civil, em tese, as organizações não 
buscam o lucro financeiro. Com objetivos tão distintos, seria um equívoco 
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comparar e adaptar práticas, importar nomenclaturas e métodos (ROCHA; 
FEITOSA, 2013, p.33).  

 

Apesar de a afirmação estar relacionada às ONGs, podemos derivá-la para 

outras características de organizações, como as paraestatais, que demandam uma 

proposição que esteja adequada à maximização de sua missão. A seguir, apresenta-

se a proposição de um modelo de governança corporativa (Figura 3) para uma 

entidade paraestatal e, no caso em estudo, para o Sistema Fiep. 

As entidades de governança do Sistema Fiep apresentadas na proposta 

acima, que já estão contidas em seus estatutos, não serão aqui detalhadas (Ver 

Anexo I), tratando-se do Conselho de Representantes, Conselho Fiscal, Conselho 

Regional SESI, Conselho Regional SENAI, Conselho Regional IEL, Diretoria FIEP, 

Presidência FIEP, Conselhos Temáticos e Setoriais. 

Como já demonstrado, considerando-se a estrutura de governança contida 

nos estatutos, entende-se que essa não garantiria o equilíbrio na agenda de 

interesses entre agentes e liderança eleitos pelo conselho de representantes, bem 

como a execução esperada dos princípios de governança. Diante disso e da 

necessidade de mitigar um potencial conflito de agência advindo de possíveis 

interesses de grupos na liderança, e do comportamento dos agentes que, com 

possível aversão ao risco, poderiam levar a um desvio no objetivo principal da 

organização de maximizar os seus recursos em benefício da sociedade, detalha-se 

uma proposição de elementos de governança corporativa, os quais poderão 

equilibrar a agenda de interesses e permitir aos agentes um comportamento 

adequado na relação em que visualizam os benefícios x risco inerentes as suas 

funções de gestão. 
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Figura 3 - Proposição do Modelo de Governança para Sistema Fiep e as interações entre as entidades da 
governança corporativa 
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Fonte: O autor (2017).  
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Como ponto central da estrutura de Governança proposta, tem-se a criação 

do CADE (Conselho de Administração e de Decisão Estratégica), que teria uma 

atuação semelhante à de um Conselho de Administração de empresa privada, 

conforme o IBGC (2015). 

Em instituições paraestatais e em uma perspectiva do Sistema Indústria no 

Paraná, alguns elementos fundamentais não são encontrados nas suas estruturas 

estatutárias. Logo, o Conselho de Representantes e os Conselhos do SESI, SENAI, 

IEL e Diretoria da Federação das Indústrias têm uma atuação difusa, diferentemente 

do que seria encontrada em um Conselho de Administração de empresa privada. 

Como exemplo, tem-se a escolha do Presidente; numa organização privada, as 

consequências negativas de uma escolha inadequada recairiam sobre o próprio 

Conselho de Administração, na medida em que esse responde fiduciariamente pelos 

resultados positivos ou negativos da atuação do Presidente. 

O fato de os membros dos Conselhos, Diretoria da Federação e do 

Conselho de Representantes dessa paraestatal não responderem com 

responsabilidades fiduciárias sobre a organização é um fator preponderante na 

definição dessa proposição. Como mencionado anteriormente, os principais 

executivos (agentes) da organização é que poderão ser responsabilizados 

fiduciariamente em caso de malversação dos recursos ou descumprimento das 

obrigatoriedades legais, ou, ainda, por investimentos que resultem em prejuízos à 

organização. 

Dessa forma, sendo os Diretores Regionais e Superintendentes que 

responderão fiduciariamente, a responsabilidade e a autonomia decisória desses 

representantes devem estar em evidência com a constituição de um Conselho de 

Administração e Decisão Estratégica, de tal forma que lhes garantam a condição de 

assumir riscos com independência de decisão. 

Acredita-se que essa proposição de criação do CADE permitirá a esses 

representantes tomarem decisões e assumirem riscos que irão além do desejo de 

sustentação de sua longevidade na posição de Diretor ou Superintendente, portanto, 

lhes permitirá contrapor os próprios Conselhos estatutários e o Conselho de 

Representantes, mantendo o foco no principal objetivo, que é a maximização da 

missão do Sistema Fiep. 
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A seguir, apresenta-se a composição, atribuições, responsabilidades e as 

características do CADE (Conselho de Administração e de Decisão Estratégica). 

 

Quadro 6 - Papéis e Atribuições do CADE 

Tipo de Decisão: Deliberativo 

Natureza do órgão: Permanente 

Periodicidade de Reuniões 
Ordinárias: 

Quinzenal 

Tempo de mandato dos 
membros: 

Enquanto os ocupantes estiverem em seus cargos 

Subordinação: Diretoria FIEP e Conselho de Representantes 

Composição: 

Presidente da FIEP (com voto) 
Superintendente FIEP (com voto) 
Superintendente Corporativo  (com voto) 
Superintendente SESI, IEL e Diretor Regional SENAI (com voto) 
Representante do Jurídico (com voto) 
Assessores diretos da Presidência (sem voto) 
Secretário de Governança (Papel de relatoria, organização das 
reuniões e publicação dos documentos produzidos) (sem voto) 

Resumo das Principais 
atribuições: 

•Exerce o papel central da Governança Corporativa (papel 
semelhante ao do Conselho de Administração em empresa 
privada. 
•Delibera sobre os principais temas estratégicos do Sistema 
Fiep. 
•Provê orientação estratégica para a atuação da governança 
corporativa, permeando toda a organização. 
•Garante que a publicação de todas as informações no Portal de 
Transparência, serão realizadas com dados fidedignos, de 
interesse de todos os stakeholders, e tempestivamente. 
•Garante o cumprimento das deliberações dos Conselhos 
Regionais e da Diretoria da FIEP. 
•Demanda temas a serem deliberados pelos Conselhos 
Regionais e da Diretoria da FIEP. 
•Delibera sobre a instalação, extinção ou modificação dos 
Comitês de Governança. 
•Delibera sobre assuntos transversais e estratégicos para o 
Sistema Fiep. 
•Guardião da cultura e princípios da organização. 
•Deliberação sobre as proposições de direcionadores 
estratégicos do Planejamento Estratégico do Sistema Fiep. 
•Acompanha os resultados da execução do Planejamento 
Estratégico do Sistema Fiep, propondo ajustes se necessário. 
 

Fonte: O autor (2017). 

 

Considerando o fato do CADE não ser um elemento da governança que 

conste nos estatutos das empresas do Sistema Fiep, sua criação, enquanto 

elemento de governança sugerido nesta proposição, a fim de garantir-lhes as 
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responsabilidades, atribuições e poderes necessários, precisará ser aprovada em 

uma Assembleia Geral do Conselho de Representantes, tornando, assim, legal sua 

constituição para um elemento de governança. 

Há, ainda, que se considerar que esse posicionamento do CADE como 

elemento de governança, que faz a interação entre os elementos de governança e 

as áreas de gestão do Sistema Fiep, mitigará os riscos de um desequilíbrio na 

agenda de interesses. Os Conselhos de Administração das empresas SESI e SENAI 

são formados por 9 membros cada, sendo que 4 são indicados pelo Conselho de 

Representantes mais o Presidente eleito por esse Conselho. Assim sendo, já são um 

total de 5 votos, ou seja, há o risco iminente de se ter uma composição 

preponderante de interesses comuns, como mencionado anteriormente. 

Como exemplo de risco de desequilíbrio na agenda de interesses, pode-se 

mencionar o fato de o Conselho ter 9 votos possíveis; tendo 5 com interesses 

comuns, os quais podem não representar o objetivo principal do Sistema Fiep, 

poder-se-ia resultar em um direcionamento das ações estratégicas e seus 

respectivos investimentos em prol de um determinado grupo, o que viola o princípio 

de governança “equidade”. Demais princípios podem não ser violados, pois, 

transparência, prestação de contas e responsabilidade corporativa podem não sofrer 

violações do ponto de vista legal, embora pareça que ao não cumprir a equidade, 

eticamente, os demais são afetados. 

Conforme IBGC (2015), o Conselho de Administração pode constituir 

Comitês com o objetivo de apoiá-lo em análises e estudos, a fim de dar suporte 

consultivo na apreciação e na tomada de decisão em relação aos temas avaliados, 

embora essa atuação consultiva não lhes vincule à tomada de decisão em 

consonância com a proposição do comitê, bem como são indelegáveis essas 

responsabilidades que cabem ao Conselho. 

Nesse contexto, para uma organização paraestatal, propõe-se aqui, como 

apoio técnico do CADE, a criação de 3 Comitês: Riscos & Compliance, 

Planejamento e Estratégia, e Sustentabilidade. A criação desses Comitês tem um 

importante papel no modelo de governança proposto, considerando que a atuação 

dos três Comitês apoiará o CADE. 

O Comitê de Planejamento e Estratégia atuará como apoio na elaboração do 

Planejamento Estratégico, e no acompanhamento da execução dessas estratégias, 
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considerando as análises financeiras e de mercado para a realização de 

investimentos em novos negócios, novas unidades, e na priorização da alocação 

dos recursos em conformidade com a estratégia e seu planejamento. O Comitê de 

Sustentabilidade atuará apoiando com uma visão a garantir a aderência dos projetos 

e ações do Sistema Fiep com a Sustentabilidade, nas perspectivas Econômica, 

Social e Ambiental, bem como com uma ação centrada no atendimento a todos os 

stakeholders. Assim, o Comitê de Riscos e Compliance, com uma matriz de riscos 

estruturada com base nos processos críticos da organização, contribuirá também 

para o ambiente de melhoria nos processos do Sistema Fiep. 

Esses comitês terão papéis consultivos e suas atuações serão conjuntas ao 

CADE, resultando em um ambiente favorável, e fortalecerão positivamente a 

reputação da organização, provocando um comportamento e o aceite ao risco 

esperados dos agentes, na sua responsabilidade de garantir a maximização da 

missão da organização, no caso em estudo, do Sistema Fiep. 

Considerando os princípios de Governança Corporativa do IBGC (2015), o 

CADE será o guardião desses princípios. Para isso, é necessário que haja 

mecanismos de acompanhamento e monitoramento de todas as ações que estejam 

relacionadas ao objetivo da missão da organização. 

Então, o Comitê de Planejamento e Estratégia tem papel fundamental no 

apoio ao CADE, pois o Planejamento Estratégico, com as diretrizes em consonância 

ao objetivo de maximização da missão da organização, será a ferramenta que 

permitirá acompanhar o que está no planejamento e a execução dessa estratégia. 

Além disso, maximizar a missão da organização tem relação direta com a 

adequada aplicação dos recursos financeiros captados compulsoriamente da 

indústria, portanto, sua aplicação também deve ser maximizada e aderente às 

diretrizes legais de aplicação, bem como econômicas, sociais e ambientais. 

As diretrizes, ações e suas métricas devem constar do planejamento 

elaborado, tal como as respectivas análises financeiras que justifiquem os 

investimentos em novos negócios, novas unidades, e priorização da alocação dos 

recursos. Essas proposições devem ser avaliadas e aprovadas pelo CADE. 

Assim sendo, esse Comitê também apoiará o CADE com o 

acompanhamento das ações estratégicas e seus resultados, observando se esses 
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estão atendendo às métricas estabelecidas em objetivos e, quando necessário, 

sugerindo ações adicionais em caso de desvios. 

 

Quadro 7 - Papéis e Atribuições do Comitê de Governança de Planejamento e Estratégia 

Tipo de Decisão: Consultivo 

Natureza do órgão: Permanente 

Periodicidade de Reuniões 
Ordinárias: 

Mensal 

Tempo de mandato dos 
membros: 

01 ano podendo ser reconduzidos 

Subordinação: CADE 

Quem cria e/ou indica: 
Gerente Executivo da área de Planejamento Corporativo indica e 
CADE aprova 

Composição: 

07 Membros 
•01 representante do Planejamento Corporativo no Comitê (não 
pode presidir o Comitê) 
•01 representante do Planejamento de Negócio (SESI, SENAI, 
IEL) 
•01 representante do Planejamento da Federação (Fiep) 
•01 representante de unidades operacionais (distribuídas pelo 
estado) 
•01 representante da área Comercial  
•01 representante das áreas de produtos (Educação, Saúde, 
Inovação)  
•01 representante da área de RH 
•Adicionalmente, 01 Membro do CADE, deve exercer o papel de 
Sponsor deste Comitê, a fim de manter a ligação permanente 
entre o CADE e o Líder do Comitê 
 

Resumo das Principais 
atribuições: 

•Elaborar ações do Planejamento Estratégico, com base nas 
diretrizes do CADE. 
•Avaliar financeiramente as propostas de projetos em novos 
negócios, novas unidades. 
•Propor a priorização dos recursos financeiros, em conformidade 
com as ações do Planejamento Estratégico. 
•Avaliar as ameaças e oportunidades, forças e fraquezas da 
organização para subsidiar o CADE nas decisões de 
investimento. 
•Acompanhar a execução da estratégia e se necessário propor 
ações em caso de desvio. 
•Monitorar o andamento dos projetos estratégicos e se estão 
atendendo as premissas de prazo, custo e escopo aprovadas 
pelo CADE. 
•Monitorar a execução orçamentária aprovada. 
•Eleger um dos membros indicados para Presidente do Comitê 
pelo período de 12 meses. 
 

Fonte: O autor (2017).  
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Segundo o IBGC (2015, p. 91), as empresas estão sujeitas a riscos de 

diversas naturezas, tais como financeiros, operacionais, regulatórios, tecnológicos, 

estratégicos, sistêmicos, sociais e ambientais, e os agentes de governança têm a 

obrigatoriedade de garantir que toda a organização esteja em conformidade com 

seus princípios e valores, os quais devem estar representados em suas políticas, 

diretrizes e processos organizacionais. A garantia de que esse processo seja eficaz 

constitui o sistema de conformidade da organização (Compliance). 

À vista disso, considerando a importância desse elemento de governança 

para uma empresa privada, acredita-se que ele tem relevância significativa também 

para uma empresa paraestatal que recebe recursos da sociedade na qual está 

inserida. No caso do segmento da indústria, em suas receitas compulsórias, que 

devem ter aplicabilidade em conformidade com as obrigatoriedades legais e com a 

missão da instituição, torna-se importante que Comitê de Governança de Riscos e 

Compliance seja um importante elemento ligado ao CADE. 
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Quadro 8 - Papéis e Atribuições do Comitê de Governança de Riscos e Compliance 

Tipo de Decisão: Consultivo 

Natureza do órgão: Permanente 

Periodicidade de Reuniões 
Ordinárias: 

Bimestral 

Tempo de mandato dos 
membros: 

•01 ano podendo ser reconduzidos 

Subordinação: •CADE 

Quem cria e/ou indica: •Gerente Executivo Jurídico indica e CADE aprova 

Composição: 

07 Membros 
•01 representante de Riscos e Compliance no Comitê (não pode 
presidir o Comitê) 
•03 representantes de unidades operacionais (distribuídas pelo 
estado) 
•01 representante da área de Processos  
•01 representante da área de Negócio 
•01 representante da área Jurídica 
•Adicionalmente, 01 Membro do CADE, deve exercer o papel de 
Sponsor deste Comitê, a fim de manter a ligação permanente 
entre o CADE e o Líder do Comitê 

Resumo das Principais 
atribuições: 

•Assegurar o cumprimento do Plano de Gestão de Riscos. 
•Apoiar ao CADE nos assuntos de Riscos e Compliance. 
•Atuar estrategicamente em consonância com os demais 
Comitês de governança. 
•Definir, priorizar e distribuir as responsabilidades pelas ações 
das Comissões que poderão ser criadas a partir do Comitê. 
•Assegurar as melhores práticas de Gestão de riscos, internos, 
externos, estratégicos, operacionais, financeiros, ambientais, 
tecnologia, e outros. 
•Medir e mapear os riscos corporativos e propor os limites de 
riscos aceitáveis pela organização. 
•Monitorar os riscos corporativos. 
•Eleger um dos membros indicados para Presidente do Comitê 
pelo período de 12 meses. 
 

Fonte: O autor (2017).  

 

Considerando que o Sistema Fiep é uma empresa paraestatal, 

representando o segmento da indústria, portanto, com ações paralelas ao estado, 

acredita-se que é fundamental que sua atuação esteja aderente ao sistema de 

Governança Corporativa centrada nos stakeholders. 

Desse modo, a maximização de sua missão passa por atender a todos as 

partes interessadas, com uma atuação sustentável, nas dimensões econômicas, 

sociais e ambientais. 
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Nesse sentido, o Comitê de Sustentabilidade é um importante elemento de 

Governança, com uma atuação de apoio ao CADE, com uma visão a garantir a 

aderência dos projetos e ações do Sistema Fiep, para que sejam realizados com 

Sustentabilidade. 

O Comitê de Governança de Sustentabilidade contribuirá, inclusive, com o 

Comitê de Auditoria e com o Comitê de Risco e Compliance, na medida em que 

suas ações contribuirão para a mitigação de riscos nas dimensões da 

sustentabilidade mencionadas anteriormente, bem como no atendimento às 

obrigatoriedades legais relacionadas à sustentabilidade. 
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Quadro 9 - Papéis e Atribuições do Comitê de Governança de Sustentabilidade 

Tipo de Decisão: Consultivo 

Natureza do órgão: Permanente 

Periodicidade de Reuniões 
Ordinárias: 

Bimestral 

Tempo de mandato dos 
membros: 

01 ano podendo ser reconduzidos 

Subordinação: •CADE 

Quem cria e/ou indica: •Gerente Executivo de Operações indica e CADE aprova 

Composição: 

07 Membros 
•01 representante da área de Inovação em Meio Ambiente 
•01 representante da área Financeira 
•01 representante da área de Saúde e Segurança 
•01 representante da área de Educação 
•01 representante da área de Inovação 
•01 representante da área Corporativa 
•01 representante da área de Riscos e Compliance 
•Adicionalmente, 01 Membro do CADE, deve exercer o papel de 
Sponsor deste Comitê, a fim de manter a ligação permanente 
entre o CADE e o Líder do Comitê 

Resumo das Principais 
atribuições: 

•Propor, manter e monitorar o atendimento as políticas de 
responsabilidade sócio-ambiental. 
•Assegurar que os projetos de obras atendam aos critérios de 
construção de obras sustentáveis.  
•Dar suporte ao CADE no acompanhamento das e resultados de 
sustentabilidade. 
•Monitorar o cumprimento das obrigatoriedades legais em 
relação a gratuidade. 
•Apoiar ao CADE na priorização das alocações de recursos 
disponíveis, em projetos de sustentabilidade. 
•Atuar estrategicamente em consonância com os demais 
Comitês de governança. 
•Assegurar e acompanhar a aplicação e retorno dos recursos 
financeiros, no andamento e cumprimento das obrigatoriedades 
legais e regulatórias, como a “Gratuidade”. 
•Propor programas de treinamento que visem o desenvolvimento 
da consciência de sustentabilidade para a organização 
•Eleger um dos membros indicados para Presidente do Comitê 
pelo período de 12 meses. 
 
 

Fonte: O autor (2017).  

 

Como órgão de apoio, sugere-se, ainda, a criação de uma Secretaria de 

Governança Corporativa, que tem por objetivo apoiar o sistema de Governança 

Corporativa aqui proposto. A Secretaria de governança não tem caráter consultivo 

ou atuação decisória junto aos Comitês ou ao CADE, mas atua como apoio para o 

bom funcionamento da Governança Corporativa. 
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Nesse sentido, tem o papel de conduzir a organização dos temas a serem 

tratados nas reuniões do CADE, na elaboração e no armazenamento das 

documentações e atas de reuniões produzidas com suas respectivas decisões e 

encaminhamentos, bem como no versionamento e no acesso aos documentos, 

políticas, diretrizes, estudos e tudo o que for de interesse do Sistema de Governança. 

A Secretaria de Governança deverá garantir a formalização das interações 

nas relações entre os elementos de Governança aqui propostos com o CADE, e 

esses documentos ficarão registrados e disponíveis para consulta dos membros. 
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Quadro 10 - Papéis e Atribuições da Secretaria de Governança 

Tipo de Decisão: Não há 

Natureza do órgão: Permanente 

Periodicidade de Reuniões 
Ordinárias: 

Conforme demanda do CADE 

Tempo de mandato dos 
membros: 

•01 ano podendo ser reconduzido 

Subordinação: •CADE 

Quem cria e/ou indica: 
•CADE 
•Aprovar o nome sugerido para Secretário de Governança em 
reunião da Diretoria da FIEP e do Conselho de Representantes 

Composição: 
•Secretário de Governança 
•Apoio administrativo se houver necessidade e demanda de 
atividades na Secretaria 

Resumo das Principais 
atribuições: 

Geral: 
•Agendar, acompanhar e registrar as atas de reuniões do CADE. 
•Acompanhar e registrar as atas de reuniões dos Comitês de 
Governança. 
•Acompanhar e registrar as atas de reuniões dos Conselhos 
Setoriais. 
•Acompanhar e registrar as atas de reuniões dos Conselhos 
Temáticos. 
•Dar publicidade a todas as atas de reuniões do CADE e 
Conselhos Temáticos, Setoriais e dos Comitês de Governança. 
•Manter e atualizar a documentação em repositório digital de 
todas as documentações produzidas. 
 
Específicas: 
•Monitorar as datas das ações acordadas nas respectivas 
reuniões, para que os responsáveis reportem o andamento, 
desvios, conclusão. 
•Compor as evidências dos reportes apresentadas pelos líderes 
dos Comitês de Governança e de Gestão nas atas de reuniões 
respectivas. 
 

Fonte: O autor (2017). 

 

Como órgãos independentes, propõe-se o fortalecimento do Comitê de Ética 

e da Auditoria Interna. 

O Comitê de Conduta, segundo o IBGC (2015), aqui denominado de Comitê 

de Ética (
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Quadro 11), deve ser formado por membros que tenham habilidades 

comportamentais, conhecimentos e experiências para garantir a legitimidade de sua 

composição, bem como independência e autonomia para conduzir o Comitê. O 

Sistema Fiep já possui um Comitê de Ética, porém, a proposição aqui elaborada 

considera alguns ajustes com o objetivo de fortalecer esse Comitê, em especial 

garantindo-lhe a independência e a autonomia necessárias à condução e ao 

julgamento de manifestações, garantia da confidencialidade nos canais de captação 

dessas manifestações, e revisão do código em aderência aos princípios, valores e 

cultura da organização. O Comitê de Ética, atualmente, reporta-se aos Executivos 

das empresas que compõem o Sistema Fiep, o que pode macular o processo pela 

falta de independência e autonomia de seus componentes para a condução das 

análises e proposições de punições, em caso de confirmação de denúncias. Propõe-

se, assim, que o Comitê seja diretamente vinculado ao CADE, garantindo sua 

independência. 
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Quadro 11 - Papéis e Atribuições do Comitê de Ética 

Tipo de Decisão: Deliberativo 

Natureza do órgão: Permanente 

Periodicidade de Reuniões 
Ordinárias: 

Mensal 

Tempo de mandato dos 
membros: 

Dois anos, admitida recondução 

Subordinação: CADE 

Quem cria e/ou indica: Indicados pelos Superintendentes 

Composição: 

08 Membros (4 titulares e 4 suplentes) 
 
Titulares: 
•01 Gerente de RH 
•01 Gerente Jurídico 
•01 Gerente de Educação (Negócio) 
•01 Gerente de Operações (Negócio) 
 
Suplentes: 
•01 Gerente de TI 
•01 Gerente de Unidade operacional (Negócio) 
•01 Gerente de Responsabilidade Social (Negócio) 
•01 Gerente de Inovação (Negócio) 
 
 

Resumo das Principais 
atribuições: 

O Canal de Ética recebe as manifestações (denúncias, 
sugestões, elogios, dúvidas) e estas devem ser segregadas: 
manifestações que não forem denúncias são encaminhadas as 
áreas respectivas; as denúncias, se preenchidas conforme 
definições do regimento descritas no canal, são encaminhadas 
ao Comitê de Ética, sendo esta atividade realizada por uma 
empresa terceirizada, a fim de garantir o sigilo, celeridade e 
confiança. O Comitê, ao receber a denúncia irá designar um de 
seus membros como Consultor para apurar a denúncia e dar um 
parecer que será votado no Comitê e encaminhado ao Gestor do 
denunciado. Em caso de sugestão de punições mais graves 
como demissões e/ou advertências, as mesmas devem ser 
reportadas ao CADE. 
 

Fonte: O autor (2017).  

 

A atuação da Auditoria Interna (Quadro 12) em uma organização, conforme 

IBGC (2015), resulta num benefício positivo à Diretoria e ao próprio Presidente, na 

medida em que sua atuação ativa propicia um ambiente de melhoria nos controles 

internos da organização. Na perspectiva do Sistema Indústria do Paraná, a Auditoria 

Interna tem seu reporte atual a uma Gerência Jurídica, o que não estaria aderente à 

necessidade de independência, e o que pode, inclusive, limitar o referido benefício 
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mencionado anteriormente. Portanto, propõe-se uma Auditoria Interna independente, 

e com reporte ao CADE, Conselhos de Administração e Diretoria da Federação. 

 

Quadro 12 - Papéis e Atribuições da Auditoria Interna 

Tipo de Decisão: Consultivo 

Natureza do órgão: Permanente 

Periodicidade de Reuniões 
Ordinárias: 

Conforme plano de auditoria anual 

Tempo de mandato dos 
membros: 

Empregados da Auditoria Interna 

Subordinação: •CADE 

Quem cria e/ou indica: 
•Formado por empregados contratados pela Gerência de RH 
•A Gerente de Auditoria deve ser aprovado em entrevista pelo 
CADE 

Composição: 
•Gerente da área 
•Auditores (quantidade de empregados deve ser definida pelo 
CADE) 

Resumo das Principais 
atribuições: 

•Implantar sistema de controles internos de auditoria. 
•Auditar os relatórios contábeis e financeiros e checar as 
evidências da veracidade das informações. 
•Foco em garantia de compliance com as regras e processos 
internos e legais. 
•Acompanhar o atendimento as exigências de regularizações 
solicitadas pelo TCU e CGU em suas auditorias. 
•Auditoria consultiva buscando antecipar e apoiar as áreas no 
cumprimento das obrigatoriedades legais e de gestão. 
•Mitigar e/ou evitar riscos de malversação dos recursos da 
companhia. 

Fonte: O autor (2017).  

 

Na Estrutura de Governança, propõe-se, ainda, a criação de Comitês de 

Gestão. Esses comitês teriam como função apoiar diretamente a presidência do 

Sistema Fiep na gestão do Sistema, no que se relaciona à definição de critérios e 

formalizações de regras. 

A criação do Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação (Quadro 13), 

além de contribuir com o Presidente na gestão, como mencionado anteriormente, 

contribuirá com outros comitês e órgãos de controle, tais como Comitê de Riscos e 

Compliance, Comitê de Sustentabilidade, Auditoria Interna, Comitê de Planejamento 

e Estratégia, e Comitê de Ética. A contribuição dar-se-á considerando a proposição, 

a criação e a aprovação de políticas e diretrizes relacionadas à Tecnologia da 

Informação, tais como Controle de Acessos, Segurança da Informação, Integridade 

das Bases de Dados, Gestão de Backups, Níveis de Serviços e Disponibilidades, 
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aderentes às necessidades dos negócios, Políticas e Processos testados e 

reavaliados com frequência para Recuperação de Desastres, dentre outros aspectos 

fundamentais à boa gestão da organização. 

 

Quadro 13 - Papéis e Atribuições do Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação 

Tipo de Decisão: Deliberativo 

Natureza do órgão: Permanente 

Periodicidade de 
Reuniões Ordinárias: 

Mensal 

Tempo de mandato dos 
membros: 

01 ano podendo ser reconduzidos 

Subordinação: Presidente do Sistema Fiep 

Quem cria e/ou indica: 
Gerente Executivo de Desenvolvimento e Gestão indica e CADE 
aprova 

Composição: 

07 Membros 
•01 Gerente de Tecnologia da Informação (não pode presidir o 
Comitê) 
•04 Gerentes de Unidades operacionais (distribuídas pelo estado) 
•01 Gerente da área de Suprimentos 
•01 Gerente da área de Planejamento de Negócios (SESI, SENAI, 
IEL). 

Resumo das Principais 
atribuições: 

 
•Aprovar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação, aderente ao 
Planejamento Estratégico da Organização. 
•Dar suporte ao CADE nos assuntos de Tecnologia da Informação. 
•Atuar estrategicamente em consonância com os demais Comitês 
de governança. 
•Definir, priorizar e distribuir as responsabilidades pelas ações das 
Comissões que poderão ser criadas a partir do Comitê, como 
Comissão de Segurança da Informação, Comissão de Infraestrutura 
e Comissão de Serviços de Tecnologia da Informação, dentre 
outras. 
•Assegurar as melhores práticas de TI. 
•Manter o sistema de Governança de TI, suas políticas e diretrizes. 
•Estabelecer, propor, aprovar e monitorar orçamento, projetos, 
prioridades e ações, bem como suas revisões. 
•Acompanhar o portfólio de projetos da área de TI e dos projetos 
que envolvam a área de TI. 
•Tomar ações de alteração ou redirecionamento de prioridades 
sobre o portfólio de projetos quando necessário. 
•Racionalizar o uso de recursos de TI para o Sistema Fiep. 
•Assegurar o alinhamento dos resultados da TI com as diretrizes 
estratégicas do CADE. 
•Patrocinar a institucionalização de práticas de gestão de 
governança de TI. 
•Assessorar os demais Comitês em assuntos relacionados a TI. 
•Acompanhar o resultado das práticas de gestão e de governança 
de TI institucionalizadas. 
•Eleger um dos membros indicados para Presidente do Comitê pelo 
período de 12 meses. 

Fonte: O autor (2017). 
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A criação de um Comitê de Gestão de Capital Humano é um dos elementos 

de Governança e Gestão importantes nesta proposição. As empresas paraestatais, 

em especial SESI e SENAI, SESC e SENAC, SEST e SENAT, SENAR, SESCOOP e 

SEBRAE, possuem resoluções nacionais que definem diversas regras relacionadas 

à gestão de pessoas, inclusive estabelecendo procedimentos de seleção para a 

composição de seus quadros de empregados. Portanto, além de passível de 

auditoria dos órgãos de controle externo, é imprescindível construir políticas e 

diretrizes de gestão e remuneração de seus quadros, bem como monitorá-los e 

acompanhá-los, considerando os princípios de governança corporativa. 
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Quadro 14 - Papéis e Atribuições do Comitê de Gestão de Capital Humano 

Tipo de Decisão: Deliberativo 

Natureza do órgão: Permanente 

Periodicidade de Reuniões 
Ordinárias: 

Mensal 

Tempo de mandato dos 
membros: 

01 ano podendo ser reconduzidos 

Subordinação: Presidente 

Quem cria e/ou indica: 
Gerente Executivo de Desenvolvimento e Gestão indica e CADE 
aprova 

Composição: 

07 Membros 
•01 Gerente do RH (não pode presidir o Comitê) 
•04 Gerentes de unidades operacionais (distribuídas pelo estado) 
•01 Gerente representante da Área Corporativa 
•01 Gerente da área de negócio 
•Adicionalmente, 01 Membro do CADE, deve exercer o papel de 
Sponsor deste Comitê, a fim de manter a ligação permanente 
entre o CADE e o Líder do Comitê 

Resumo das Principais 
atribuições: 

 
•Aprovar e conciliar o Plano de Gestão de Pessoas ao 
Planejamento Estratégico da Organização. 
•Dar suporte ao Presidente nos assuntos de Recursos Humanos. 
•Atuar estrategicamente em consonância com os demais 
Comitês de Governança e de Gestão. 
•Definir, priorizar e distribuir as responsabilidades pelas ações 
das Comissões que poderão ser criadas a partir do Comitê, 
como Comissão de Desenvolvimento Organizacional, Comissão 
de Remuneração e Benefícios e Comissão de Serviços de RH, 
dentre outras. 
•Assegurar as ações estratégicas de equidade de maneira geral, 
programas de inclusão a portadores de limitações, dentre outros 
que além de responsabilidade legal, tem relação direta com o 
posicionamento e existência das paraestatais, ou seja, uma 
atividade complementar a do estado. 
•Apoiar o Presidente na avaliação do perfil dos principais 
executivos. 
•Assegurar o alinhamento dos resultados da área de Recursos 
Humanos com as diretrizes estratégicas definidas pelo CADE. 
•Acompanhar o portfólio de projetos da área de RH 
•Assessorar os demais Comitês em assuntos relacionados a 
Gestão de Pessoas. 
•Eleger um dos membros indicados para Presidente do Comitê 
pelo período de 12 meses. 
 

Fonte: O autor (2017).  

 

Propõe-se, ainda, a criação de um Comitê de Qualidade e Gestão (Quadro 

15), o qual tem, nesta proposição, um importante papel na Governança Corporativa, 

apoiando diretamente a presidência do Sistema Fiep na medida em que terá uma 
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atuação transversal a todas as áreas de Gestão da organização, e será o guardião 

do Modelo de Gestão da empresa. No Modelo de Gestão, estão contemplados todos 

os indicadores e controles das ações organizacionais, consolidados em um portal 

único com os níveis de acesso estruturados, conforme a posição organizacional do 

gestor e a necessidade de abrangência de sua análise aos resultados das suas 

metas e objetivos estabelecidos previamente, a partir do desdobramento do 

Planejamento Estratégico nos planos dos respectivos planos operacionais. 

Esse Comitê, além de ser o guardião do Modelo de Gestão, estabelecerá os 

padrões de indicadores, metas, periodicidade de apuração, planos de ação para 

desvios, dentre outros, além de garantir que os resultados sejam alcançados, com 

processos estruturados e executados com nível acordado de qualidade, e prazo ao 

longo das diversas áreas de gestão do Sistema Fiep. O Comitê tem o papel de 

garantir que o principal objetivo da paraestatal em análise, ou seja, a maximização 

da sua missão, possa ser refletido e medido em números objetivos que demonstrem 

que a organização está caminhando nesta direção, mesmo os indicadores partindo 

de coletas subjetivas. Por exemplo, o índice de satisfação de clientes deve ser 

convertido em números, análises objetivas, e com seus respectivos planos de 

correção, em caso de não atingimento das metas estipuladas no planejamento 

estratégico. 
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Quadro 15 - Papéis e Atribuições do Comitê de Qualidade e Gestão 

Tipo de Decisão: Deliberativo 

Natureza do órgão: Permanente 

Periodicidade de Reuniões 
Ordinárias: 

Bimestral 

Tempo de mandato dos 
membros: 

•01 ano podendo ser reconduzidos 

Subordinação: •Presidente 

Quem cria e/ou indica: 
•Gerente Executivo Jurídico e de Riscos e Compliance indica e 
CADE aprova 

Composição: 

07 Membros 
•01 Gerente da área de Finanças (não pode presidir o Comitê) 
•04 Gerentes de unidades operacionais (distribuídas pelo estado) 
•01 Gerente da Área Corporativa 
•01 Gerente da área de negócio 
 

Resumo das Principais 
atribuições: 

 
•Assegurar as publicações no Portal de Transparência, com a 
periodicidade, critérios, regras e dados necessários conforme 
padrão definido em nível nacional. 
•Assegurar o cumprimento das diretrizes financeiras aprovado no 
CADE, Conselhos e Diretoria da FIEP. 
•Dar suporte ao Presidente no acompanhamento dos resultados 
financeiros e metas de gratuidade.  
•Atuar estrategicamente em consonância com os demais 
Comitês de Governança e Gestão. 
•Definir, priorizar e distribuir as responsabilidades pelas ações 
das Comissões que poderão ser criadas a partir do Comitê. 
•Acompanhar a execução orçamentária e financeira 
detalhadamente. 
•Acompanhar e Monitorar o fluxo de caixa e seu correto 
planejamento e execução. 
•Monitorar e avaliar o desempenho financeiro da organização. 
•Estabelecer as políticas e diretrizes de uso dos recursos 
financeiros. 
•Estabelecer as políticas e diretrizes de crédito aplicado aos 
clientes da organização. 
•Eleger um dos membros indicados para Presidente do Comitê 
pelo período de 12 meses. 
 
 

Fonte: O autor (2017).  

 

Considerando que as estratégias organizacionais poderão ser realinhadas 

ao longo do tempo, assim caberá ao CADE propor a criação de outros Comitês que 

entendam ser necessários para contribuir com o alcance do objetivo organizacional 

do Sistema Fiep. 
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Na proposição do modelo de governança corporativa para uma paraestatal 

como descrito até o momento, o ponto em comum com as organizações privadas ou 

públicas reside nos princípios de governança corporativa: Equidade, Transparência, 

Prestação de Contas e Responsabilidade Corporativa. Entretanto, declará-los como 

parte do Modelo Governança por si só não garante a efetividade da declaração; é 

preciso construir componentes de governança corporativa, como foi o objetivo da 

proposta, com a criação do CADE, Comitês de Governança, Comitês de Gestão, 

fortalecimento dos órgãos independentes, Comitê de Ética e Auditoria Interna, além 

de uma Secretaria de Governança que atuará como apoio a esse sistema de 

Governança proposto. 

Nesta proposta, há um elemento adicional que tem um relevante papel na 

garantia de que este Modelo de Governança possa ser acompanhado não somente 

pelos componentes da Governança do Sistema Fiep: o Portal de Transparência. 

Dentro do Sistema Indústria, ao longo de 2017, tem-se trabalhado na construção de 

critérios e regras, políticas e diretrizes que garantam a padronização em nível 

nacional de todas as informações de interesse da sociedade, que representa em 

toda e qualquer organização de controle oficial ou que tenha o desejo de 

acompanhar todos os dados do Sistema Fiep. 

É importante relatar que, neste modelo proposto, o Comitê de Qualidade e 

Gestão é o responsável por assegurar que essa publicação seja realizada na 

periodicidade definida, informando dados, tais como nome de gestores, salários e 

faixas salariais, quadros de empregados, movimentações, dados contábeis, 

orçamentos mensais, consolidado anual realizado e projetado para o período, dados 

de compras com os nomes, CNPJs e valores por fornecedor, editais de licitação e 

compras diretas com todos os detalhes dos processos, aplicação dos recursos 

financeiros, demonstrações de como foram atingidos os índices de gratuidade em 

educação e quem foram os beneficiados com essas gratuidades, a fim de confirmar 

a correta aplicação do recurso, dentre diversas outras informações que serão 

disponibilizadas no Portal de Transparência do Sistema Fiep. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As empresas privadas, cujo objetivo de implantação da Governança 

Corporativa serve principalmente ao objetivo de criar e preservar o valor da 

instituição e seus resultados, são medidas com base em ganhos financeiros aos 

acionistas. Portanto, como demonstrado anteriormente, no caso de uma empresa 

paraestatal, em não havendo os acionistas, o foco deve ser a maximização de sua 

missão em benefício da sociedade. Dessa forma, apesar de o modelo de 

governança corporativo para empresa paraestatal ser construído a partir do modelo 

proposto pelo IBGC (2015), a proposta foi um modelo adaptado às necessidades da 

organização, preservando-se os princípios como basilares para esta construção. 

Como observado na estrutura de governança das empresas privadas, o 

principal objetivo é garantir a preservação do valor da organização, sendo assim, o 

poder de decisão e acompanhamento está centrado no principal ou em seus 

representantes no Conselho. Na proposição do Modelo de Governança para uma 

paraestatal aqui apresentado, pode-se dizer que o principal objetivo de uma 

estrutura de Governança Corporativa seria o de garantir a perenidade da instituição 

para o cumprimento dos objetivos para os quais foi criada, ou seja, maximizar sua 

missão em benefício do segmento que representa, o que reverberará por toda 

sociedade. 

A proposição de um modelo de governança para uma paraestatal foi 

construída na perspectiva do segmento da indústria no Paraná, o Sistema Fiep. Mas, 

pode ser expandido para outras organizações paraestatais, contudo, exigindo 

ajustes no modelo. Permanecem válidos, nesse caso, os pressupostos dessa 

construção, os princípios da Governança Corporativa, bem como os objetivos 

esperados em sua operação. 

No decorrer desta pesquisa, o Sistema Fiep iniciou a construção de uma 

proposição de um Modelo de Governança Corporativa, mas os componentes de 

governança como Comitê de Ética e Auditoria Interna não estão com a 

independência e autonomia que esta proposta apresenta, como mencionamos 

anteriormente. 

Além disso, os Comitês de Governança no modelo vigente na organização 

confundem-se com as operações das áreas de gestão e não têm um papel 
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consultivo para o CADE, como aqui proposto, mas um papel de apoio e suporte às 

áreas de gestão da organização. E, como ressalva, no Modelo de Governança 

Corporativa aprovado pela Diretoria da Federação das Indústrias, o CADE foi 

posicionado como um Conselho abaixo da Presidência e sua constituição, enquanto 

componente de Governança, não foi aprovada no Conselho de Representantes. 

Portanto, numa gestão posterior, a estrutura poderia ser dissolvida sem maiores 

explicações ou haveria a necessidade de uma assembleia do Conselho de 

Representantes para sua aprovação, ou não. 

Dessa forma, o CADE tendo sido constituído legalmente como um elemento 

de governança, seus membros, sendo validados pelo Conselho de Representantes, 

terão o papel Diretivo enquanto executivos de suas cadeiras e de Conselheiros nas 

reuniões do CADE, fazendo a interação com as demais entidades de governança. 

Esse elemento de governança representa um empoderamento dos membros, 

permitindo-lhes equilibrar os benefícios que esperam alcançar, como mencionamos 

anteriormente, a longevidade em suas posições executivas no Sistema, e os riscos 

que estarão dispostos a assumir, a fim de garantir que os princípios de governança 

corporativa sejam executados em sua plenitude. 

Sugerem-se como pesquisas futuras a ampliação da literatura acerca das 

entidades paraestatais, explorando a complexidade das agendas de interesses 

inerentes a essas empresas, e a ampliação de propostas de modelos de governança 

para demais paraestatais, bem como de desenvolvimento de um Código de 

Melhores Práticas de Governança, tendo como foco as entidades paraestatais ou 

parafiscais.  

Espera-se que esta proposição de modelo de governança para a entidade 

paraestatal pesquisada venha a contribuir para mitigar esses riscos, bem como 

contribuir positivamente para que a organização possa maximizar a sua missão, 

garantindo o equilíbrio da agenda de interesses e a execução, em sua plenitude, dos 

princípios de Governança Corporativa – sendo ainda uma base de Modelo de 

Governança a ser expandido para outras organizações paraestatais. 
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ANEXO I – PAPÉIS E ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DO SISTEMA FIEP 

 

Quadro 16 - O Conselho de Representantes 

Tipo de Decisão: Deliberativo 

Natureza do órgão: Permanente 

Periodicidade de Reuniões 
Ordinárias: 

Anualmente: 
•Até 30 de Abril - demonstrações contábeis e prestação de 
contas e o relatório de atividades de cada exercício findo. 
•Até 30 de Novembro - Plano de Trabalho e Orçamento 
próximo exercício. 
Bianualmente: 
•Para eleger os representantes dos Conselhos Regionais do 
SESI e do SENAI. 
Quadrienalmente: 
•Para eleger e dar posse à Diretoria, Conselho Fiscal e 
Representantes para CNI. 

Tempo de mandato dos 
membros: 

Enquanto o Sindicato for filiado à Federação. 

Subordinação: Não há 

Quem cria e/ou indica: 
Sindicatos filiados ao Sistema Indústria aprovados no 
Conselho de Representantes. 

Composição: 
01 (um) Delegado titular, e 
01 (um) suplente de cada Sindicato filiado. 

Resumo das Principais 
atribuições: 

Órgão deliberativo máximo da Federação: 
•Eleger e dar posse a Diretoria e o Conselho Fiscal. 
•Eleger os representantes nos conselhos regionais do SESI 
e SENAI e a Delegação que Representará a Federação na 
CNI. 
•Aprovar os nomes que comporão o CADE. 
•Deliberar, anualmente, sobre o plano de trabalho elaborado 
pela Diretoria. 
•Deliberar sobre a alienação ou o gravame de bens imóveis 
da Federação. 
•Deliberar sobre as demonstrações contábeis, financeiras e 
o relatório de gestão de cada exercício findo; 
•Deliberar sobre a previsão orçamentária da receita e da 
despesa para o exercício subsequente, a destinação dos 
recursos excedentes ou o suprimento do déficit; 
•Deliberar sobre a admissão de novos Sindicatos ao quadro 
associativo. 

Fonte: elaborado pelo autor com base no Estatuto da Federação das Indústrias 
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Quadro 17 - Conselho Fiscal 

Tipo de Decisão: Deliberativo 

Natureza do órgão: Permanente 

Periodicidade de Reuniões 
Ordinárias: 

Duas vezes por ano ou extraordinariamente sempre que 
necessário 

Tempo de mandato dos 
membros: 

Quatro anos. 

Subordinação: Não há 

Quem cria e/ou indica: 
Eleitos quadrienalmente pelo Conselho de Representantes 
juntamente com a Diretoria da FIEP. 

Composição: 
03 Membros efetivos 
03 Suplentes 

Resumo das Principais 
atribuições: 

Responsável pela fiscalização, pelo exame e 
acompanhamento do movimento contábil-financeiro da 
Federação: 
•Dar parecer sobre as demonstrações contábeis e a 
prestação de contas de cada exercício. 
•Dar parecer sobre a previsão de receita e despesa para o 
exercício seguinte. 
•Opinar sobre despesas extraordinárias, sobre os 
balancetes mensais e sobre demais documentos de 
natureza contábil-financeira. 
•Goza de total autonomia e independência em relação à 
Diretoria, devendo suas solicitações ser atendidas de 
forma inconteste. 
•Pode contratar assessoria técnica específica quando 
julgar necessário. 

Fonte: elaborado pelo autor com base no Estatuto das Organizações (2017). 
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Quadro 18 - Conselho Regional SESI 

Tipo de Decisão: Deliberativo 

Natureza do órgão: Permanente 

Periodicidade de Reuniões 
Ordinárias: 

Mensal 

Tempo de mandato dos 
membros: 

•Membros natos (cargos): enquanto estiverem nos cargos 
•Demais membros: dois anos podendo ser reconduzidos 

Subordinação: 
•Não há 
•Prestação de contas ao Conselho Nacional 

Quem cria e/ou indica: 
•Eleitos quadrienalmente pelo Conselho de 
Representantes juntamente com a Diretoria da FIEP. 

Composição: 

09 Membros: 
•Presidente da FIEP (cargo) 
•04 indicados do Conselho de Representantes 
•01 indicado do Ministério do trabalho 
•01 indicado do MEC 
•01 representante dos trabalhadores da indústria 
•01 indicado das categorias transportes, comunicações e 
pesca 

Resumo das Principais 
atribuições: 

Atuar na gestão dos recursos da região: 
•Votar verbas e orçamento anual. 
•Aprovar relatório e prestação de contas. 
•Acompanhar a execução orçamentária. 
•Apreciar o inventário de bens. 
•Fixar padrões de vencimentos, promoções e reajustes. 
•Manifestar sobre aquisição de imóveis. 
•Acompanhar a regularidade e prover estrutura (física e 
funcional) para as ações do departamento regional. 
•Atender as solicitação do Conselho Nacional. 
•Representar o departamento regional junto a órgãos 
nacionais e outras entidades sempre que necessário. 

Fonte: elaborado pelo autor com base no Regulamento do SESI (2017). 
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Quadro 19 - Conselho Regional SENAI 

Tipo de Decisão: Deliberativo 

Natureza do órgão: Permanente 

Periodicidade de Reuniões 
Ordinárias: 

Mensal 

Tempo de mandato dos 
membros: 

•Membros natos (cargos): enquanto estiverem nos cargos 
•Demais membros: dois anos podendo ser reconduzidos 

Subordinação: 
•Não há 
•Prestação de contas ao Conselho Nacional 

Quem cria e/ou indica: 
•Eleitos quadrienalmente pelo Conselho de 
Representantes juntamente com a Diretoria da FIEP. 

Composição: 

09 Membros: 
•Presidente da FIEP (cargo) 
•Diretor Regional (cargo) 
•04 indicados do Conselho de Representantes 
•01 indicado do Ministério do trabalho 
•01 indicado do MEC 
•01 representante dos trabalhadores da indústria 

Resumo das Principais 
atribuições: 

Atuar na gestão dos recursos da região: 
•Votar verbas e orçamento anual. 
•Autorizar transferências e suplementações financeiras. 
•Aprovar relatório e prestação de contas. 
•Acompanhar a execução orçamentária. 
•Apreciar o inventário de bens. 
•Fixar padrões de vencimentos, promoções e reajustes. 
•Manifestar-se sobre aquisição de imóveis. 
•Acompanhar a regularidade e prover estrutura (física e 
funcional) para as ações do departamento regional. 
•Atender as solicitação do Conselho Nacional. 
•Representar o departamento regional junto a órgãos 
nacionais e outras entidades sempre que necessário. 

Fonte: elaborado pelo autor com base no Regimento do SENAI(2017). 
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Quadro 20 - Conselho Regional IEL 

Tipo de Decisão: Deliberativo 

Natureza do órgão: Permanente 

Periodicidade de Reuniões 
Ordinárias: 

Trimestral 

Tempo de mandato dos 
membros: 

•Membros natos (cargos): enquanto estiverem nos cargos 
•Convidados: dois anos podendo ser reconduzidos 

Subordinação: 
•Não há 
•Prestação de contas ao Nacional (Núcleo central) 

Quem cria e/ou indica: •Presidência do Sistema Fiep 

Composição: 

07 Membros: 
•Presidente da FIEP (cargo) 
•Diretor Regional (cargo) 
•Superintendente SESI (cargo); 
•04 convidados temporários designados pelo Presidente (2 
efetivos e 2 suplentes); 
•01 indicado do Ministério do trabalho 
•01 indicado do MEC 
•01 representante dos trabalhadores da indústria 

Resumo das Principais 
atribuições: 

Fixar as diretrizes técnicas da Entidade: 
•Fixar diretrizes técnicas do IEL/PR. 
•Manifestar-se sobre a proposta de ação anual, suas 
retificações e resultados alcançados. 
•Aprovar o regimento interno e suas alterações mediante a 
proposição do Diretor Regional. 
•Realizar estudos e trabalhos a respeito de matérias 
inerentes a sua competência, a pedido do presidente do 
Conselho Regional. 

Fonte: elaborado pelo autor com base no Estatuto IEL – Núcleo Central (2017). 
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Quadro 21 - Diretoria FIEP 

Tipo de Decisão: Deliberativo 

Natureza do órgão: Permanente 

Periodicidade de Reuniões 
Ordinárias: 

Mensal 

Tempo de mandato dos 
membros: 

•Eleitos quadrienalmente no Conselho de Representantes 

Subordinação: •Conselho de Representantes 

Quem cria e/ou indica: •Sindicatos filiados à Federação das Indústrias do Paraná 

Composição: 

22 Membros e 21 Suplentes: 
•Presidente da FIEP 
•15 Vice-Presidentes 
•1º, 2º e 3º Diretor Secretário 
•1º, 2º e 3º Diretor Financeiro 
•21 Suplentes para cada membro, exceto o presidente 

Resumo das Principais 
atribuições: 

Órgão deliberativo máximo da Federação: 
•Conduzir a Federação. 
•Aprovar a criação de conselhos, comissões, grupos de 
trabalho e coordenadorias. 
•Designar representantes junto aos organismos públicos 
ou privados. 
•Aprovar demonstrações contábeis, a prestação de contas 
de cada exercício e a previsão da receita e despesa para o 
exercício seguinte. 
•Elaborar o plano de trabalho para o exercício subsequente 
e o relatório de gestão do exercício findo. 
•Votar propostas para suprir as dotações orçamentárias. 
•Administrar o patrimônio, propor a alienação ou o 
gravame de bens imóveis. 
•Aprovar política de viagens. 
•Aprovar plano de cargos e salários. 
•Orientar a estratégia de atuação do SESI e SENAI do PR, 
sem interferência administrativa e financeira, promover a 
gestão do IEL. 

Fonte: elaborado pelo autor com base no Estatuto FIEP (2017). 

 



102 

 

Quadro 22 - Presidência FIEP 

Tipo de Decisão: Deliberativo 

Natureza do órgão: Permanente 

Periodicidade de Reuniões 
Ordinárias: 

Mensal 

Tempo de mandato dos 
membros: 

•Eleitos quadrienalmente no Conselho de Representantes 

Subordinação: •Diretoria FIEP 

Quem cria e/ou indica: •Sindicatos filiados à Federação das Indústrias do Paraná 

Composição: Cargo eleito juntamente com a Diretoria da FIEP 

Resumo das Principais 
atribuições: 

Administrar e dirigir a Federação: 
•Representar a Federação ativa e passivamente. 
•Convocar e presidir as reuniões da Diretoria e do 
Conselho de Representantes. 
•Autorizar a admissão e a demissão de empregados, 
estipular-lhes salários, lotá-los em seu local de trabalho. 
•Nomear os membros dos conselhos, comissões, grupos 
de trabalho, relatorias e coordenadorias. 
•Organizar serviços internos, criando, modificando ou 
extinguindo departamentos, serviços e setores. 
•Autorizar a realização de despesas, assinando, com o 
Diretor Financeiro, cheques e quaisquer outros 
documentos de natureza cambial ou patrimonial. 
•Delegar competência para os Vice-Presidentes para que 
possam realizar atos administrativos internos de sua 
responsabilidade. 
•Estimular o estreitamento das relações da Federação com 
os Sindicatos filiados, entidades de classe e com todas as 
categorias econômicas. 
•Cumprir as decisões do Conselho de Representantes e da 
Diretoria. 

Fonte: elaborado pelo autor com base no Estatuto FIEP (2017). 
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Quadro 23 - Conselhos Temáticos e Setoriais 

Tipo de Decisão: Consultivo 

Natureza do órgão: Permanente 

Periodicidade de Reuniões 
Ordinárias: 

Mensal 

Tempo de mandato dos 
membros: 

•Enquanto filiados à Federação 

Subordinação: •Não há 

Quem cria e/ou indica: 
•Diretoria da FIEP, com participação voluntária e aprovada 
pelo Conselho Temático, conforme o tema. 

Composição: 

•Diretoria FIEP 
•Associações setoriais 
•Entidades do Sistema "S" 
•Sindicatos 
•Órgãos públicos 
•CNI 
•Outras instituições de interesse dos Conselhos 

Resumo das Principais 
atribuições: 

Conselhos Setoriais: canal permanente de diálogo entre 
empresários, sindicatos e o Sistema Fiep. Tratar de temas 
transversais de impacto a todos os setores industriais. 10 
setores: 
1•Assuntos Legislativos 
2•Assuntos Tributários 
3•Desenvolvimento de Cidades 
4•Infraestrutura (Logística, Transportes, Energia e Gás) 
5•Meio ambiente 
6•Mircro, Pequenas e Médias industriais 
7•Negócios internacionais 
8•Conselho temático e de responsabilidade 
Social/Conselho paranaense de Cidadania Empresarial 
(CPCE) 
9•Política industrial, inovação e Design 
10•Relações do trabalho 
 
Conselhos Temáticos: debatem assuntos específicos de 
cada cadeia produtiva. São 5: 
1•Construção Cívil 
2•Madeira 
3•Mineral 
4•Moveleira 
5•Têxtil e Vestuário 
Conselhos Setoriais externos que contam com o apoio da 
FIEP: Metal Mecânica e Eletroeletrônica e 
Sucroenergético. 

Fonte: elaborado pelo autor com base no Estatuto FIEP (2017). 

 

 


