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RESUMO 
 

Uma boa governança corporativa tende a criar mecanismos de proteção à 
instituição, ajuda a proteger o resultado financeiro, por meio do supervisionamento 
das atividades desenvolvidas e das tomadas de decisões que atendam ao 
interesse das partes envolvidas. Nesse contexto, faz-se necessário pensar um 
sistema de governança corporativa que inclua de imediato a geração Y na gestão 
e nos conselhos de administração, considerando a perspectiva que já estão 
entrando na linha sucessória. O objetivo deste trabalho foi identificar as 
contribuições que os gestores da geração Y podem oferecer para a governança de 
uma Instituição Financeira. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa 
utilizando-se do estudo de caso como método. A pesquisa foi realizada em uma 
Instituição Financeira de natureza jurídica e de economia mista. As fases 
metodológicas foram construídas numa perspectiva positiva, ou seja, de identificar 
contribuições a partir dos princípios globais de governança corporativa propostos 
por Silveira (2015). As contribuições dos gestores da geração Y foram: 1. 
Simplificação das informações estratégicas disponibilizadas nos canais internos de 
comunicação; 2. Divulgação de casos considerados relevantes no tocante à 
responsabilização dos gestores pelas decisões tomadas; 3. Mudança no processo 
de avaliação de desempenho; 4. Reformulação do sistema de recrutamento 
interno adequando a estratégia de desenvolvimento de competências digitais; 5. 
Atribuição de uma função de caráter consultivo à área de controles internos; 6. 
Incentivo à utilização dos ambientes virtuais de colaboração; 7. Promoção de 
fóruns permanentes de sugestões; 8. Permissão de representantes dos gestores 
previamente selecionados como ‘ouvintes’ nas reuniões do Conselho de 
Administração da Instituição Financeira; 9. Estímulo para a realização de 
encontros regionalizados para discutir os direitos e as responsabilidades dos 
acionistas; 10. Reforço nos canais internos de comunicação sobre o respeito à 
diversidade; 11. Criação de campanhas internas que inibam eventuais atitudes 
inadequadas e reforcem o posicionamento da ausência de políticas 
discriminatórias. Os resultados permitiram concluir que a compreensão da 
estratégia e do sistema de governança corporativa facilitaria a execução do 
negócio da Instituição Financeira e o envolvimento dos gestores da geração Y, 
mas que cabe considerar o potencial de contribuição desses Gestores diante do 
cenário atual. 

Palavras-chave 

Governança Corporativa, Gestores da Geração Y, Instituição Financeira. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Good corporate governance tends to create mechanisms to protect the institution, 
helps to protect the financial result by supervising the activities carried out and 
making decisions that meet the interests of the parties involved. In this context, it is 
necessary to think about a system of corporate governance that immediately 
includes generation Y in management positions and in boards of directors, 
considering the prospects that this gereration is already entering the line of 
succession. The objective of this work is to identify the contributions that the 
managers of the generation Y can offer to the governance of a Financial Institution. 
This is a qualitative research using the case study as a method. The research was 
carried out in a Financial Institution of legal nature and mixed economy. The 
methodological stages were constructed in a positive perspective, that is, to identify 
contributions from the global principles of corporate governance proposed by 
Silveira (2015). The contributions of the managers of generation Y were: 1. 
Simplification of the strategic information provided  by the internal communication 
channels; 2. Disclosure of cases considered relevant regarding the accountability 
of managers for the decisions made; 3. Changes in the process of performance 
evaluation; 4. Reformulation of the internal recruitment system, adapting the digital 
skills development strategy; 5. Assignment of an advisory function to the area of 
internal controls; 6. Encouragement of the use of virtual collaboration 
environments; 7. Promotion of permanent suggestions forums; 8. Permission of 
representatives of managers previously selected as 'listeners' in the meetings of 
the Board of Directors of the Financial Institution; 9. Encouragement for regional 
meetings to discuss the rights and responsibilities of shareholders; 10. 
Strengthening internal communication channels on respect of diversity; 11. 
Creation of internal campaigns that inhibit possible inappropriate behaviors and 
strengthen the position of the absence of discriminatory policies. The results 
allowed to a conclusion that an understanding of the strategy and the corporate 
governance systems would facilitate the execution of the business of the Financial 
Institution and the involvement of the managers from generation Y, but it is 
necessary to consider the potential contribution of these Managers on the current 
scenario. 

Key-words 
 

Corporate Governance,  Generation Y Managers, Financial Institution. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os acontecimentos corporativos internacionais, especialmente os ocorridos 

nos Estados Unidos na década de 1980 – como a tentativa de aquisição do controle 

da Texaco pela Chevron1, foram base para a criação de leis, normas e regulamentos 

para o mercado, que a cada dia mais, com o acirramento econômico, a globalização 

e seus benefícios e malefícios trouxeram para discussão assuntos até então pouco 

então debatidos, como a governança corporativa. 

No Brasil, vive-se um novo momento de consideráveis ajustes por diversas 

Instituições, as quais estão contabilizando valores expressivos por fraudes, propinas, 

lavagem de dinheiro, corrupção, além de emergir uma lei na tentativa de aprimorar a 

governança, como a Lei Federal n°. 13.303/2016 – Lei das Estatais: estatuto jurídico 

da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no 

âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que determina 

que as organizações deverão observar regras de governança corporativa, tais como 

de transparência e de estruturas, práticas de gestão de risco e de controle interno, 

composição da administração e, se houver acionistas, mecanismos para a sua 

proteção (art. 6º.). 

Diante disso, os princípios e valores que norteiam a governança corporativa, 

ganham um contorno necessário para a solução de problemas éticos, de 

transparência, sistemas inadequados de avaliação e remuneração de executivos, 

aspectos de controles internos falhos, erros estratégicos, debilidade e amadorismo 

no sistema decisório dos conselhos de administração e outros dilemas de controle 

entre proprietários, gestores e investidores. De acordo com Silveira (2015), o tema 

se tornou desafiador exigindo uma abordagem multidisciplinar. 

                                            
1 Tentativa ocorrida em 1984, quando os executivos da Texaco tinham por objetivo vender o 
controle da companhia para a Chevron, pois ela se encontrava deficitária. A transação não 
ocorreu, pois não era a solução adequada para a melhoria da performance da companhia. Após 
esse episódio o fundo de pensão Calpers – California Pulblic Employers Retired System, 
acionista da Texaco á época, determinou que no papel de investidores de longo prazo adotaria 
uma postura dura e ativa dentro da companhia não permitindo um comportamento similar em 
outros investimentos do fundo. Logo após, em 1985, a Calpers atuou na criação do CII – 
Conselho de Investidores Institucionais. 
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Uma boa governança corporativa ajuda a proteger o resultado financeiro, por 

meio da supervisão das atividades desenvolvidas e das tomadas de decisões que 

atendam aos interesses das partes envolvidas. As boas práticas de governança 

beneficiam diretamente as instituições pelo maior acesso ao mercado de crédito, 

menor custo de capital, melhoria da performance e aumento da longevidade, entre 

outros. 

No contextual atual, em muitas organizações, a geração dos Babyboomers 

ocupa as funções de conselheiros de administração das Instituições em função da 

experiência profissional que possui e a gestão dessas instituições está sob o 

comando dos gestores da geração X. Considerando que os sistemas de governança 

corporativa atuais foram desenvolvidos por essas gerações com base em suas 

características, valores e no contexto vivido por elas, atualmente apresentam como 

desafio a manutenção e a continuidade dos negócios e operações das Instituições 

pelas novas gerações que estão assumindo os postos na gestão e nos conselhos 

das Instituições. 

Andrade e Rossetti (1994, p. 98) destacam que a estrutura empresarial do 

final do século passado foi em grande parte edificada nos anos de 1950 e 1960 e 

que meio século depois a geração que empreendeu passa a ser sucedida por uma 

segunda, e em parte dos casos por uma terceira geração. Esses autores chamam a 

atenção que as sucessões avolumaram os casos de mudança no controle acionário 

gerando novos acordos entre acionistas e novas práticas de governança (ANDRADE; 

ROSSETTI, 1994). 

Nesse cenário, surge uma nova geração de gestores – os jovens da geração 

Y, com ideias revolucionárias, valores distintos dos até então observados, ligados 

em tecnologia, com anseio de significados, senso de urgência, de construção 

colaborativa e despadronizada (LANCASTER; STILLMAN, 2011). Daí emerge a 

necessidade de se pensar um modelo de governança corporativa que considere as 

contribuições trazidas por esses gestores. Entende-se aqui por contribuição as 

sugestões que os gestores da geração Y têm acerca do modelo de governança da 

instituição pesquisada, ou seja, as percepções destes gestores do modelo atual. 
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O segmento escolhido para foco da discussão foi o de negócios financeiros, 

mais especificamente o de uma Instituição Financeira (IF) de natureza jurídica e 

economia mista – tendo como acionista controlador a União. No caso de uma IF, 

onde o objetivo é maximização do retorno total dos shareholders e a intermediação 

de produtos e serviços financeiros, em um ambiente altamente competitivo, com 

estruturas rígidas e hierarquizadas, o desafio pode ser ainda maior na lida desses 

gestores da geração Y. E esse desafio é potencializado quando se trata de uma IF 

de economia mista, que além de ser uma IF de mercado, atua com políticas públicas 

governamentais e regulatórias, ou seja, tem a função social de realização do 

interesse coletivo orientado para o bem estar econômico e alocação eficiente dos 

recursos geridos. 

Neste contexto problematizou-se esta pesquisa. 

 

1.1 FORMULAÇÃO DA PERGUNTA DE PESQUISA 

 

Diante da contextualização apresentada, a presente pesquisa é orientada 

pela seguinte questão: Quais as percepções dos gestores da geração Y sobre a 

governança corporativa de uma instituição financeira bicentenária?  

 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

A fim de responder à questão norteadora deste trabalho, os objetivos da 

pesquisa são: 
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1.2.1 Objetivo Geral 

 

Identificar as contribuições que os gestores da geração Y podem oferecer 

para a governança corporativa de uma instituição financeira. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

a) Apresentar a governança corporativa da instituição financeira; 

b) Caracterizar o sistema de governança corporativa da instituição financeira 

com base nos princípios globais de governança corporativa propostos por 

Silveira (2015);  

c) Identificar as sugestões dos gestores da geração Y sobre o modelo de 

governança da instituição pesquisada tendo como perspectiva os 

princípios globais de governança corporativa propostos por Silveira (2015). 

 

1.3 JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA 

 

Diante da complexidade das Instituições, das estruturas e dos modelos de 

gestão, da rigidez estrutural da governança corporativa de uma IF e do perfil dos 

gestores da geração Y, justifica-se identificar as contribuições que esses gestores 

podem oferecer para a governança corporativa.  

Em um primeiro momento parecem contraditórios os sistemas atuais de 

governança corporativa com o perfil da geração Y, pois esses via de regra, são 

rígidos. Segundo Lancaster e Stillman (2011), a geração Y é acelerada, flexível, com 

dinâmica, valores, tempos e movimentos próprios e diferentes das gerações 
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anteriores, mas vale destacar que a geração Y é a próxima na linha sucessória, ou 

seja, os formuladores das estratégias de governança corporativa precisam estar 

preparados para a transição. 

Desta forma, olhar para a dinâmica presente e repensar o futuro pode 

constituir valor, no sentido de evidenciar suas práticas e respectivas decorrências e 

promover as adequações necessárias, ainda que essas sejam para adequação a 

diplomas legais, como a Lei Federal n°. 13.303/2016 – Lei das Estatais. 

A construção do conhecimento teórico e prático em governança corporativa 

se baseia em processos contínuos e complementares, tornando necessária a 

pesquisa e a produção científica nesta área. Desse modo, no contexto de aplicação 

prática, identificar as contribuições que os gestores da geração Y podem oferecer 

para a governança da IF pode promover inovações na governança e apresentar 

sugestões para estudo e decisões por parte da IF. 

No contexto acadêmico, a percepção do potencial de contribuição da área de 

gestão de pessoas, que abarca a temática da geração Y, pode contribuir para os 

estudos de governança corporativa. Segundo Lancaster e Stillman (2011), essa 

nova geração está transformando a dinâmica e a maneira de pensar nas 

organizações.  

E ainda, este estudo justifica-se por uma preocupação da área de gestão de 

pessoas de consolidar um sistema de governança corporativa que inclua de imediato 

a geração Y na gestão e nos conselhos de administração, considerando as 

perspectivas de que estes gestores já estão entrando na linha sucessória e a 

estrutura da organização precisa estar preparada para recebê-los e assim garantir a 

sua perenidade.  

O caráter multidisciplinar dos desafios apresentados às organizações 

atualmente, especialmente no que tange à adequação estratégica por parte das 

Instituições – onde os processos de governança e sustentabilidade são exigência 

social manifestada pelas políticas públicas, pelas empresas e pela sociedade civil 

organizada (ISAE, 2017), faz com que este trabalho contribua ainda com pesquisas 

relacionadas à Governança e à Sustentabilidade. 
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1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Esta dissertação está dividida em cinco capítulos. O Capítulo 1 é de caráter 

introdutório e contém a formulação do problema de pesquisa, os objetivos geral e 

específicos, bem como as justificativas teórica e prática. 

O Capítulo 2 apresenta o quadro teórico de referência, com base nos 

principais autores que estudam as temáticas desta dissertação. 

O Capítulo 3 descreve a metodologia e os procedimentos escolhidos para 

esta pesquisa: especificação do problema (pergunta de pesquisa, definição das 

categorias de análise e recortes efetuados, definição de termos relevantes), 

delimitação e design da pesquisa (participantes, delineamento e etapas da pesquisa, 

procedimentos de coleta, tratamento e análise dos dados, facilidades e dificuldades 

na coleta e tratamento dos dados e limitações da pesquisa), e os aspectos éticos 

envolvidos neste trabalho. 

O Capítulo 4 apresenta os resultados e as análises dos dados da pesquisa, 

ou seja, a caracterização da governança corporativa da IF e as percepções dos 

gestores da geração Y sobre o modelo de governança da instituição pesquisada 

tendo como perspectiva os princípios globais de governança corporativa propostos 

por Silveira (2015). 

Por fim, o Capítulo 5, é constituído das conclusões e sugestões para 

pesquisas futuras.  
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2 QUADRO TEÓRICO DE REFERÊNCIA 

Neste capítulo, serão abordadas as temáticas de governança corporativa, a 

geração Y e a relação entre ambas.  

Na seção de governança corporativa a abordagem é histórica, conceitual e 

principiológica. Na seção sobre a geração Y, buscou-se caracterizar a geração a 

partir do histórico e dos comportamentos percebidos e relatados nos estudos. Na 

seção final busca-se analisar as interfaces entre a governança corporativa e a 

geração Y. 

 

2.1 GOVERNANÇA CORPORATIVA: UM MODELO EM CONSTRUÇÃO  

 

Considerando os escândalos corporativos ocorridos e a evolução da 

governança corporativa no Brasil e no mundo, bem como o cenário econômico e 

político dos últimos anos, as boas práticas de governança corporativa passaram a 

ser um fator de vantagem competitiva fornecendo mecanismos de controle e 

orientações para a prática de decisões confiáveis, segundo critérios aceitos pela 

sociedade, reguladores, investidores, funcionários e clientes. Apresenta-se assim, 

aspectos conceituais acerca da governança corporativa. 

 

2.1.1 Questões Conceituais da Governança Corporativ a 

 

A base conceitual de governança corporativa gira em torno de direção, 

monitoramento, controle, relação dos agentes e da estrutura, poder e normas. 

Considerando o contexto da “gestão de interesses”, Andrade e Rossetti (2014) 

definem Governança Corporativa segundo quatro critérios: como guardiã de direitos, 

como sistema de relações, como centrada no poder e como normativa.  
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No critério guardiã de direitos , o foco é dado ao retorno total de longo prazo 

dos proprietários, considerando desde os investidores institucionais (fundos de 

pensão, fundos de investimentos, seguradores, etc.) até os acionistas minoritários. 

Porém a governança corporativa guarda direitos como justiça, transparência e 

responsabilidade das companhias nos interesses dos negócios e nos da sociedade 

(WILLIAMSON, 1996). 

Em 2004, a OCDE – Organização de Cooperação para o Desenvolvimento 

Econômico, definiu governança corporativa como o sistema pelo qual as companhias 

de negócios são dirigidas ou controladas; a estrutura de governança especifica a 

distribuição de direitos e responsabilidades entre os diversos participantes, define 

regras e procedimentos para a tomada de decisões; também oferece bases por meio 

das quais os objetivos da companhia são definidos, bem como os meios para 

alcançá-los e instrumentos de mensuração (OCDE, 2004). Já em 2015, com a 

revisão dos Princípios da OCDE, o conceito foi revisto na tentativa de torná-lo mais 

claro. 

 

A governança corporativa envolve um conjunto de relações entre a 
gestão de uma empresa, sua diretoria, seus acionistas e outras 
partes interessadas. A governança corporativa também fornece a 
estrutura através da qual os objetivos da empresa são definidos e os 
meios para alcançar esses objetivos e acompanhamento dos 
resultados obtidos (OCDE, 2015, p. 11). 

 

Como sistema de relações , a prática de relacionamentos entre os 

stakeholders explícita no conceito de Governança Corporativa – acionistas 

majoritários e minoritários, conselho de administração, diretoria executiva, auditorias 

interna e externa e conselho fiscal – busca por maximizar os resultados para todas 

as partes envolvidas. 

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2015, p. 20, grifo 

nosso) assim define: 

 

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

 

 O conceito definido por Shleifer e Vishny (1997, apud ANDRADE; 

ROSSETTI, 2014, p. 139, grifo nosso) também é classificado no mesmo sistema. 

 

Governança corporativa é o campo da administração que trata do 
conjunto de relações  entre a direção das empresas, seus conselhos 
de administração, seus acionistas e outras partes interessadas. 

 

No critério de centralização do poder , observa-se o interior das corporações; 

ele envolve as estratégias, as operações, a geração de valor, além da destinação 

dos resultados (ANDRADE e ROSSETTI, 2014). O Relatório de Cadbury (1992, p. 

14), em sua versão original define: “Governança Corporativa é o sistema pelo qual 

as empresas são dirigidas e controladas”.  

Nesse critério encontra-se a Teoria da Agência que se baseia na separação 

de papéis que existe na sociedade por ações entre representantes/gestores 

(encarregados de tomar de decisões de negócios) e representados/proprietários, as 

pessoas que transferem o poder decisório para o terceiro. Para Silveira (2015, p. 34) 

a teoria da agência, também conhecida como teoria da representação, tem sido a 

abordagem conceitual mais utilizada para discutir a governança corporativa. 

Na discussão da direção e controle das companhias encontra-se a teoria do 

conflito de agência, que consiste na assimetria de interesses entre a propriedade e a 

gestão. Essa assimetria ocorreu na medida do agigantamento das corporações, a 

inerente pulverização dos acionistas e as dificuldades de sucessão dos dirigentes, 

em função do desinteresse e inaptidão para o exercício de funções gerenciais por 

parte dos sucessores, tornando inevitável a contratação de gestores no mercado de 

trabalho (ANDRADE; ROSSETTI, 2014). Os proprietários (acionistas – outorgantes) 

têm o interesse no máximo retorno, focam decisões financeiras, alocação de 

recursos, riscos e diversificação. Os gestores (contratados – outorgados) estão 

focados nas decisões, no domínio do negócio, no conhecimento da gestão, 

estratégia e operações da companhia. Ocorre que estes gestores outorgados 

também têm seus interesses, resultando daí os conflitos que não são perfeitamente 

simétricos entre acionistas e gestores (ANDRADE; ROSSETTI, 2014).  
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Como sistema normativo  a governança corporativa se dá a partir do 

conjunto de instrumentos regulatórios para a busca da excelência pela gestão da 

companhia. Esse conjunto compreende as leis (federais, estaduais, distritais, 

municipais), atos jurídicos, pactos, regulamentos e normativos internos e externos à 

companhia, acordos firmados, código de conduta e integridade, etc. Para Andrade e 

Rossetti (2014, p. 141) trata-se de um “conjunto de instrumentos, derivados de 

estatutos legais e de regulamentos, que objetiva a excelência em gestão e a 

observância dos direitos dos stakeholders que são afetados pelas decisões dos 

gestores”. 

 Há ainda, autores que tentam dar amplitude ou agregar todas as 

classificações em um único conceito. Como tentativa de síntese, minimizando os 

conflitos por conta dos elementos de imperfeição dos contratos e imperfeição dos 

agentes, Andrade e Rossetti (2014, p. 153, grifo nosso) propõem uma definição para 

Governança Corporativa.  

 

Um conjunto de princípios, processos e práticas que rege o sistema 
de poder  e os mecanismos de gestão  das corporações, buscando a 
maximização da riqueza  dos proprietários e o atendimento dos 
direitos  de outras partes interessadas , minimizando oportunismos 
conflitantes com esse fim.  

 

 Construindo um conceito multidisciplinar, Silveira (2015, p.3, grifo nosso) traz 

uma amplitude ainda maior e deixa de mencionar alguns dos agentes da estrutura 

de governança. Para o autor,  

 

governança corporativa diz respeito à maneira pela qual as 
sociedades são dirigidas e controladas, incluindo regras explícitas e 
tácitas, com destaque para o relacionamento entre os principais 
personagens : diretoria, conselho de administração e acionistas. 
Trata-se de um tema que exige uma abordagem multidisciplinar , 
englobando áreas como ética empresarial, gestão, liderança, 
psicologia social, direito, economia, finanças e contabilidade, entre 
outras. 

 

Após a elucidação das questões conceituais, é importante compreender os 

marcos históricos que contribuíram para o que hoje se denomina boa governança 

corporativa. 
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2.1.2 Marcos Históricos da Governança Corporativa 

 

Destacam-se alguns dos marcos históricos importantes para a compreensão 

do conceito e estrutura de Governança Corporativa. 

 

FIGURA 1 – Marcos Históricos de Governança Corporativa 

 

 

Ativismo Pioneiro              Princípios da OCDE           Crise Financeira Global  

de Robert Monks               

Década de 1980/90              1999              2008 

 

            ... 

     

      1992       2002 
      Relatório de Cadbury                  Lei SOX 

   

Fonte: elaborado pelo autor  

 

O Ativismo pioneiro de Robert Monks 2, primeiro marco importante para 

Governança Corporativa ocorre nas décadas de 1980 e 1990 pela percepção desse 

ativista da forma como as companhias são governadas. Para Monks (2000), o 

destino das companhias é decidido pelos seus executivos e não pelos seus 

proprietários. Ele percebeu que os acionistas querem a maximização do capital 

investido ao invés de atuar para a melhoria da performance da companhia, enquanto 

os executivos, muitas vezes, querem manter seus privilégios às custas dessas.  

                                            
2 Robert A. G. Monks, nasceu em 4.12.1933, em Boston, filho de um casal de classe média alta, 
formou-se em Direito na Universidade de Harvard, foi co-fundador da Institutional Shareholder 
Services, Lens Governance Advisors e The Corporate Library (atualmente parte da GMI Ratings).  
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Diante disso, atuou no fortalecimento dos investidores institucionais3 tentando 

organizá-los no período de sua passagem pelo Departament of Labor (1984-85) do 

governo dos Estados Unidos, onde desenvolveu uma linha de análise em que o 

administrador do fundo tivesse voto no conselho de administração. Monks (2000) 

atacava a falta de transparência nas companhias e defendia maior intervenção de 

órgãos reguladores no mercado de capitais.  

Robert Monks foi o primeiro autor a utilizar o termo ‘Governança Corporativa’ 

em uma publicação. As ideias de Monks estão publicadas em algumas obras: em 

1992, Power and Accountability, onde destaca a necessidade do monitoramento da 

empresa por seus acionistas; em 1995, Corporate governance, um manual para a 

prática da governança, com base em casos americanos; em 1996, Watching the 

watches, um bussines plan de governança para o século XXI; em 1998, The 

emperor’s nightingale, uma tentativa de entender a relação entre as partes 

constitutivas das companhias; em 2001, New global investors, aborda as 

transformações do mundo corporativo e suas nuances; em 2004, Reel and rout, que 

trata da corrupção e justifica a necessidade de resgate da ética no contexto das 

companhias; em 2007, Corpocracy; e em 2013, Citizens DisUnited: Passive 

Investors, Drone CEOs, and the Corporate Capture of the American Dream. 

As motivações de Monks se dão pela separação proprietários-executivos, 

pela aproximação efetiva ‘acionistas – conselho – direção’, pela exposição de 

práticas danosas no mercado americano, pela mobilização de acionistas e órgãos 

reguladores, pelo monitoramento e intervenção nas companhias, pelo envolvimento 

dos proprietários e mobilização dos investidores institucionais. Esse autor evidencia 

a importância da boa governança para a sociedade e é centrado em dois valores: 

senso de justiça (fairness) e conformidade legal (compliance), os quais serão 

discutidos mais adiante. 

                                            
3  Os Investidores institucionais são o Estado e outras instituições públicas, os bancos, as 
seguradoras, os fundos de investimento, os fundos de pensões e outras entidades que invistam 
no mercado de capitais comprando e vendendo grandes quantidades de valores mobiliários. 
Pelos grandes volumes de títulos que movimentam nos mercados financeiros, são considerados 
como os mais importantes agentes no mercado de capitais, atuando de forma profissional, com 
uma perspectiva de longo prazo e muitas vezes assumindo riscos mais elevados desde que as 
expetativas de retorno sejam elevadas; há muita informação e se utiliza de pesquisas e 
tecnologia para detectar oportunidades de mercado. 
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O segundo marco se dá pelo Relatório de Cadbury  (CADBURY, 1992), que 

apresenta um conjunto de propostas que se contrapõem à forma como as 

companhias britânicas vinham sendo governadas. Os conselhos de administração 

eram compostos por conselheiros que participavam de conselhos de várias 

companhias, cruzando interesses e prejudicando os acionistas minoritários e 

outsiders4. Adrian Cadbury foi indicado para a coordenação do Comitê sobre os 

Aspectos Financeiros de Governança Corporativa criado com representação dos 

grupos influenciadores para elaboração de um Código de Melhores Práticas de 

Governança Corporativa (Code of Best Pratice), demandado pelo Banco da 

Inglaterra por pressão de um grupo de influências; essa indicação se deu em função 

de Cadbury já ter desenvolvido uma estrutura de administração participativa – 

registrada em um código de princípios empresariais. 

A partir dos termos de referência propostos pelo coordenador, baseado nos 

valores de prestação de contas responsável (accountability) e transparência 

(disclosure), as deliberações do comitê foram apresentadas à audiência pública, pois 

implicavam mudanças significativas nas tradições britânicas de governança. O 

Relatório de Cadbury estabelece premissas na separação das responsabilidades 

dos órgãos de governança das companhias, assegurando que o controle esteja com 

o conselho de administração e que esse possa monitorar a diretoria executiva. 

A versão final do Relatório foi publicada pela primeira vez em dezembro de 

1992. Além de influenciar a alta gestão das companhias do Reino Unido, serviu de 

base para outros países, como Estados Unidos, Canadá, França e Austrália. 

Segundo Andrade e Rossetti (2014), outros relatórios posteriores validaram ou 

revisaram suas recomendações, como os Relatórios de Greenbury, de 1995; 

Hampel, de 1998; Turnbull, de 1999; e Higgs, de 2003. 

O terceiro marco recente é evidenciado pelos Princípios da OCDE . A 

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), com a sigla em 

português, OCDE, tem como missão promover políticas que melhorem o bem-estar 

econômico e social de pessoas em todo o mundo e atualmente congrega 34 

                                            
4 Outsiders são eventuais credores. Geralmente existem dúvidas quanto aos fluxos de caixa dos 
projetos da empresa quando estes maturarem. 
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estados-membros, além de outros países, ONGs e sociedades civis internacionais. A 

razão de interesse da OCDE pelas melhores práticas de governança corporativa se 

dá pela mobilização do mercado de capitais, pelo crescimento das companhias e 

desenvolvimento das nações. Interesse esse que ocasionou, em abril de 1998, a 

criação do Business Sector Advisor Group on Corporate Governance na estrutura da 

Organização, para que fosse desenvolvido um conjunto de normas e diretrizes 

aplicadas à governança corporativa. 

Esse grupo consultivo apresentou em reunião ministerial da OCDE, em maio 

de 1999, a conclusão dos estudos num documento de 43 páginas denominado 

Principles of Corporate Governance (OCDE, 1999). O documento menciona em seu 

prefácio que tem a intenção de ser conciso, compreensível e acessível à 

comunidade internacional; que os princípios não são vinculativos, mas visam ser 

ponto de referência; aduz que, cada dia mais, a OCDE e seus governos membros 

reconhecem a sinergia entre as políticas macroeconômicas e estruturais.  

Outra menção, que se aplica na atual realidade, é que a estrutura de 

governança corporativa depende dos ambientes legal, regulatório e institucional, 

além de fatores como a ética empresarial e consciência corporativa do ambiente e 

interesses sociais das comunidades em que atua. E ainda, que não há um modelo 

único de boa governança corporativa, embora existam elementos comuns; que os 

princípios são de natureza evolutiva, pois as empresas precisam adaptar suas 

práticas de governança corporativa para que elas atendam às novas demandas e 

oportunidades; cabe aos governos e aos participantes do mercado decidir como 

aplicar estes princípios em desenvolvimento de suas próprias estruturas de 

governança corporativa, tendo em conta os custos e os benefícios da 

regulamentação. 

Os princípios da OCDE foram revisados por outro grupo de estudos Steering 

Group 5 , com os trabalhos concluídos em 2004. Os Principles of Corporate 

Governance (OCDE, 2004) mantiveram a intenção de não trazer ‘fórmulas’, mas de 

ser referência, com base nas experiências e contribuições de instituições 

                                            
5 Grupo permanente de orientação sobre governança corporativa, no âmbito da OCDE. 
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internacionais chave, consultas no setor privado e sociedade civil e no 

desenvolvimento dos países-membros e dos não associados.  

 Após 2008, os princípios tiveram novas atualizações influenciadas pela crise 

financeira mundial em relação às falhas na governança corporativas das companhias, 

culminando num conjunto de novos documentos: “Using the OCDE Principles of 

Corporate Governance: a boardroom perspective” (2008), “Corporate the governance 

lessons from the financial crisis” (2009), “Corporate the governance lessons from the 

financial crisis: key findings and main messages” (2009) e “Conclusions and 

emerging good pratices to enhange implementation of the Principles” (2010).  

 O quarto marco, a Lei Sarbanes-Oxley  - também conhecida como SOX ou 

Sarbox, de iniciativa do senador Paul Sarbanes e do deputado Michael Oxley - foi 

sancionada nos Estados Unidos em 2002, após escândalos e fraudes corporativas, 

que atingiram grandes companhias como Enron 6 , Arthur Andersen, WorldCom, 

Xerox, Adelphia, Peregrini Sys e Tyco Inter. A SOX se aplica a todas as empresas 

americanas ou não que tenham ações registradas na Securities and Exchange 

Comission (SEC), órgão equivalente a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no 

Brasil, logo, inclui empresas brasileiras como a Petrobrás, Eletrobrás, Banco do 

Brasil e outras. 

                                            
6 O documentário Enron – Os mais Espertos da Sala foi baseado em best seller, que trata de um dos 
maiores escândalos econômicos ocorridos nos Estados Unidos da América (EUA) e no mundo. A 
Enron, sétima maior empresa dos EUA e uma das maiores de energia do mundo,  demorou vários 
anos para construir um império e em 24 dias se deu sua queda.  O documentário demonstra esse 
desastre corporativo, no qual os Executivos sumiram com milhares de dólares, deixando os 
investidores e os funcionários “a ver navios”. Um dos principais questionamentos foi acerca do papel 
da auditoria independente (Arthur Andersen) que tinha o dever de fornecer informações de todas as 
operações e tinha a obrigação de transparência com o mercado, no entanto, a prática de fraudes e 
manobras contábeis culminou em exorbitantes prejuízos. Não se pode afirmar quais foram os reais 
motivos do trágico naufrágio (no documentário a empresa é comparada com o Titanic), mas a prática 
de fraudes e manobras contábeis que culminaram no prejuízo de milhares de pessoas, certamente foi 
influenciada pela economia do mercado. Nesse sentido, todas as atitudes dos administradores 
demonstram a fragilidade do sistema contábil e de auditoria. Assim, o que mais chamou a atenção, foi 
a visibilidade da falta de ética dos profissionais, por meio da postura adotada diante da empresa. 
Como é relatado no documentário, o que era para ser infalível, graças à maliciosa e desonesta forma 
como fora administrada, faliu em dezembro de 2001, deixando cerca de R$ 180 bilhões de prejuízo e 
muitos escândalos corporativos. Ver detalhes em http://www.youtube.com/watch?v=Nd0ysLCIQxE, 
Acesso em: 02 jan 2016 
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 Um dos efeitos da SOX responsabiliza os Diretores e Chief Financial Office 

(CFO) das companhias pelo monitoramento da eficácia dos controles internos e 

pelos relatórios financeiros e divulgação de informações ao mercado. Para 

supervisionar os processos de auditoria das companhias sujeitas a SOX, foi criado o 

Public Company Accounting Oversight Board7 (Conselho de Supervisão das Práticas 

de Contabilidade das Empresas de Capital Aberto), que visa estabelecer as normas 

de auditoria, controle de qualidade, ética e independência em relação aos processos 

de inspeção e emissão dos relatórios.   

 O último e mais recente marco, a Crise financeira global de 2008 , originada 

em função do mercado de hipotecas nos Estados Unidos, resultou na insolvência de 

bancos norte-americanos e europeus. Além dos fatores de mercado (regulação 

deficiente, falhas nas agências de ratings, produtos financeiros complexos, taxas de 

juros inadequadas, etc.), as falhas dramáticas na governança corporativa e gestão 

de risco em muitas instituições financeiras também contribuíram para a crise (FCIC, 

2011).   

Apresentados os principais marcos históricos da governança corporativa, é 

importante demonstrar alguns princípios definidos e agrupados a fim de nortearem 

uma boa uma governança corporativa.  

 

2.1.3 Princípios da Governança Corporativa 

 

Uma das discussões importantes no campo das dimensões conceituais da 

governança corporativa são os princípios que lhe dão sustentação. A palavra 

‘princípio’ vem do latim ‘principium’, que significa início, começo, origem das coisas 

(BONAVIDES, 2002). Os princípios são desenvolvidos pela conveniência e 

oportunidade e possuem uma dimensão ético-valorativa de justiça, comportando 

uma série indefinida de aplicações (LORENZETTI, 1998).  

                                            
7 Art. 101 cria o PCAOB; art. 102 trata da organização e se suas atribuições; art. 103 define 
regras e padrões de auditoria, controle de qualidade e independência; art. 104 determina que o 
PCAOB crie um programa permanente de inspeção nas empresas de auditoria registradas na 
SEC; art. 109 define o financiamento e taxas de funcionamento do PCAOB.  
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No campo do direito os princípios desempenham a importante função de 

conferir unidade normativa a um sistema jurídico, razão pela qual, tutelam decisões 

judiciais estabelecendo comandos positivos ou negativos na ausência da norma, 

conforme o caso concreto. Na governança corporativa os princípios são utilizados 

como balizadores de políticas e práticas reguladas ou autorreguladas e podem ser 

considerados um núcleo de um sistema. Para Andrade e Rossetti (2014) os 

princípios da governança corporativa são orientações claras, objetivas, simples, 

adaptáveis às mais diversas situações corporativas. Alguns agrupamentos de 

princípios se destacam, especialmente quando há vacância normativa ou de 

orientação. Os principais grupamentos de princípios segundo a literatura são: os 

princípios globais de governança corporativa, os princípios da OCDE, os princípios 

do IBGC e os princípios de governança corporativa eficiente. 

Silveira (2015) afirma que há pelo menos dez princípios globais  de 

governança corporativa. 

 

TABELA 1 – Princípios Globais de Governança Corporativa 

Princípios Diz respeito a: 

Transparência e integridade das 
informações prestadas 

Divulgação das informações financeiras e não financeiras aos 
públicos interno e externo; 

Prestação de contas voluntária e 
responsabilização pelas decisões 
tomadas; 

Vontade dos administradores de apresentar o resultado de sua 
gestão e a fundamentação da tomada de decisões, bem como 
a assunção da responsabilidade pelas ações e omissões 
ocorridas durante o seu mandato. 

Avaliação de desempenho, 
remuneração justa e meritocracia 

Necessidade de avaliar o desempenho dos administradores e 
órgãos de governança, de forma justa, vinculado à riscos e 
visão de longo prazo. Essa avaliação deve resultar em 
recompensa e sanções. 

Contrapesos independentes no 
processo decisório 

Incentivo a visões diferentes na tomada de decisões de forma a 
evitar excessiva concentração de poder e mitigar potenciais 
vieses cognitivos e análises parciais. 

Sustentabilidade e visão de longo 
prazo na condução do negócio 

Adotar o horizonte de longo prazo como prioridade nas 
decisões e relações saudáveis entre os stakeholders. Temas 
como sucessão, mitigação de potenciais passivos futuros e 
impactos socioambientais inserem-se nesse princípio. 

Respeito às formalidades, 
stakeholders, controles e 
supervisão independentes 

Conscientização da necessidade da formalidade e da 
supervisão independentes. Destacam-se a gestão do risco do 
negócio, do compliance e das auditorias.  

Tom e comportamento ético das 
lideranças 

Adoção de comportamento íntegro por toda a cúpula 
organizacional, aplicando elevados padrões éticos e de 
conduta em suas decisões, liderando pelo exemplo. Destaca-
se a promoção de valores por meio do aculturamento e adoção 
de atitudes concretas, como a priorização da ética na seleção 
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dos administradores. 

Cooperação entre colaboradores e 
promoção do interesse coletivo da 
organização 

Fomento à cooperação entre os colaboradores e os executivos, 
evitando competição excessiva e rivalidades internas. O 
interesse da empresa deve prevalecer em todas as situações. 

Equidade e promoção da 
participação efetiva de todos os 
acionistas 

Igualdade de direitos de todos os acionistas e facilitação do 
exercício desses.  A empresa deve incentivar e facilitar ao 
máximo a sua participação em assembleias. 

Diversidade interna, tratamento 
justo dos stakeholders e ausência 
de políticas discriminatórias 

Criação de políticas concretas para ampliar a diversidade 
(gênero, etnia, formações acadêmicas, idade, cultura, etc.) de 
pensamento nos órgãos de governança, bem como para evitar 
preconceitos e punir quaisquer atitudes discriminatórias com os 
stakeholders. É preciso monitorar o tema. 

Fonte: Adaptado de Silveira (2015). 

 

De acordo com uma recente atualização, os princípios da OCDE  (2015) 

foram apresentados em seis capítulos, conforme tabela abaixo. 

 

TABELA 2 – Princípios da OCDE 

Princípios Diz respeito a: 

Assegurar uma base eficaz de 
governança corporativa 

Assegurar uma base jurídica regulamentada para o 
desenvolvimento da GC. 

Os direitos e o tratamento 
equitativo dos acionistas e funções 
fundamentais da propriedade 

Proteção dos acionistas, com abertura de espaço para 
participação ativa dos minoritários. 

Investidores institucionais, bolsa 
de valores e outros intermediários 

Maximização dos interesses, atendendo às expectativas de 
outras partes interessadas. Evolução do modelo shareholders 
oriented para stakeholders oriented.  

Papel das partes interessadas Criação de regras que presidam a separação entre propriedade 
e gestão, eliminando conflitos de agências e seus custos. 

Divulgação e transparência Assegurar a divulgação e a transparência nas informações de 
fatos relevantes. 

Responsabilidade do conselho Definir as responsabilidades do CA e da DE nas corporações 
(orientação, fiscalização e prestação de contas). 

Fonte: Adaptado da OCDE (2015). 

 

Cabe destacar que os princípios de governança corporativa da OCDE são 

tidos como marcos no mundo, servindo de base para que países e organizações 

desenvolvam seus princípios de acordo com as peculiaridades locais. Na última 

atualização, a de 2015, manteve-se o propósito de não fornecer fórmulas para os 

países, mas estabelecer pontos de referência customizáveis. 
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No Brasil, de acordo com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – 

IBGC (2015), os princípios básicos de governança corporativa são agrupados em 

quatro. 

 

TABELA 3 – Princípios do IBGC  

Princípios Diz respeito a: 

Transparência Disponibilização não apenas das informações econômico-
financeiras, mas todas aquelas que possam gerar valor sobre a 
companhia, com objetivo de estabelecer confiança nas 
relações. 

Equidade Tratamento justo e equânime de todas as partes interessadas, 
sem atitudes discriminatórias. 

Prestação de Contas Prestação de contas dos resultados das decisões tomadas e 
assunção das responsabilidades por ações e omissões, 
incluindo eventuais reparações. 

Responsabilidade corporativa Preocupação da companhia com todo o ambiente que o cerca, 
aspectos sociais e ambientais, bem como a garantia da 
sustentabilidade socioambiental de suas operações. 

Fonte: Adaptado do IBGC (2015). 

 

 Há ainda, nova corrente com agrupamentos de princípios pouco conhecidos. 

May (2016) apresenta os princípios da governança corporativa eficiente . 

 

TABELA 4 – Princípios da governança corporativa eficiente  

Princípios Diz respeito a: 

Transparência Interesse em divulgar, oportuna e precisamente, todos os fatos 
relevantes referentes à companhia. A empresa deve contar 
com um setor de captação e processamento de informações, 
seja por uma área de Relações com Investidores (RI) ou uma 
função do CA. 

Equidade Interesse de assegurar o tratamento justo e igualitário, não 
discriminatório dos acionistas (inclusive não controladores e 
estrangeiros), bem como as partes interessadas, garantindo-se 
a reparação por violação de direitos. Princípio-chave. 

Prestação de Contas Compreende o interesse de obrigar os agentes internos da 
governança a prestar contas de seu desempenho e responder 
integralmente pelos atos praticados. Envolve a revelação de 
atos e resultados pelos gestores. Objetiva ampliação do poder 
de fiscalização e juízo sobre a performance dos gestores, 
capacitando os acionistas para definir a manutenção ou não do 
corpo diretivo, mediante análise de documentos e metas 
alcançadas. 

Cumprimento à lei Todos os mandamentos legais quanto às questões ambientais, 
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trabalhistas, sociais e tributários devem ser respeitados. O 
modelo de governança vem aperfeiçoar o aspecto interno da 
gestão. 

Ética Dever de ser honesta e leal no mercado, responsável na 
condução dos negócios, assumindo responsabilidade pelas 
ações e decisões, reconhecendo a necessidade do 
desenvolvimento nacional pela geração de riquezas. É dever 
da companhia estabelecer um canal de respeito com seus 
acionistas e comunidades envolvidas.  

Fonte: Adaptado do May (2016). 

 

Destaca-se que os princípios de Transparência, Equidade e Prestação de 

Contas possuem similaridade com os do IBGC. Exclui-se a Responsabilidade 

Corporativa e são incluídos dois outros: Cumprimento à Lei e Ética. 

Diferentemente da posição do IBGC, para May (2016, p. 130) na governança 

corporativa eficiente o princípio de Responsabilidade Corporativa é afastado, em 

função da característica do ajuste da estrutura administrativa da companhia para 

maximização dos resultados aos acionistas, como típico modelo shareholder. Para o 

autor a temática é muito relevante para deixar-se à discricionariedade dos gestores, 

ele entende que a questão ambiental é dever legal. Já no aspecto assistencial o 

mesmo entende que a companhia não deve assumir o papel do Estado, pois seu 

dever é gerar riqueza e distribuí-la para os acionistas (MAY, 2016). 

O princípio de cumprimento à lei é impositivo e indiscutível do ponto da 

aplicabilidade de gestão. Mas não basta estar nos diplomas legais, é preciso ser 

ético e até moral. 

A adoção de princípios de forma declarada e uma liderança íntegra no 

comando das companhias são elementos importantes e estruturantes para uma boa 

governança corporativa. 

 

2.1.4 Contexto e Estrutura de Governança Corporativ a 
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 Além das questões conceituais de governança corporativa, dos marcos 

históricos e dos princípios, os agentes de governança corporativa também se fazem 

necessários para compreensão do tema. 

 

FIGURA 2 – Contexto e Estrutura de Governança Corporativa 

 

Fonte: Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa IBGC (2015, p. 19).  

  

A figura acima representa a estrutura de governança corporativa proposta pelo 

IBGC (2015). No centro da figura observa-se um retângulo com um conjunto de 

administradores (diretores, diretor-presidente, comitê de auditoria, comitês, e 

conselho de administração). A secretaria de governança não é considerada como 

administrativo, pois se trata de um órgão de apoio aos administradores. 

O triângulo invertido (maior) é destinado à estrutura de governança 

corporativa: aos donos do capital (sócios), ao conselho de administração, comitê de 
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auditoria (independente e fiscal), comitês e secretaria. O conselho fiscal fica 

vinculado aos donos do capital (sócios). 

O triângulo menor concentra a estrutura de gestão: o diretor-presidente e a 

diretoria executiva (demais diretores). No entorno temos as partes interessadas, o 

meio ambiente, o ambiente regulatório (compulsório ou facultativo).   

Andrade e Rossetti (2015) demonstram de forma gráfica um triângulo básico 

que facilita a compreensão da relação proprietário-conselho-diretoria. 

 

FIGURA 3 – A governança Corporativa como um Sistema de Relações

PROPRIETÁRIOS

DIRETORIA EXECUTIVA
CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO

Fonte: Andrade e Rossetti (2014, p.262). 

  

 Segundo Andrade e Rossetti (2014), a eficácia do processo de governança 

corporativa depende das relações que se estabelecem entre os órgãos e atores 

envolvidos. Quando a interação se dá como um sistema, é um forte mecanismo de 

pesos e contrapesos, já quando ocorre mau funcionamento o sistema pode ficar 

desequilibrado. 
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 A governança corporativa é definida por esses três subconjuntos do triângulo 

(proprietários-conselho de administração-diretoria executiva), que reúne os 

processos e as práticas de gestão na estrutura de poder. A quebra desse sistema de 

relações reduz a eficácia. 

 Visando dar mais segurança e aumentar a eficácia da estrutura de 

governança corporativa no âmbito das empresas estatais, no Brasil, foi aprovada a 

Lei Federal n°. 13.303/2016 abordada no próximo tópico. 

 

2.1.5 A Lei Federal n°. 13.303/2016: Lei das Estata is 

 

No Brasil, diante do cenário catastrófico em empresas estatais, da ausência 

de compliance, de escândalos e de inúmeras fraudes foi sancionada a Lei das 

Estatais visando à blindagem das Instituições por meio da melhoria da qualidade dos 

serviços prestados, do melhor uso dos recursos públicos e da mitigação de risco de 

corrupção. 

A Lei Federal n°. 13.303/2016 (Anexo A) é o estatuto jurídico da empresa 

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

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que determina que essas devam 

observar regras de governança corporativa, de transparência e de estruturas, 

práticas de gestão de risco e de controle interno, composição da administração e, se 

houver acionistas, mecanismos para a sua proteção (Artigo 6º.). 

Sem entrar nas polêmicas da competência da União para legislar sobre 

empresas estaduais, distritais e municipais e no caráter intertemporal8 da Lei, o que 

o legislador pretendeu foi legislar às empresas de todos os entes federativos. Logo, 

a abrangência da Lei se aplica à União, Estados, Distrito Federal e Municípios como 

                                            
8  Discussão jurídica referente ao início de vigência da Lei. Inaplicabilidade da vacatio legis. 
Período de adaptação. 
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forma de evitar qualquer desvirtuamento de criação de empresas ou subsidiária de 

empresas e/ou transferência de controle entre os entes.  

Não se sabe exatamente quantas empresas existem abrangidas por essa Lei. 

Segundo o Prof. Dr. Márcio Holland de Brito, da Escola de Economia de São Paulo 

da Fundação Getúlio Vargas, em um diagnóstico preliminar9, até outubro de 2016 

haviam sido identificadas 135 estatais controladas pela União, 198 controladas pelos 

Estados e mais de 100 estatais municipais, além de diversas subsidiárias.  

O diagnóstico demonstra ainda uma rede de conselheiros em comum 

(interlocking entre estatais e demais). Sobre esse aspecto cabe destacar que a 

análise do cumprimento dessa lei aplicada em apenas uma empresa pode atender 

aos dispositivos, mas ao analisar-se um conjunto de empresas elas podem não estar 

em conformidade e ainda, não atender aos princípios: a) tom e comportamento ético 

das lideranças – do grupamento de princípios globais; b)  ética – do grupamento de 

princípios de governança eficiente, entre outros. 

Um aspecto relevante destacado em todo o texto da Lei é a transparência, 

que figura em todos os grupamentos de princípios de governança corporativa 

(Princípios Globais, da OCDE, do IBGC e de Governança Corporativa Eficiente). 

 Entre vários aspectos, a Lei traz no bojo de seu Artigo 17 critérios e 

qualificações mínimas exigidas para os membros do Conselho de Administração e 

dos indicados para os cargos de diretores na diretoria executiva. Analisando a 

cronologia geracional é possível verificar que os gestores da geração Y estão 

autorizados pela Lei a ocuparem as referidas funções. 

 Com essa Lei, o Estado reafirma a exploração da atividade econômica de 

forma literal, notadamente pelo texto do Artigo 27. As expressões e fragmentos 

“ampliação economicamente sustentada”, “economicamente justificada”, “práticas 

compatíveis com o mercado em que atuam”, “poderão celebrar convênio ou contrato 

de patrocínio (...) desde que comprovadamente vinculadas ao fortalecimento de sua 

marca”, comprovam esta afirmação.  

                                            
9 Estudo apresentado no Seminário “A nova lei das Estatais: Os desafios diante do novo cenário 
traçado pela Lei nº. 13.303/2016”, em 24 de outubro de 2016 na FGV Rio. 
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 Doravante, o desafio é a fiscalização por parte dos acionistas, 

clientes/usuários, funcionários, reguladores e sociedade civil. 

  

2.2 A GERAÇÃO Y: CONCEITOS E CARACTERÍSTICAS 

 

Em uma organização parece natural que os mais velhos (Belle Époque10, 

Babyboomers11 e Geração X12) sejam substituídos pelos mais jovens (Geração Y, 

Geração Z13), mas também ainda é natural o encontro de gerações, o que pode 

tornar o ambiente desafiador no que tange à convivência e à implementação de 

políticas e processos de trabalho; isso decorre da influência dos fatores históricos, 

sociais e políticos. Este capítulo visa suportar teoricamente a caracterização do perfil 

da geração Y.  

 

2.2.1 Questões Conceituais 

 

O termo Y generation surgiu pela primeira vez em 1993 numa publicação da 

revista tradicional americana Advertising Age, pela necessidade de entender esse 

grupo de consumidores assim denominado Geração Y. A Geração Y pode ser 

também conhecida como Geração da Internet, Millennials, GenNext, Geração 

Google, Echo e Geração Tech (LANCASTER; STILLMAN, 2011). 

Cronologicamente, alguns autores apresentam pequenas divergências quanto 

ao período. Loiola (2010) define a Geração como os nascidos a partir de 1978. 

                                            
10 Belle Époque ou Veteranos, pessoas nascidas entre 1920 e 1940, tendo como características 
históricas a importância das guerras, da indústria e da carreira militar. 
11 Babyboomers, pessoas nascidas entre 1945 e 1960, tendo como características a imposição 
do respeito e a contestação das regras; marcos de rebeldia e manifestações culturais e artísticas 
a partir do rock and roll e do movimento hippe; 
12 Geração X, pessoas nascidas entre 1960 a 1978-1980, marcadas pelo pragmatismo, por um 
padrão de vida mais realista e pela autoconfiança; 
13 Geração Z, pessoas nascidas a partir de 2000, conhecidas como continuação da Geração Y. 
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Oliveira et. al. (2012) consideram como Geração Y os nascidos entre 1980 e 1999. 

Branco (2013) refere-se aos jovens nascidos entre 1980 e 2000. Já Lancaster e 

Stillman (2011) tratam assim os nascidos entre 1982 e 2000.  

Para Oliveira et. al. (2012) essa delimitação cronológica é criticável se 

utilizada sem uma contextualização dos marcos históricos que contribuíram para a 

formação do pensamento desse grupo. Neste mesmo sentido, Lancaster e Stillman 

(2011) argumentam que as gerações são afetadas pelos eventos e condições que 

vivenciam. 

Os autores discutem os períodos, porém os marcos históricos, as 

características, estereótipos, motivações, sentido e significado do trabalho dessa 

geração são os mesmos. 

 

2.2.2 Características Norteadoras  

 

A Geração Y nasceu em um momento quando o modelo de família estava 

mais flexível, com pais morando separados, com irmãos de pais diferentes, com 

mães mais ausentes do dia a dia, com maior proximidade com videogames (o que 

consequentemente, criou mais intimidade com a língua inglesa), com acesso à 

tecnologia, entre outros (BRANCO, 2013; OLIVEIRA, 2012). Kulloc (2010) corrobora 

que é uma geração muito ligada em tecnologia e novas mídias. A individualidade se 

dá a partir da opção por famílias menores, pela ausência dos pais suprida por 

condições tecnológicas favoráveis (babá eletrônica, games, iPads, smartphones, 

notebooks, etc.). Segundo Oliveira (2012) a tecnologia é o principal motor da 

aceleração dessa Geração. Nesse mesmo sentido, Branco (2013) destaca que essa 

geração possui confiança e intimidade com a tecnologia e que dominam sistemas 

muito mais complexos do que as gerações anteriores. 

Empresas como McDonald’s Corp., a varejista on-line Zappos.com Inc., a 

rede de cafeterias Starbucks Corp. e a companhia aérea de baixo custo JetBlue 
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Airways Corp. vêm há anos usando as redes sociais para gerir a relação com os 

clientes da geração Y e gerar ideias. O McDonald’s contratou 200 pessoas de 

empresas como a Amazon.com Inc. e a Paypal Holdings Inc. para fortalecer a sua 

presença no mundo digital e reconquistar os clientes da geração do milênio. A 

empresa ajustou seu marketing a essa geração com anúncios no Facebook e no 

Instagram sobre a origem, qualidade e sabor dos hambúrgueres e afirma que essa 

geração de clientes reage de acordo com as informações dadas e respondidas sob 

medida (Valor Econômico, fonte eletrônica, 2016). 

A necessidade de reconhecimento, a informalidade, a facilidade em dar e 

receber feedback, a individualidade, os relacionamentos mais virtuais, multitarefa, o 

equilíbrio entre vida pessoal e profissional, e a valorização do meio ambiente – 

inclusive do trabalho, são alguns dos comportamentos pacíficos na literatura e que 

caracterizam essa geração (BRANCO, 2013; GUIMARÃES, 2010; KULLOCK, 2010; 

OLIVEIRA, 2010; SANTOS, 2012). Essas características podem ter contribuído para 

que Geração Y buscasse superar desafios mais complexos, ter sistemas de 

apuração de resultados objetivos e buscar um ambiente interacional maior.  

A valorização do ambiente de trabalho, segundo Freitas (1999), se dá em 

função de esse ser uma fonte de referência para o indivíduo. O trabalho possibilita 

ao indivíduo preencher a necessidade de fazer algo bem feito, de deixar a sua 

marca, de registrar sua importância no mundo, ou seja, ela dá uma satisfação ao 

ego, algo que é muito maior que a necessidade econômica (FREITAS, 1999). 

Para Soares (2016) os jovens da geração Y são questionadores, ansiosos e 

ambiciosos, quebraram paradigmas corporativos ao não se importarem tanto com 

hierarquias, fidelidade à empresa e estabilidade profissional e buscam 

desenvolvimento rápido de carreira, reconhecimento da liderança e desafios 

constantes. Branco (2014) esclarece que para os jovens da geração Y, questionar 

não é duvidar, é sinônimo de se relacionar, interagir e conectar com as pessoas e 

com o mundo que os cerca. 

Oliveira (2010) chama a atenção para estereótipos como ‘fazer 

questionamentos constantes, ansiedade, impaciência, desenvolver ideias e 
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pensamentos com superficialidade’ atribuídos a essa geração, ressaltando que se 

faz necessário aprofundar os estudos para se evitar julgamentos precoces.  

Uma afirmação é pacífica, esta geração possui tempos e movimentos 

diferentes das gerações anteriores. 

Logo, o encontro de gerações no ambiente de trabalho é um desafio, pois os 

tradicionalistas preferem conversar pessoalmente, os babyboomers aceitam bem o 

telefone, a geração X costuma usar o e-mail e a geração Y prefere o WhatsApp.  

Segundo Santos (2012), esses jovens “chegam ao mercado de trabalho ansiosos 

por reconhecimento e promoções na carreira e também com sua forma inovadora e 

questionadora de trabalhar”. Tulgan (2009, apud Oliveira et. al., 2012) acredita que é 

uma “geração de jovens altamente qualificada e principalmente voltada para o 

imediatismo”. 

A geração Y está procurando um emprego com significado. De acordo com 

Lancaster e Stillman (2011), os jovens dessa geração buscam ter uma vida boa 

graças a um trabalho que contribua para a empresa, para o país, uma causa ou para 

a comunidade. Questões que até então giravam em torno da remuneração, hoje são 

percebidas como um elemento a mais na cadeia de valor. O que a empresa faz 

precisa ter relação com as crenças e valores desses jovens. Nesse mesmo sentido, 

Freitas (1999) já afirmava que as organizações modernas (à época) não eram 

apenas locais de trabalho, mas eram também espaços de interações e 

representações humanas. 

Em debate no Congresso de Exposição de Tecnologia das Instituições 

Financeiras – Ciab Febraban (2016), Patrícia Fris, gerente de seleção e 

desenvolvimento organizacional do Citibank, observou que as gerações mais novas 

buscam trabalho colaborativo, alternância de funções e mais autonomia. “Os mais 

jovens são mais autoconfiantes, então acreditam em si para realizar os trabalhos e 

querem crescer rapidamente” afirma Fris. No mesmo sentido Monica Santos, líder de 

recursos humanos da Google na América Latina, afirma “são profissionais que 

precisam de reconhecimento constante e, algumas vezes, de job rotation” (Valor 

Econômico, fonte eletrônica, 2016). 
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No mesmo debate, Rodrigo Dantas e Silva, sócio líder da prática de serviços 

financeiros da Ernest Young, disse que “as empresas precisam entender que vão 

entrar numa seara do propósito e, a partir daí, declarar de maneira mais evidente 

seu propósito, como ele se materializa no dia a dia e como engaja suas atividades”. 

A nova geração busca propósito e quer sentir que o trabalho realizado no dia a dia 

precisa ser feito para que algo maior aconteça. 

Esses jovens trazem consigo a mudança e o desejo de transformação; os 

novos valores trazidos por eles iniciaram debates recentes como o de qualidade de 

vida e ambiente engajador, destaca Habimorad (2016). Para ela, “seja porque eles 

questionam mais a liderança, seja porque acompanham com naturalidade a 

mudança no mundo, o fato é de que as empresas esperam deles a capacidade de 

inovar”. 

A inovação é outra marca dos jovens da geração Y. Para o Banco Santander, 

que retomou em 2016 o programa de trainees, a busca é por jovens que queiram 

desafios e também desafiar. A vice-presidente de RH do Banco, Vanessa Lobato, 

afirma que “no mundo de complexidade contemporânea e tecnologia digital é 

importante ter quem nos ajuda a fazer perguntas”. Para Lobato (2016) uma das 

estratégias para atrair jovens com esse perfil é investir na diversidade, pois para 

obter soluções eficazes é preciso olhares diversos.  

No mesmo sentido, Habimorad (2016) afirma que o jovem tem interesse 

genuíno pela inclusão e que a expectativa dos gestores é de que ele a catalise para 

dentro da organização. Lancaster e Stillman (2011) ressalvam que mesmo adotando 

a diversidade é possível ofender. Os autores relatam que após uma entrevista para 

estagiário, um diretor perguntou como a empresa poderia atrair mais pessoas da sua 

geração, e a resposta foi dura e esclarecedora: “Bem, ajudaria se existisse menos 

gente idosa por aqui” (LANCASTER; STILLMAN, 2011). 

Parte de uma cultura colaborativa envolve divertir-se junto. Para Lancaster e 

Stillman (2011) a geração Y aprendeu por meio da brincadeira. Destacam ainda que 

eles vão querer aprender no trabalho “brincando” junto. Este é um dos motivos de 

grande sucesso para os programas de treinamento corporativos que contêm jogos, 
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simulações, competições envolvendo emoção e criatividade no processo de 

aprendizagem (LANCASTER; STILLMAN, 2011). Freitas (1999) chama a atenção 

que as organizações são espaços coletivos, constituídos por indivíduos e que esses 

não se expressam somente pelo caráter consciente, racional e objetivo. 

Corroborando que a diversão é um dos atrativos para a geração Y, Manny 

Fernandez, gerente nacional de relações com universidades parceiras e 

recrutamento da KPMG, destaca que “a diversão é uma das três bases da 

proposição de valor do recrutamento da Geração Y”, mesmo em uma empresa de 

contabilidade que pela natureza do trabalho não parece ser uma das mais divertidas 

para se trabalhar (LANCASTER; STILLMAN, 2011). 

 Logo, fazer a gestão dos jovens da geração Y exige dos líderes (gerentes e 

executivos) uma capacidade de gestão diferente, tanto com eles quanto na 

organização das equipes, que integram diferentes gerações. Essa nova forma de 

liderança e tomada de decisões pode afetar a governança corporativa, 

especialmente quanto à velocidade (tempo de resposta). O Itaú Unibanco está 

testando uma nova metodologia de trabalho se organizando sem equipes fixas, com 

projetos multidisciplinares, com funcionários de diversas áreas, inclusive tecnologia. 

Para Lancaster e Stillman (2011, p. 230), “a Geração Y está procurando um estilo de 

liderança mais colaborativo no qual as equipes tenham algo a dizer, o que pode ser 

um desafio para outras gerações”. 

 Diante disso, apresenta-se um desafio de construir um modelo de gestão e 

governança corporativa que aproveite as contribuições dos gestores da geração Y. 

Esse desafio é maior ainda quando se trata de uma IF de economia mista, que atua 

com políticas públicas governamentais e regulatórias e concorre no mercado privado, 

além de possuir estruturas rígidas e hierarquizadas, atendendo a vários reguladores. 
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3 METODOLOGIA 

Este capítulo descreve a metodologia e os procedimentos escolhidos para 

responder ao problema de pesquisa, ou seja, os caminhos percorridos para alcançar 

o objetivo geral. Segundo Laville e Dione (1999), sem os valores metodológicos não 

pode haver ciência, pois são como valores obrigatórios. É uma espécie de passo a 

passo, que dá rigor à ciência. 

 

Os valores metodológicos são os que nos fazem estimar que o saber 
construído de maneira metódica, especialmente pela pesquisa, vale 
a pena ser obtido, e que vale a pena seguir os meios para nele 
chegar. Isso exige curiosidade e ceticismo, a confiança na razão e no 
procedimento científico e, também a aceitação de seus limites. 
(LAVILLE; DIONE, 1999, p. 96) 

 

 Assim, será delimitado e elaborado o design da pesquisa para uma 

condução rigorosa, gerindo todo o esforço necessário. 

 

3.1 DELIMITAÇÃO E DESIGN DA PESQUISA 

 

Para identificar as contribuições que os gestores da geração Y podem 

oferecer para a governança de uma instituição financeira, buscou-se o máximo rigor 

metodológico valendo-se de complementação de técnicas para que o resultado 

fosse o mais científico possível. O design da pesquisa foi baseado em um modelo 

proposto por Yin (2015) e apresentado nos tópicos seguintes:  

 

3.1.1 Pergunta de Pesquisa 
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Quais as percepções dos gestores da geração Y sobre a governança 

corporativa de uma instituição financeira bicentenária?  

 

3.1.2 Natureza e Tipo de Pesquisa 

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa , pois considera que existe uma relação 

entre o mundo pesquisado e o sujeito que, a priori, não pode ser traduzida em 

números, do tipo descritiva . 

Para desenvolvimento desta pesquisa foi necessário um estudo que 

investigasse com profundidade o fenômeno pesquisado, logo se optou pela 

estratégia de um estudo de caso que tem como propósito identificar questões para 

serem utilizadas em outros estudos subsequentes, que não necessariamente um 

novo estudo de caso (YIN, 2015). Segundo Yin (2015), um estudo de caso investiga 

um fenômeno contemporâneo em seu contexto em um mundo real, nesta pesquisa, 

a contribuição dos gestores da geração Y no contexto da governança corporativa de 

uma instituição financeira.  

 

3.1.3 Critérios da Escolha do Caso 

 

Uma vez definido o problema, a natureza e o tipo de pesquisa, se optou-se 

pela estratégia de um estudo de caso em uma instituição financeira de abrangência 

nacional, com características de pública e privada, onde se pudessem verificar as 

contribuições que os gestores da Geração Y podem oferecer para a governança 

corporativa de uma instituição financeira.  

Considerando que as instituições financeiras são altamente reguladas, 

buscou-se uma instituição que fosse considerada possuidora de uma boa 
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governança corporativa. No referencial teórico trouxemos a discussão de quatro 

categorias de princípios: a) globais, propostos por Silveira (2015); b) da OCDE; c) 

princípios do IBGC; e d) da eficiência. Optou-se por referenciar-se na posição de 

Silveira (2015), por entender que os dez princípios propostos são os que mais se 

aproximam do contexto da instituição financeira pesquisada.  

Adicionalmente, a instituição financeira pesquisada divulga um relatório anual 

que evidencia as práticas de governança e sustentabilidade nos padrões propostos 

pela GRI G414 auditado pela KPMG Auditores Independentes, o que evidencia o 

rigor das informações prestadas ao mercado.   

 

3.1.4 Contexto da Pesquisa 

 

Os dados foram coletados em uma IF de sociedade anônima bicentenária, de 

abrangência nacional e internacional. No Brasil, tal IF atua nos segmentos de varejo, 

atacado e governo e está presente em 99,7% dos municípios com 5.429 agências, 

12.185 pontos de atendimento físico da rede própria, 14.361 pontos da rede de 

correspondentes e 35.708 pontos da rede compartilhada. No exterior, ela tem o 

objetivo de atender a empresas e indivíduos brasileiros, além de facilitar o fluxo do 

Brasil no mercado internacional; está presente em 105 países, sendo quem em 23 

deles possui 38 unidades próprias (nos principais polos globais e regionais) e nos 

demais possui acordos com 859 instituições financeiras. (BANCO DO BRASIL, 

2015). 

A estrutura de gestão é hierarquizada e as decisões são colegiadas. A 

estrutura de Governança Corporativa tem o Conselho de Administração (CA) como 

posição mais relevante e é assessorado pelos Comitês de Auditoria e Remuneração. 

A IF possui um sistema de Governança Corporativa consolidado, sendo listada no 

                                            
14  O padrão da Global Reporting Initiative (GRI), versão 4 tem como principal critério a 
“materialidade” para sua implementação, tornando os relatórios mais relevantes, confiáveis e 
compreensíveis (GRI, 2015).  
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Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) pelo 11º. ano consecutivo (desde a sua 

criação), no Novo Mercado da Bovespa & BMF15 desde 2006 e pelo quarto ano 

consecutivo é listado no Índice Dow Jones de Sustentabilidade (DJSI) da Bolsa de 

Nova Iorque, sendo uma referência mundial em Governança e Sustentabilidade. 

Figurou pela segunda vez na listagem do Ethisphere Institute (norte americano) 

como uma das empresas mais éticas do mundo. E, ainda, foi reconhecida pelo Top 

Employers Institute como empregadora de referência e recebeu a premiação de 

melhor Universidade Corporativa do Mundo pelo CCU Awards 2015. 

De acordo com o Relatório Anual (2015), sua composição acionária está 

distribuída entre a União Federal (57,7%), ações no mercado (free float, 39,8%) e 

ações em tesouraria (2,5%).  Na última década realizou aquisições e incorporações, 

tanto no Brasil, quanto no exterior. Segundo dados do Banco Central do Brasil (2015) 

a instituição financeira pesquisada é a maior da América Latina e possui 109 mil 

funcionários (apenas 36 em regime estatutário e os demais em regime celetista) e 61 

milhões de clientes.  

Dos 109 mil funcionários, aproximadamente 33 mil são gestores, classificados 

como administradores (6 mil) e gerência média16 (27 mil). Para esta pesquisa foram 

considerados como administradores, os gestores categorizados em “gerente geral” – 

1º. gestor de uma unidade de negócios, apoio e tática e “gerente de 

negócios/área/administração” – 2º. gestor, lotados em unidades de negócios, de 

apoio e tática. Para esta pesquisa delimitou-se por trabalhar com os gestores 

classificados como 1º. gestor de unidade de negócios, ou seja, gerentes gerais de 

agências, lotados na região sudeste brasileira, no estado do Rio de Janeiro, 

nascidos entre 1978 e 2000 – geração Y –  de acordo com Loiola (2010). 

 

                                            
15 A BMF & BOVESPA está em junção com as atividades da Cetip S.A. e se denominará B3 
(Brasil, Bolsa, Balcão) a partir de março de 2017. 
16  Gerência média é o termo utilizado pela IF para denominação de gerentes de equipes e 
carteiras de negócios. 
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3.1.5 Categorias Analíticas do Estudo 

 

Uma vez definido o problema, o caso, a instituição para a pesquisa, optou-se 

pela construção do quadro de categorias de análise. A pesquisa foi feita a partir de 

duas categorias previamente definidas para revisão bibliográfica, construção dos 

instrumentos de pesquisa e para coleta e análise dos dados. Para Yin (2015) é 

importante para o projeto definir o “caso” ou a unidade a ser estudada, bem como 

estabelecer alguns limites.  

 

1. Geração Y 

Definição constitutiva : os gestores nascidos entre os anos de 1978 e 2000 

(LOIOLA, 2010), que viveram acontecimentos históricos com certa semelhança. 

Definição operacional : serão identificados os gestores da geração Y por meio do 

sistema de gerenciamento de pessoal da instituição pesquisada, cruzando 

informações: data de nascimento e cargo ocupado. As percepções serão 

identificadas por meio de entrevista com roteiro semiestruturado. 

 

2. Governança Corporativa 

Definição constitutiva : governança corporativa diz respeito à maneira pela qual as 

sociedades são dirigidas e controladas, incluindo regras explícitas e tácitas, com 

destaque para o relacionamento entre os principais personagens: diretoria, conselho 

de administração e acionistas. Trata-se de um tema que exige uma abordagem 

multidisciplinar, englobando áreas como ética empresarial, gestão, liderança, 

psicologia social, direito, economia, finanças e contabilidade, entre outras 

(SILVEIRA, 2015). 

Definição operacional : para operacionalização da governança corporativa, optou-

se pela utilização dos dez princípios globais de governança corporativa propostos 
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por Silveira (2015). Na primeira etapa da pesquisa, a caracterização da governança 

da IF pesquisada, foi analisada por meio de dados secundários. Na segunda etapa, 

cujo objetivo era identificar as percepções dos gestores sobre a governança da IF 

pesquisada, foi identificada por meio de entrevistas com os gestores da geração Y. 

 

3.1.6 Definição de Outros Termos Relevantes 

 

Para compreensão operacional desta pesquisa, faz-se necessária uma 

definição, pela visão do pesquisador, do termo instituição financeira .  

Entende-se por Instituição Financeira, para efeito desta pesquisa, um 

conglomerado financeiro composto por um banco comercial (segmento bancário) e 

suas empresas controladas (segmento investimentos; segmento de meios de 

pagamento; segmento de seguros, previdência e capitalização; segmento gestão de 

recursos; outros segmentos – tecnologia e serviços, securitizadora de crédito, gestão 

de cobrança e recuperação de crédito, administradora de consórcios, agência de 

viagens e turismo, e Asset Management), cuja finalidade é otimizar a alocação de 

capitais financeiros próprios e/ou de terceiros, obedecendo uma correlação de risco, 

custo e prazo que atenda aos objetivos dos seus patrocinadores (no sentido da 

palavra inglesa stakeholder), incluindo pessoas físicas ou jurídicas que tenham 

interesses em sua operação, como os clientes, colaboradores, fornecedores e 

reguladores do mercado onde a instituição opere (shareholders) no Brasil ou no 

exterior.  

Observa-se que o termo é mais amplo que “banco”, ou “instituição bancária”. 

Aos conceitos de “banco” utilizados pelo mercado acrescentam-se diversas 

empresas controladas em variados segmentos, aproximando-se da ideia de 

conglomerado financeiro, motivo pelo qual se optou pela utilização da terminologia 

instituição financeira. 
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3.1.7 Procedimentos 

 

Na primeira etapa, por meio de coleta de dados secundários, foi utilizada a 

ficha-resumo  (ver Apêndice A), que sintetizou os relatórios anuais de 2014 e 2015 e 

outros documentos de domínio público divulgados pela instituição financeira 

pesquisada. Tratou-se de um instrumento criado pelo pesquisador e foi utilizado para 

resumos e apontamentos de documentos que possuem grande número de páginas. 

Nessa ficha, foram atribuídas cores que facilitaram a organização juntamente com 

todos os demais materiais utilizados nesta pesquisa. Justifica-se a necessidade de 

criação desse instrumento, pois diversos documentos como os relatórios anuais e 

sumários de resultados são extensos e abordam muitas informações não 

necessárias para responder ao problema desta pesquisa. Esta etapa foi 

desenvolvida durante todo o período da pesquisa, de julho de 2015 a julho de 2016. 

Para todos os participantes desta pesquisa foi encaminhado via e-mail o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ver Apêndice B) que tem por 

finalidade esclarecer os objetivos da pesquisa, bem como solicitar a autorização 

formal dos entrevistados, considerando que se trata de pesquisa efetuada com seres 

humanos conforme solicita a Resolução n°. 466/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde. Esse Termo foi adaptado de Souza (2009) cujo trabalho já fora avaliado pelo 

Comitê de Ética da Universidade Federal de Santa Catarina. 

 Na segunda etapa, foram realizadas entrevistas semiestruturadas  

(Apêndice C) para obtenção de informações qualitativas dos gestores da geração Y 

no tocante aos princípios globais de governança corporativa propostos por Silveira 

(2015). O objetivo dessas entrevistas foi identificar as percepções dos gestores da 

geração Y sobre o modelo de governança da instituição pesquisada tendo como 

perspectiva os princípios globais de governança corporativa propostos por Silveira 

(2015) numa perspectiva futura (Seção 1.2.2-c). 

Esse público foi selecionado com base em dados obtidos por meio de 

sistemas informatizados da instituição financeira pesquisada e posteriormente 

categorizados e identificados, conforme a tabela a seguir: 
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TABELA 5 – Pesquisa Parametrizada 

Nome Nº funcional Data de nascimento Agência  E-mail  

Fulano de Tal  1.123.456 01/01/1978 Rio fulano@hotmail.com 

     

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

 

Foram entrevistados seis gestores, no mês de setembro de 2016. Essas 

entrevistas obedeceram aos critérios de representatividade, facilidade de acesso, 

consentimento e histórico na entrega de resultados esperados pela IF. 

 

TABELA 6 – Perfil dos Entrevistados 

Gestor Tempo de IF Idade (anos) Formação Tempo da e ntrevista  

Gestor 1 8 anos 31  Mestrado em andamento 130 minutos 

Biografia Gestor 1 
 

(G1), 31 anos, é solteiro, não possui filhos, fica conectado na internet durante todo o dia, na IF ou 
fora dela. Costuma navegar pela internet para fazer amigos e namorar; utiliza redes sociais 
(Facebook, Instagran, Twiter, LinkedIn, Snapchat, etc.), e aplicativos de diversas naturezas 
(finanças, alimentação, educação, transporte, programas de fidelidade, músicas, filmes, notícias, 
entretenimento, etc.). Além do celular corporativo, possui um celular pessoal. Já faz uso de internet 
das coisas em seu apartamento. Faz mestrado em ciências sociais – administração e estuda 
“mídias sociais aplicadas ao marketing de relacionamento”, alinhado ao estilo de vida da geração Y. 
Mora com um amigo e já alugou um quarto de seu apartamento via Airbnb para conhecer pessoas 
e compartilhar um pouco da sua vida com elas. Não possui carro e utiliza constantemente 
locomoção via transporte público do tipo metrô e/ou via veículo por meio da plataforma Uber. Viajou 
por diversos países (Estados Unidos, Inglaterra, Itália, Alemanha, Dinamarca, Chile, Argentina, 
Holanda e Canadá) montando o seu próprio roteiro. Durante as interações para realização da 
pesquisa demonstrou abertura para a diversidade de pessoas e ambientes. Seu objetivo em curto 
prazo é atuar numa unidade de negócios classificada pela IF como “escritório de negócios digitais”, 
onde o modelo de relacionamento se dá por meio de plataforma virtual, sendo o chat como principal 
canal de comunicação. 
 
Gestor 2 16 anos 37 Especialização 120 minutos 

Biografia Gestor 2  

 
(G2), 37 anos, é solteiro e possui um filho e mora com a família. Usa internet constantemente, se 
interessa por economia, esportes e turismo. Faz uso de internet das coisas. Utiliza redes sociais 
como Instagran e Facebook. Possui um celular do tipo smartphone. Possui um veículo, mas utiliza 
transporte público (metrô) quase que diariamente. Utiliza também veículos por meio de plataformas 
como Uber, Cabify, 99Taxi e EasyTaxi. Fez diversas viagens para países como Estados Unidos, 
México, Bahamas, Barbados, Bermudas, França, Inglaterra e Portugal, sempre montando o seu 
próprio roteiro. Sua última formação foi um MBA em negócios financeiros. Já utilizou locação de 
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residência por meio do Airbnb. Costuma frequentar cinemas, teatros e show semanalmente. 
Trabalha pelo “sentido do trabalho” e vê o dinheiro como consequência. É gestor de uma agência 
classificada pela IF como “digital”. 

 
Gestor 3 15 anos 35 Especialização 120 minutos 

Biografia Gestor 3  

 
(G3), 35 anos, é casado e possui dois filhos. Usa internet quase diariamente (em média 3 vezes por 
semana) e se interessa por assuntos como administração, motivação e gestão de pessoas. Utiliza 
dois celulares, um corporativo e um pessoal. Possui redes sociais (Facebook e Instagran). Joga 
videogames semanalmente. É formado em direito e possui especialização em instituições 
financeiras, e atualmente estuda inglês em nível avançado. Costuma pedir alimentação preparada 
por meio de plataformas virtuais. Já viajou por vários países do mundo. Gosta muito de aviação, 
especialmente das aeronaves que possuem maior tecnologia. Já viajou para vários países 
(Argentina, Paraguai, Uruguai, Itália, Espanha, França, Holanda, Portugal e Estados Unidos) 
sempre montando o seu próprio roteiro. Ele se percebe como um gestor da geração Y em função 
da ascensão rápida na carreira, por pensar fora da caixa, ser empreendedor e líder.  Demonstra ser 
focado para o sucesso no trabalho e o bem estar da família. É músico profissional, tecladista. 

 
Gestor 4 12 anos 35 Mestrado em andamento 85 minutos 

Biografia Gestor 4 

 
(G4), 35 anos, é solteiro e unido estavelmente, mora com seu companheiro, não possui filhos. É 
ligado em internet diariamente e se interessa por jornais, esporte, arte, política, atualidades, filmes 
e séries (Spofire e Netflix).  Possui apenas uma rede social, o Twiter. Praticamente aboliu a TV em 
função do uso da internet. Possui dois celulares smartphones, um pessoal e outro corporativo. Joga 
videogame semanalmente (PS4). Possui um veículo e também faz uso do táxi e Uber. É psicólogo, 
cursa mestrado em administração e pesquisa “as reestruturações organizacionais”. Já viajou para 
os Estados Unidos, Itália, França, Suíça, Inglaterra, Bélgica e Argentina, sempre montando o seu 
próprio roteiro. Já alugou residência por meio do Airbnb em função do custo e da facilidade de 
interação com outras pessoas. Ele se percebe como um jovem da geração da Y pela conectividade 
e por estar sempre atento as inovações. É cliente do Nubank 17 . Faz programas culturais 
semanalmente, costuma frequentar feiras e exposições. Gosta de comidas japonesa, italiana, 
árabe, alemã e brasileira e costuma pedi-las por meio de plataformas do tipo iFood. 
 

Gestor 5 16 anos 35 Mestrado em andamento 110 minutos 

Biografia Gestor 5 

 
(G5), 35 anos, pediu reserva da publicação do seu perfil. 
 

Gestor 6 16 anos 36 Especialização 80 minutos 

                                            
17 Operadora de cartão de crédito que atua por meio de plataforma virtual, canal 100% digital, 
não possui agências físicas e não cobra anuidade.  
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Biografia Gestor 6 

 
(G6), 36 anos, solteiro, é ligado em internet durante todo o dia, na IF ou fora dela. Utiliza diversas 
redes sociais (Facebook, Instagran, Twiter, etc.) e diversos aplicativos (finanças, notícias, 
alimentação, educação, filmes, programas de fidelidade, etc.). Joga muito videogame. Aprendeu 
vários idiomas de forma autodidata e se certificou em nível de proficiência e avançado em dois 
deles (inglês e espanhol). É formado em direito e gestão de projetos, estuda pós-graduação em 
design thinking, alinhado ao seu estilo inovador e de jovem da geração Y. Já participou de eventos 
como hackathon e action technology18.  É sócio de um hostel. Viajou por diversos países no mundo 
montando os seus próprios roteiros e se hospedando em hostels e pousadas. Não possui veículo 
próprio por opção, usa transporte coletivo do tipo ônibus e veículo por meio da plataforma Uber. 
Frequenta ‘baladas’, cinema, gosta de gastronomia variada e durante as entrevistas e interações 
demonstrou abertura para pessoas e ambientes. Demonstrou ainda abertura para dar e receber 
feedbacks. Valoriza ambientes interativos e novas tecnologias. A curto prazo, objetiva trabalhar na 
diretoria de negócios digitais da IF. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

 

Para introduzir a entrevista, optou-se por escrever o texto da primeira questão 

(Fala do Presidente), conforme abaixo, e entregá-lo ao entrevistado para transmitir 

mais segurança e deixá-lo mais à vontade. 

 

FIGURA IV –  Ficha de introdução 

 “(...) governança corporativa, a capacidade que a IF tem 

em ter estabelecido um processo de governança que eu diria que, 

talvez, no Brasil, você não tenha um processo igual. A grande 

demonstração disso se dá nos últimos tempos (...)”. 

Fonte: elaborado pelo autor (2016). 

 

O objetivo deste cartão foi de instigar os gestores da geração Y sobre a 

temática da Governança Corporativa da IF.  

 

                                            
18 Hackathon e action technology são maratonas de construção de soluções digitais. 
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3.1.8 Procedimentos de Tratamento e Análise dos Dad os 

 

Como etapa inicial, esta pesquisa foi realizada com base nos estudos das 

informações de domínio público divulgadas pela instituição financeira ao mercado, 

especialmente nos relatórios anuais de 2014 e 2015, sintetizados na ficha-resumo 

no período de julho de 2015 a julho de 2016. A sintetização desses dados 

possibilitou um conhecimento estratégico de toda a governança da IF. Para o 

pesquisador esses dados são como as ‘falas’ da Instituição. 

Considerando o volume de informações coletadas e objetivando explicitar 

algumas questões com foco nos princípios globais de governança corporativa foram 

realizadas entrevistas semiestruturadas, compostas por questões abertas, numa 

ordem definida pelo entrevistador.  

Após a realização das entrevistas, ocorreu a transcrição e a separação dos 

pontos considerados relevantes, agrupados num quadro conforme modelo abaixo, 

de princípio por princípio, onde a partir deste, por meio da técnica de análise de 

conteúdo, efetuou-se as demais análises e conclusões relatadas no Capítulo 4. 

 

TABELA 7 – Tabulação dos Dados 

Princípio:  1 – Transparência e Integridade das Informações Prestadas 

Gestor Acompanha ato/fato (RI) Relatório anual (internet/pen driver) Participou Apimec Sugestão 

G1     

G2     

G3     

G4     

G5     

G6     

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 
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A análise qualitativa pressupõe a leitura e releitura dos dados coletados e 

categorizados e sua interpretação, objetivando validar (ou não) o método à luz do 

referencial teórico e da experiência profissional e acadêmica do pesquisador.  

 

3.1.9 Facilidades e Dificuldades na Coleta e Tratam ento dos Dados 

 

Inicialmente, acreditava-se que seria fácil a obtenção de dados em função da 

proximidade do pesquisador com o mundo dos negócios financeiros. Ocorre que 

com o início da pesquisa verificou-se que muitos dos dados dos aos quais tinha 

acesso não eram passíveis de análise acadêmica, em função do nível de 

confidencialidade e sigilo das informações e da função que ocupa. Assim, no que se 

refere às informações estratégicas, definiu-se pelo estudo de dados divulgados pela 

IF de domínio público. 

Durante as entrevistas, percebeu-se a pergunta sobre ‘conflito de interesses’ 

(Princípio 4 – Contrapesos independentes no processo decisório) não foi formulada 

adequadamente ou os entrevistados careciam de conhecimento, porque todos os 

Gestores respondiam sobre conflitos individuais.  

No tratamento dos dados, a maior dificuldade foi categorizá-los de acordo o 

modelo da Tabela 7 sem formar juízo de valor.  

 

3.1.10 Limitações da Pesquisa 

 

Esta pesquisa tem sua limitação no caráter exploratório, uma vez que ainda 

não foram localizadas pesquisas na área de ciências ambientais com uma conexão 

de temáticas tão diferentes (gestores da geração Y e governança corporativa de 

uma instituição financeira). Isso exigiu que o pesquisador transitasse por diversas 
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áreas do conhecimento, tais como Administração, Psicologia, Direito, etc., com uma 

visão multidisciplinar. 

Os aspectos de governança corporativa tratados na pesquisa basearam-se 

nos princípios globais de governança corporativa propostos por Silveira (2015). Isso 

não significa que outros princípios como os do IBGC, os da OCDE e os da 

governança corporativa eficiente sejam menos importantes.  

Os estudos com os dados secundários divulgados pela IF estão sujeitos a 

limitações inerentes às próprias metodologias pelas quais foram compilados, 

considerando a diversidade de métodos que podem ter sido utilizados. Os aspectos 

de interpretações qualitativas de materialidade, relevância e precisão desses dados 

não foram avaliados por este pesquisador. 

Sobre possível questionamento de generalização, a partir de um estudo de 

caso, cabe esclarecer que este não foi o objetivo desta pesquisa. Segundo Yin 

(2015), as generalizações são baseadas em um conjunto múltiplo de experimentos 

que replicam os fenômenos sob condições diferentes, raramente são baseadas e 

experimentos únicos. A temporalidade de aplicação desta pesquisa foi de julho de 

2015 a setembro de 2016 e não houve múltiplos experimentos ou aplicação sobre os 

mesmo participantes ou condições. Assim, esta metodologia pode ser aplicada em 

outras instituições financeiras, o que necessariamente não se obterá as mesmas 

contribuições dos gestores da geração Y. 

Por último, cabe destacar que a característica de IF pública e privada é 

bastante singular, o que torna a metodologia utilizada nesta pesquisa bastante 

própria no que tange à governança corporativa e ao próprio perfil do gestor da 

geração Y dessa instituição. 
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4 RESULTADOS  

Aqui serão apresentados os resultados obtidos por meio da caracterização do 

sistema de governança corporativa da IF com base nos princípios globais propostos 

por Silveira (2015), o perfil dos gestores da geração Y na IF, a relação das 

características dos gestores da geração Y com os princípios globais de governança 

corporativa e as contribuições dos gestores da geração Y para a governança da IF 

em uma perspectiva futura. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE GOVERNANÇA CORPORA TIVA DA 

IF 

 

O sistema de governança corporativa da IF é consolidado, a estrutura de 

gestão é hierarquizada e as decisões são colegiadas. Em 2001, ocorreu a 

configuração como banco múltiplo e a instalação do Conselho Diretor e comitês, 

subcomitês e comissões. Atualmente, a estrutura aprovada pela assembleia geral 

dos acionistas tem o Conselho de Administração (CA) como posição mais relevante 

na Instituição e é assessorada pelos Comitês de Auditoria e Remuneração.  

O CA é o responsável pela aprovação das políticas, do plano de investimento, 

do plano diretor, do orçamento geral e da estratégia corporativa, que orienta as 

decisões e estabelece as metas de desempenho econômico, social e ambiental para 

o período de cinco anos, revisando sempre que necessário. É composto por oito 

membros, sendo quatro indicados pelo Ministério da Fazenda (MF), um pelo 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), 2 pelos acionistas 

minoritários e um pelos funcionários por meio de eleição direta. Os conselheiros 

escolhidos pelo MF e MPOG são os responsáveis pela escolha do Presidente e do 

Vice-presidente do CA, que não podem ser ocupados pelo Presidente da IF.  
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Além do CA e dos comitês de assessoramento, a IF possui o Conselho Fiscal 

(CF) que tem caráter permanente e a função de fiscalizar os atos da gestão, com 

intuito de proteger os interesses dos acionistas.  

A Diretoria Executiva (DE), que garante o cumprimento do Estatuto Social e 

das deliberações da Assembléia Geral e do CA, é composta pelo Conselho Diretor 

(CD) – presidente e nove vice-presidentes – e pelas Diretorias – 27 diretores. O 

Conselho Diretor é responsável por executar as políticas, a estratégia corporativa, o 

plano de investimentos, o plano diretor e o orçamento geral estabelecido pelo CA; 

aprovar e executar o plano de mercado e o acordo de trabalho; decidir sobre a 

estrutura interna, a estrutura administrativa das Diretorias e a criação, extinção e 

funcionamento de comitês no âmbito da DE. 

A figura a seguir demonstra as vinculações hierárquicas de todo o sistema de 

governança corporativa e gestão da IF. 

 

FIGURA 5 – Estrutura do Sistema de Governança e Gestão da IF 

 

Fonte: Site de Relações com Investidores da IF (2016). 
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Observando apenas a Figura 5 é possível perceber a complexidade estrutural 

interna do sistema de governança corporativa da IF estudada. A ela acrescenta-se 

ainda todo o sistema de regulação (compulsória e facultativa) e as partes 

interessadas (sociedade, funcionários, clientes, etc.). 

Ainda sobre a figura anterior cabe mencionar que na IF a Secretaria Executiva 

e Assessoria de Comunicação fazem parte do assessoramento e são vinculadas 

diretamente ao Presidente, logo, não sendo considerados órgãos administrativos. No 

modelo proposto pelo IBGC (2015) existe apenas a Secretaria de Governança 

(Figura 2). 

Para as tomadas das decisões na IF, a estrutura de governança corporativa e 

de gestão vale-se dos Comitês, tanto em nível estratégico, quanto nos níveis 

operacionais, táticos e de apoio à gestão.  

 

FIGURA 6 – Comitês Estratégicos Decisórios da IF 

 

Fonte: Site de Relações com Investidores da IF (2016). 
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A Figura 6 demonstra a estrutura e a composição dos Comitês estratégicos, 

vinculados à estrutura de governança corporativa e de gestão da IF. Cada comitê 

possui regimento próprio aprovado pelo CD, com regras que mitigam situações 

envolvendo conflito de interesses. A mesma lógica da estrutura decisória dos 

Comitês estratégicos é seguida pelos Comitês Operacionais, Táticos e de Apoio à 

Gestão (Comitês Estaduais de Ética, Comitês Regionais Disciplinares, etc.). 

As decisões de forma colegiada fazem parte de um modelo de governança 

orientado para visões diferentes de modo a evitar excessiva concentração de poder 

e mitigar potenciais análises parciais ou vieses conforme apresenta Silveira (2015). 

Desta forma, a IF demonstra cumprir o princípio global de governança corporativa 4 

– Contrapesos independentes no processo decisório . 

Em 2002 ocorreu a adequação do Estatuto Social para dar transparência e 

adoção das melhores práticas de gestão e governança corporativa, em consonância 

com o quarto marco da governança corporativa no mundo – a Lei Sarbanes-Oxley.   

A IF possui um site de relacionamento com investidores onde apresenta de 

forma tempestiva informações da Instituição, Estatuto Social, Código de Ética, 

estrutura administrativa, regimentos internos, prestação de contas à Controladoria 

Geral da União, Ouvidorias Interna e Externa, informações financeiras (análise de 

desempenho, demonstrações contábeis, demonstrações contábeis em IFRS), 

relatórios anuais (desde 2000), informações ao mercado (atos e fatos relevantes), 

atas e sumários das reuniões do CA e de assembleias, código de governança 

corporativa, os dividendos/juros sobre o capital próprio (evento, período, anúncio, 

valores distribuídos e por ação, data do pagamento), gerenciamento de riscos, entre 

outras informações. 

A IF disponibiliza também, no mesmo site, um canal de comunicação com o 

Comitê de Auditoria, que assessora o CA; um canal com a área de relações com 

investidores e um link para a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 

Assim, verifica-se que o princípio global de governança corporativa 1 – 

Transparência e integridade das informações prestad as é atendido na medida 
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em que a IF disponibiliza as informações financeiras e não-financeiras aos públicos 

interno e externo19 de forma aberta, honesta e tempestiva.  

A IF possui um Código de Governança Corporativa20 divulgado na internet, 

com um capítulo para transparência, onde se compromete a divulgar trimestralmente 

o seu resultado ao mercado - informando o que contribuiu de forma mais relevante 

para formação desse, e realizar teleconferências, em português e inglês, com 

investidores e analistas de mercado. Este comprometimento da IF de apresentar os 

resultados da gestão e os elementos que fundamentam as principais decisões 

tomadas está ligado ao princípio 2 – Prestação de contas voluntária e 

responsabilização pelas decisões tomadas .  

A IF institui avaliação de desempenho para todos os funcionários e membros 

do CA e DE. Os membros do CA realizam, anualmente, uma autoavaliação e 

analisam a atuação da DE, dos comitês de assessoramento e da Auditoria Interna 

(também vinculada ao CA). Para os funcionários, a IF possui um instrumento de 

avaliação individual, com periodicidade semestral, com critérios de metas e 

competências cujos pesos são atribuídos pelo Comitê de Remuneração.  

Assim, a necessidade de avaliar regular e formalmente o desempenho de 

todos os administradores e órgãos de governança, atribuindo remuneração 

adequada vinculada ao desempenho e levando em consideração a visão de longo 

prazo é atendida. Este é o pressuposto do princípio 3 – Remuneração de 

desempenho, remuneração justa e meritocracia , que deve resultar além de 

recompensas e sanções justas, mas um ambiente meritocrático. A Remuneração 

Variável dos Administradores (RVA) é revisada constantemente para garantir que 

seja um mecanismo efetivo de incentivo e recompensa. Na IF, a área de gestão de 

pessoas apresenta uma proposta a essa remuneração, que é avaliada pelo Comitê 

de Remuneração e pelo MPOG previamente à aprovação do CA. Logo após essa 

aprovação, é submetida à assembleia geral ordinária dos acionistas pelo Ministro da 

Fazenda conforme o Artigo 152 da Lei n°. 6.404/1976. 

                                            
19 Considerou-se que todas as informações disponibilizadas ao público externo estão também 
disponíveis ao público interno, pois são classificadas como públicas.  
20 Disponível em <http://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/ri/pt/dce/dwn/CodGov.pdf>. Acesso em: 
27 mai 2016. 
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A IF possui um sistema de governança da responsabilidade socioambiental 

(RSA) e fez adesão aos principais pactos, compromissos e iniciativas da temática 

sustentabilidade no Brasil e mundo. A IF atua com uma visão de longo prazo como 

prioridade em suas decisões como forma de garantir as relações com os 

stakeholders, bem como, possui iniciativas concretas junto às comunidades em que 

atua. Temas como potenciais passivos futuros e impactos socioambientais estão 

presentes nas discussões estratégicas e operacionais da Instituição garantindo o 

cumprimento do princípio 5 – Sustentabilidade e visão de longo prazo na 

condução do negócio . 

Além de políticas específicas de RSA, a IF possui instâncias exclusivas e não 

exclusivas sobre o tema sustentabilidade. Nas instâncias não exclusivas, o CA 

acompanha a performance socioambiental anualmente, e sob demanda delibera 

assuntos para aprimorar o seu desempenho. O CD bienalmente aprova as ações da 

Agenda 21, semestralmente acompanha-as e sob demanda delibera no seu âmbito 

de atuação sobre assuntos que buscam aprimorar o desempenho socioambiental. E 

os comitês estratégicos, sob demanda, discutem e deliberam assuntos 

correlacionados à sustentabilidade no âmbito dos temas que são responsabilidade 

de cada comitê. Já na instância exclusiva, a governança de Responsabilidade 

Socioambiental (RSA) ocorre no Workshop de Desenvolvimento Sustentável que é 

realizado bienalmente, no Painel de Stakeholders bienalmente, o Fórum de 

Sustentabilidade, trimestralmente e as Teleconferências mensalmente. O Workshop 

avalia as tendências e demandas referentes à sustentabilidade. O Painel avalia a 

performance socioambiental e apresenta demandas para aprimoramento. O Fórum, 

composto por executivos da IF e da Fundação da IF pesquisada apoia os processos 

de incorporação, alinhamento e disseminação dos preceitos e práticas de 

sustentabilidade e acompanha as iniciativas socioambientais. E por fim, as 

Teleconferências, com as diretorias e órgãos regionais alinham os procedimentos 

sobre as ações socioambientais nos Estados. 

Conscientes de que a informalidade é um inimigo da boa governança 

corporativa e de que o controle e supervisão independentes são essenciais 

(SILVEIRA, 2015), a IF possui estrutura de gestão de riscos, segurança, ética, 

controles internos e auditorias em cumprimento ao princípio 6 – Respeito às 
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formalidades, controles e supervisão independentes . O gerenciamento de riscos 

na IF segue as práticas internacionais em conformidade com o Acordo de Basiléia III.  

Os processos, especialmente os de crédito, liquidez e operacional são 

constantemente aprimorados como forma de mitigar riscos. A conduta ética é um 

compromisso expresso no Código de Ética e nas Normas de Conduta, documentos 

que fornecem as diretrizes e comportamentos esperados para os funcionários; os 

administradores (CA, DE e comitês de assessoramento) devem seguir o Código de 

Ética da Alta Administração Federal. A IF também possui um programa de 

treinamento/formação e discussão ética, combate à corrupção e à lavagem de 

dinheiro; cursos sobre Governança Corporativa, abordando legislação anticorrupção, 

principais órgãos do Sistema Financeiro Nacional (SFN) e valores mobiliários, além 

dos agentes de regulação e autorregulação.  

Aliado a todo esse arcabouço de controle e supervisão, os membros da 

cúpula da IF, notadamente os Conselheiros e Diretores são aderentes aos elevados 

padrões éticos e de conduta em suas decisões. Em 2014, a IF fortaleceu a 

disseminação dos valores por meio de ações de endomarketing e reforço educativo. 

A temática ética está presente em todas as seleções internas, em diversos níveis 

funcionais, aderente ao princípio 7 – Tom e comportamento ético das lideranças . 

A IF possui ainda as Ouvidorias Interna e Externa para acolhimento e tratamento de 

denúncias, reclamações e sugestões. A Auditoria Interna recebe denúncias de 

eventuais fraudes e ilícitos. A Diretoria de Segurança Institucional atua como canal 

de denúncias referentes a indícios de lavagem de dinheiro e outros crimes típicos 

das instituições financeiras. 

Em 2014 e 2016 a IF revisou a sua missão, visão, valores e sua estratégia 

corporativa, com o princípio norteador de atuar no mercado com um espírito público, 

ou seja, compatibilizar os elementos da função social da empresa de economia 

mista com o reforço da função econômica sustentável. Essa revisão antecipou a 

garantia de elementos para o cumprimento do Artigo 9º. da  Lei n º. 13.303/2016. 

O fomento à cooperação entre os colaboradores e os executivos, refreando 

competições excessivas e rivalidades internas são preservadas, evitando assim, que 

o interesse da IF seja relegado a um segundo plano. A própria atuação dos comitês 
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busca fortalecer a preservação do interesse coletivo da IF. A relação com os 

funcionários é norteada por três temas estratégicos: significado, organização e 

competências para o trabalho; eles alicerçam e permitem a conquista dos objetivos 

estratégicos, considerando assim, a preservação do princípio 8 – Cooperação entre 

os colaboradores e promoção do interesse coletivo d a organização . 

O atendimento do princípio 1 (Transparência e integridade das informações 

prestadas) favorece a observância da igualdade dos direitos de todos os acionistas e 

a facilitação do exercício do voto desses direitos, consagrando o atendimento do 

princípio 9 – Equidade e promoção da participação efetiva de todos os 

acionistas . 

A IF preza em sua política de gestão de pessoas pelos preceitos da Carta de 

RSA por políticas e ações para ampliar a diversidade (de gênero, etnia, formações 

acadêmicas, idade, cultural, de pensamento, etc.) nos órgãos de governança, bem 

como, repele preconceitos e pune ações discriminatórias para com os stakeholders. 

Os parâmetros desses temas são definidos e monitorados.  

 Segundo dados do Relatório Anual (2015), a IF possuía 63.809 funcionários 

do gênero masculino e 45.382 funcionárias do gênero feminino em regime celetista; 

35 estatutários do gênero masculino e 1 do gênero feminino. A desproporção no 

regime estatutário é acentuada e alvo de críticas. A IF divulga também os 

indicadores de diversidade no quadro funcional conforme abaixo. 

 

TABELA 8 – Indicadores de Diversidade 

Indicadores Gerais de Diversidade no quadro 

Funcional (%) 

2013 2014 2015 

Por Gênero 

Feminino 41,5 41,5 41,6 

Masculino 58,5 58,5 58,4 

Por Faixa Etária 

Até 30 anos 16,0 13,7 12,8 

De 30 a 50 anos 67,1 67,9 70,52 
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Acima dos 50 anos 16,9 18,4 16,7 

Por Grupos Minoritários 

Indígena 0,2 0,2 0,2 

Preta 2,5 2,6 2,6 

Parda 18,4 18,8 19,1 

Fonte: Relatório Anual (2015). 

  

 A IF participa do Programa Pró-equidade de Gênero e Raça21 do governo 

federal, assumiu compromissos como os Princípios de Empoderamento das 

Mulheres da ONU (Organização das Nações Unidas) Mulheres, o Programa 

FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos) de Valorização da Diversidade, e 

repele toda forma de preconceito de forma declarada em seus documentos 

estratégicos. 

 Em 2016 a IF institucionalizou um movimento criado pelos funcionários 

denominado ‘Inspira’, com objetivo de compartilhar conhecimentos e experiências, 

inspirar reflexões, ideias e ações sob uma perspectiva inovadora de pensar o ser 

humano, a sociedade, a família, o trabalho e as relações entre esses. O evento é 

construído de forma colaborativa tendo os funcionários como protagonistas e 

formatado no modelo talks (tipo TED), com palestras curtas e sensibilizatórias, que 

se alternam com formadores de opinião, palestrantes renomados e apresentações 

artísticas que possuam afinidade com a temática. O tema do primeiro evento foi 

“Pequenas Mudanças: Grandes Diferenças” – etapa São Paulo. Dentre os temas 

previstos para 2017, estão “Gênero e Diversidade” – etapa Rio de Janeiro e “Diálogo 

entre Gerações” – etapa Curitiba, além de outros em definição. 

 Esse conjunto de políticas reflete a tradução do princípio 10 – Diversidade 

interna, tratamento justo dos stakeholders e ausência de políticas 

                                            
21 Desde a inserção no Programa, a IF foi a primeira empresa a conceder a licença maternidade e 
de adoção de até 180 dias, ampliou de forma voluntária a licença paternidade, criou ação 
afirmativa nos programas corporativos de ascensão profissional, atua na Ouvidoria Interna na 
identificação de situações de discriminação a mulher, criou os Comitês Superior (um) e Estaduais 
(27) de Gestão da Ética, atribuiu meta corporativa para nomeação de mulheres em cargos de 
gerente geral de agências, dentre outras. 
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discriminatórias . Cabe por parte da IF manter o monitoramento e ações em relação 

ao tema diversidade.  

 Na eventual ausência de políticas, a adoção de princípios de governança, 

associada a uma liderança efetiva e íntegra no topo das organizações, segundo 

Silveira (2015, p. 5) é o elemento mais importante de um bom modelo de 

governança. 

 Buscou-se caracterizar a IF com base nos dez princípios globais de 

governança corporativa a partir de informações divulgadas ao mercado por meio de 

diversos documentos disponibilizados na página de Relações com os Investidores, 

ou seja, com informações de domínio público.  

 

4.2 CONTRIBUIÇÕES DOS GESTORES DA GERAÇÃO Y PARA A 

GOVERNANÇA CORPORATIVA EM UMA PERSPECTIVA FUTURA 

 

Conforme descrito na Seção 3.1.7, o roteiro das entrevistas semiestruturadas 

foi elaborado com base nos Princípios Globais de Governança Corporativa, e tinha 

por finalidade verificar as percepções dos gestores da geração Y para governança 

corporativa em uma perspectiva futura (objetivo específico ‘c’). 

Logo no início da entrevista os Gestores foram instigados sobre o conceito de 

Governança Corporativa por meio de uma fala do Presidente da IF. Sobre a 

colocação, os entrevistados pontuaram, que: 

 

Entendo que o presidente se referia à qualidade da estrutura de 
governança que a IF possui. Mais especificamente o fato da IF ter 
passado ileso e quase imune a todos os grandes escândalos de 
corrupção que envolveu diversas empresas públicas. Demonstrando 
que os padrões adotados têm sido capazes de garantir solidez na 
gestão e bons resultados. (G1, grifo nosso) 
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Este Gestor (G1) iniciou sua entrevista evidenciando questões estratégicas 

como a estrutura de governança da IF, o tom e o comportamento ético, o respeito às 

formalidades, o controle e a sustentabilidade. Na manifestação seguinte, outro 

Gestor trouxe aspectos mais materializados em relação aos princípios globais. 

 

A IF de fato possui uma “cultura” de governança corporativa, de 
controles internos bem definidos, de compliance. Toda e qualquer 
operação nunca é confirmada por apenas um funcionário, envolve 
sempre um comitê previamente definido. Com isso, nos últimos 
tempos, apesar de diversos escândalos envolvendo empresas 
estatais ou com participação do Governo em nenhum momento a IF 
foi citada. Todos os processos são rigorosamente conduzidos de 
maneira a garantir a lisura das informações e evitar fraudes. Na Rede 
de Agências percebemos cada vez mais o monitoramento que 
garante a sustentabilidade dos negócios. Com isso, o Banco ganha 
em diversos aspectos e transmite mais segurança para o mercado 
mas também para o corpo funcional. (G4, grifo nosso) 

 

Este Gestor (G4) destacou o respeito às formalidades, aos controles internos 

e compliance, aos contrapesos no processo decisório (decisões colegiadas), ao tom 

e ao comportamento ético da IF e à transparência das informações e a 

sustentabilidade dos negócios. 

Por essas duas manifestações é possível verificar que os princípios globais 

de governança corporativa estão presentes no dia a dia dos Gestores e podem ser 

materializados. Outro Gestor, o G5, analisa a afirmação do Presidente de forma 

objetiva: “A IF é benchmark em governança”.  

A seguir, serão apresentadas as análises e as principais contribuições das 

entrevistas dos dez princípios em separado. 

 

4.2.1 Transparência e Integridade das Informações P restadas 
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Todos os Gestores informaram que acompanham a divulgação dos ‘atos’ e 

‘fatos relevantes’ por meio da agência de notícias interna (intranet corporativa), sites 

de notícias econômicas e jornais de grande circulação (mídia externa). Somente um 

Gestor informou que acompanha diretamente pelo site de relações com os 

investidores ou que recebe a comunicação ao mercado, via e-mail, disponibilizada 

pela IF. 

Todos os gestores entrevistados informaram que conhecem o relatório anual 

divulgado pela IF, mas que nunca fizeram leitura aprofundada. Preferem acessá-lo 

pela internet. O Entrevistado G1 pontua, a análise do relatório anual por meio do 

pen-driver (versão .pdf). 

 

Eu já acessei pela internet. Acessar pela internet é mais fácil quando 
se tem um objetivo claro, por exemplo, olhar para um indicador 
específico. Quando o objetivo é analisar o relatório como um todo, o 
pen driver é mais útil. (G1, grifo nosso) 

 

Apenas um Gestor informou que participou de alguma edição de evento 

promovido pela Apimec (Associação dos Profissionais de Investimentos do Mercado 

de Capitais). Os demais nunca participaram. 

 

Eu participei do evento da Apimec uma vez, porém os eventos 
acabam sendo restritos aos profissionais diretamente ligados á área 
de finanças e aos grandes investidores, não chegando convite aos 
administradores”. G3 

 

Os Gestores sugerem que a IF deve priorizar a comunicação com os mesmos, 

realizar encontros nas Superintendências Estaduais para melhor contato com os 

assuntos divulgados no relatório anual e conhecimento das estratégias corporativas. 

O Entrevistado G1 menciona: “Acredito que a IF precise priorizar seus gestores e 

alinhar a comunicação com eles”. O único Gestor que participou de uma edição da 

Apimec sugere:  
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Um encontro com as Superintendências Estaduais com os 
administradores seria interessante, pois permitiria o contato real com 
o relatório anual, permitindo a rede de Agências o acesso ao 
conhecimento direto com as estratégias corporativas. G3 

 

Outro Gestor (G6) sugere: “Simplicidade para que todos os públicos 

compreendam a divulgação mais detalhada das estratégias”. 

Pelas falas apresentadas, na percepção dos gestores, verificou-se que a IF 

disponibiliza informações, mas sugerem que sejam mais simples, que tenham mais 

eventos do tipo Apimec para os administradores, e que esse público seja priorizado. 

Para os gestores da geração Y percebe-se que divulgar informações de forma 

transparente e íntegra é apenas uma obrigação da IF, pois ela está em cumprimento 

de leis, normas, regulamentos, além de ser de seu total interesse. 

Não basta a IF divulgar informações. Para os gestores da geração Y o 

website deve ser atraente e de fácil acessibilidade e navegabilidade, apresentar bom 

conteúdo e tecnologia, ser atualizado constantemente e disponibilizar a informação 

com o menor número de cliques possível (GONZALES, 2012). Para Gonzales (2012) 

a ideia de utilizar a internet com as suas diversas ferramentas (blogs, site, redes 

sociais, etc.) é importante para disponibilização de informações com transparência.  

 

4.2.2 Prestação de Contas Voluntária e Responsabili zação pelas Decisões 

Tomadas 

 

Todos os gestores entrevistados afirmam que as decisões do Conselho de 

Administração são acompanhadas apenas quando impactam a Rede de Agências 

ou quando são divulgadas pela intranet corporativa. Um dos gestores menciona que 

tenta vislumbrar quais os métodos utilizados para aquela decisão. 
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Acabo lendo as matérias na agência de notícias e tento vislumbrar 
quais os métodos foram utilizados para aquela tomada de decisão, e 
como agiria dentro do ambiente de mercado face às oportunidades. 
(G3, grifo nosso) 

 

Sobre a participação de um representante dos funcionários eleito para o CA, a 

participação, o funcionamento e o interesse para tal, todos os entrevistados a 

entendem como relevante, pois acreditam que o Conselho precisa perceber o 

sentimento direto da base, a expertise de quem atende o cliente, mas alguns 

apresentam dúvidas e críticas. 

 

Acredito que a participação é relevante, porém tenho um pouco de 
dúvidas uma vez que pode haver conflito de interesses e também 
pela participação no conselho possa ser utilizada para finalidades 
político-partidárias. (G3, grifo nosso) 

 

Entendo que é mais um fiscalizador que um membro que participa 
efetivamente das decisões. Acredito que precisa ser aprimorado esse 
processo, sobretudo na divulgação das regras e do perfil desejado 
para tal atribuição. (G6, grifo nosso) 

 

Acredito que seja relevante. Porém não temos informações sobre a 
atuação deste representante, como ele está agindo, em que 
decisões/projetos tem participado, etc. Isto gera a impressão que não 
há nenhum representante lá. Sei como funciona. Já me interessei 
pela vaga também porque permite que tenhamos contato com a 
cúpula da instituição e participemos na definição dos rumos do 
banco. Isto é muito atraente. (G1, grifo nosso) 

 

Pela análise das falas anteriores, observa-se certo distanciamento no papel 

desse Conselheiro. Neste aspecto, o Entrevistado G3 destaca as “finalidades 

político-partidárias” citando nomes de Conselheiros vinculados a posições políticas e 

ações concretas ocorridas. Essas posições são validadas também pelo G4 

“Questiono se muitas vezes não se torna uma figura meramente política e não 

efetivamente representativa”.  
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Os gestores informam demonstrar preocupação pelas decisões tomadas e 

pelo acompanhamento das mesmas, no âmbito de suas respectivas agências. G1 

destaca: “Mesmo não estando lá ainda me preocupo com o legado que deixei. 

Especialmente com aquilo que pode afetar o resultado do Banco e com a minha 

carreira”. G6 cita que se sente responsável por qualquer legislação descumprida, 

trabalhista ou não, alerta que é “fundamento básico de boas práticas empresariais”.  

G2 ressalva: “Somente me sentirei responsável se tiver ocorrido algum 

descumprimento de norma sem eu ter percebido ou ter tomado nenhuma atitude a 

respeito”. 

Foram dadas duas sugestões. Uma para que a IF divulgue os casos 

‘emblemáticos’ e as ações esperadas para se evitá-lo. 

 

Acredito que a Gestão de Pessoas deveria divulgar os casos mais 
emblemáticos sem a identificação dos envolvidos, ilustrando o 
ocorrido e como deveria o funcionário ter agido para evitar o 
problema. Quanto à responsabilização eu acredito que o modelo está 
próximo do ideal. (G3, grifo nosso) 

 

E outra sugestão feita por G2, no sentido de apuração da responsabilização: 

“Acredito que deva ser aprofundada a responsabilização do gestor que gera passivo 

judicial para empresa por conveniência”. 

Durante as entrevistas, nas perguntas sobre esse Princípio observou-se certa 

limitação na compreensão do que é “prestação de contas voluntária” e apesar de 

alguns mencionarem que se preocupam com o acompanhamento das decisões após 

a sua transferência para outra Agência, percebeu-se uma visão limitada trazendo as 

suas falas somente para o curto prazo. Um dos Gestores trouxe diversas falas sobre 

prestação de contas financeiras individuais – despesas de viagens a serviço e verba 

de relacionamento público-social, de forma equivocada. 

A prestação de contas voluntária não se demonstrou como um tema presente 

no cotidiano de todos os gestores entrevistados. Uma possível inferência  de 
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justificativa pode ser a ausência de acompanhamento das decisões por parte do CA 

e o caráter estratégico das mesmas.  

Quando questionados de forma objetiva, quase todos os gestores da geração 

Y (G1, G2, G3, G5 e G6) se sentem responsáveis pelas decisões tomadas e 

mencionam que agem dentro do que a IF determina por meio das normas e 

regulamentos internos, ou seja, cumprem aquilo que são orientados. 

Percebeu-se, pelas entrevistas com os Gestores, que eles prezam mais pelo 

resultado, ou seja, têm a clareza de que a avaliação de desempenho está vinculada 

ao resultado. De forma sutil, alguns dos gestores defendem que a avaliação esteja 

vinculada também à remuneração. 

 

4.2.3 Avaliação de Desempenho, Remuneração Justa e Meritocracia 

 

Todos os Gestores (G1, G2, G3, G4, G5 e G6) informaram que desconhecem 

a forma de remuneração dos órgãos de Governança Corporativa da IF, inclusive da 

Diretoria Executiva. 

Quanto à avaliação de desempenho, a maioria dos Gestores informam que 

fazem a avaliação dos funcionários utilizando-se da ferramenta disponibilizada pela 

IF, oferecendo feedback durante todo o ciclo de avaliação (seis meses - coincidentes 

com os ciclos de negócios) e registrando-os; ao final do ciclo, atribuem os conceitos.  

O G1 destaca que faz acompanhamento diário, mas que “acredita que não é duro no 

sentido de rigoroso” com os seus subordinados, procurando apoiá-los. O G2 afirma: 

“Me considero razoavelmente rigoroso em todos os níveis, subordinados e 

superiores. Até mesmo na minha autoavaliação”. G6 (grifo nosso) destaca o caráter 

formativo: “Me considero rigoroso com bom senso, que valoriza muito mais as 

virtudes do que os pontos a aprimorar”. Alguns gestores apresentaram críticas em 

relação ao modelo de avaliação utilizado. 
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Não sou tão rigoroso quanto deveria e gostaria. O processo 
avaliatório, no meu ponto de vista, já está saturado, dificilmente o 
acompanhamento é feito da maneira adequada, ou seja, 
constantemente. Apenas nas datas previstas que reuniões e 
encontros são realizados. As notas também já foram um tanto quanto 
acordadas, quero dizer, existe uma espécie de “cultura” ou “acordo 
social” para determinada nota. Apenas quando o desempenho do 
funcionário é muito abaixo do esperado que de fato são realizadas 
anotações e notas abaixo da média. (G4, grifo nosso) 

 

Todos os Gestores entendem que os descomissionamentos em função de 

avaliação de baixo desempenho são necessários, justos e estão alinhados com as 

práticas de mercado. Um dos Gestores destaca: “São importantes instrumentos de 

gestão quando se há provas de que em um horizonte de tempo razoável não houve 

atingimento do desempenho esperado” (G1). Em sentido contrário ao lapso temporal, 

outro Gestor entende que a IF demora muito tempo para efetuar um 

descomissionamento, e que o processo é moroso e possui “travas” (G4). Nas 

entrevistas percebeu-se que eles têm clareza de que a sua manutenção na função 

está diretamente ligada ao atingimento dos resultados esperados pela IF.  

Todos os Gestores entrevistados entendem que o conceito de meritocracia 

como recompensa pela dedicação à empresa, reconhecimento pelo bom 

desempenho, ascensão profissional por merecimento e por objetivação do 

desempenho. Um dos Gestores definiu meritocracia como “premiar as pessoas pelo 

bom desempenho” (G1). Os gestores destacam, ainda, que o direcionamento 

estratégico dado pela IF é de que não haverá “apadrinhamento” ou “vantagem” em 

função de qualquer característica que não seja estritamente técnica e de histórico de 

desempenho. 

As sugestões apresentadas foram: mudar o processo de avaliação, mas 

somente um Gestor sugeriu um modelo que seria adequado; tornar o 

descomissionamento em função de baixo desempenho mais ágil, atribuindo alçada 

para o Gestor ou para o Comitê de cada Agência (exceto o Gerente Geral, que já 

possui alçada diferenciada); mudar a política de avaliação para todos os funcionários, 

com possibilidade de demissão por baixo desempenho e não somente 

descomissionamentos; alterar os critérios de promoção com foco nos resultados 
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imediatos, equilibrando os pesos; reformulação do sistema (ferramenta e dos 

parâmetros calibradores) de recrutamento interno denominado TAO22. 

 

O sistema TAO precisa de uma reformulação. Perdemos talentos 
jovens em função da valorização de características como tempo de 
empresa. Deveríamos estar mais atrelados ao desempenho, entrega 
e resultados. Tenho doze anos de empresa e o TAO continua 
exatamente igual, está na hora de modernizarmos. (G4, grifo nosso) 

 

 Não houve menção direta ao modelo de remuneração atual durante a 

entrevista. De forma indireta alguns sugeriram a remuneração com base no 

desempenho. 

 

4.2.4 Pesos e Contrapesos no Processo Decisório 

 

Os gestores G3, G4, G5 e G6 afirmam que a sua gestão é totalmente 

participativa. Já G2 admite que na sua agência as deliberações são meramente 

formais. E G1 ressalta que as deliberações ficam centradas nos dois 

administradores (Gerente Geral e de Negócios) e os demais Gerentes (gerência 

média) participam como “base consultiva”. Todos admitem que as reuniões de 

comitê podem ser melhoradas. G4 (grifo nosso) afirma 

 

Minha agência, são quatro membros do comitê, geralmente nos 
reunimos e quem está conduzindo a operação de crédito ‘defende’ e 
os demais fazem perguntas quando há dúvidas. Algumas vezes isso 
não ocorre, apenas um membro do comitê pede para ao outro votar 
no sistema. 

 

                                            
22  O sistema Talentos e Oportunidades (TAO) é utilizado para todas as promoções e 
movimentações dentro da IF, dos funcionários sujeitos ao regime celetista.  
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Sobre conflito de interesses, os Gestores informam que tratam os casos de 

forma individualizada, porém exemplificaram situações que estão mais correlatas 

com conflitos de relacionamento do que propriamente conflito de interesses. Três 

dos Gestores informam que tratam os conflitos de interesses por meio de conciliação 

ou consenso. Observou-se que perguntado como eram tratados os “conflitos de 

interesses” as respostas abordavam conflitos individuais conforme se verifica nas 

afirmações: “Procuro incentivar o debate e o consenso, incentivando ambos  

cederem um pouco. De forma muito amistosa tento resolver os conflitos e não 

permitir que os propaguem” (G1); “Não possuo conflito entre duas carteiras, mas sim 

funcionários com conflitos interpessoais. Costumo tratar de forma profissional, busco 

uma solução conjunta, sem ferir as políticas da instituição” (G2); “Através da 

conciliação” (G3); “Geralmente abro oportunidade para os dois chegarem a um 

consenso, quando isso não ocorre, eu arbitro” (G4); “Com muito diálogo, 

demonstrando o significado do trabalho, a estratégia da empresa e da unidade e 

principalmente, a valorização da equipe” (G6). Infere-se que a questão não foi 

formulada adequadamente23 ou os entrevistados careciam de conhecimento sobre 

conflito de interesses no âmbito de governança corporativa.  

 Não houve sugestões, mas percebeu-se que as perguntas levaram os 

Gestores a refletirem sobre a necessidade de tomada de decisões de forma 

colegiada efetivamente. 

 

4.2.5 Sustentabilidade e Visão de longo prazo 

 

Todos os Gestores demonstraram conhecimento sobre negócios sustentáveis 

e sua importância, mencionaram diversos exemplos objetivando demonstrar que os 

negócios feitos em suas respectivas Agências são sustentáveis.  

                                            
23 Ainda que no pré-teste não tenha sido percebido a necessidade de correção. 
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O Entrevistado G3 destacou a ética e o caráter como determinantes para a 

realização de negócios sustentáveis. Outro Gestor afirma que “os processos e 

direcionamentos dados pela IF são seguidos, não havendo exposição desnecessária” 

(G1). G4 (grifo nosso) menciona: 

 

Trato os clientes da IF, independente da vinculação à Agência, como 
cliente. Não faço e nem oriento venda casada, não peço favor a 
clientes e repudio este tipo de atitude. Os funcionários precisam 
entender a distinção entre o risco do banqueiro e risco do bancário, 
se a instrução não permite não é para fazer. 

 

Pela menção grifada do G4 observa-se o desenvolvimento dos subordinados 

pelo exemplo, atitude que demonstra o “tom e o comportamento ético da liderança” 

(princípio 7). 

Quando identificam alguma situação de fragilidade, um dos Gestores afirma 

“Convoco para treinamentos específicos e converso muito” (G4); outro Gestor 

menciona “Ajo no sentido de isolar o processo/fragilidade e reoriento a equipe e num 

segundo momento busco uma solução para minimizar o prejuízo” (G1); outro Gestor 

responde “Se passível de reversão, efetuo imediatamente, e se não é passível, abro 

processo administrativo” (G3). Neste último observa-se no Gestor um discurso 

direcionado para o controle disciplinar, enquanto os demais apontam para a 

orientação e o desenvolvimento. 

Todos os Gestores (G1, G2, G3, G4, G5 e G6) afirmam que fazem controle de 

prazos para acolhimento de assinaturas para contratos celebrados remotamente, por 

amostragem, que não apoiam práticas “escusas”, que segregam as tarefas e que 

abordam o assunto de negócios sustentáveis semanalmente com as equipes. 

Questionado sobre as ações para se garantir que não há negócios não sustentáveis 

na IF, um dos Gestores afirmou, 

 

Faço segregação das tarefas, conferência de todas as aberturas de 
contas e alterações de cadastros, verificação de todas as operações 
de crédito, acompanhamento e investigação de todas as demandas 
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de ouvidoria, demandas do Bacen e do Procon. Adicionalmente 
abordo este assunto com a equipe semanalmente, de forma à 
desincentivar qualquer ocorrência não sustentável. (G1, grifo nosso) 

 

As sugestões apresentada por dois dos Gestores foram a de conscientização 

dos funcionários da relação profissional, dos limites de sua atuação, de manter a 

transparência com o cliente e do “sentido” do que estão fazendo. 

 

A minha sugestão para estimular a visão de longo prazo é que 
façamos um trabalho de conscientizar ainda mais os funcionários de 
que antes de sermos amigos no trabalho precisamos ser 
profissionais. (G3 grifo nosso) 

 

Minha sugestão é pensar na IF como a visão do todo. As pessoas 
precisam entender o sentido do que estão fazendo, manter um 
relacionamento transparente com os clientes é o primeiro passo, 
saber a alçada e até onde podemos ir. (G4, grifo nosso) 

 

Pelas afirmações e clareza com que Gestores tratam o tema, percebe-se que 

compreendem a relevância para a IF e para suas respectivas carreiras. 

 

4.2.6 Respeito às Formalidades, Controle e Supervis ão Independentes 

 

Questionados a cerca das suas percepções sobre a área de controles 

internos, todos os Gestores (G1, G2, G3, G4, G5 e G6) destacam a importância da 

área e a compreensão de que ela deve ser segregada do negócio. “A conformidade 

dos processos deve caminhar ao lado dos negócios sustentáveis” destaca o G6, 

relacionando sustentabilidade à perenidade. O G3 responde  

 

Acredito que a área age estritamente no âmbito do cumprimento do 
acordo de Basiléia, e em minha agência os controle são segregados, 
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com total responsabilidade de conferência para cada um com este 
acesso.  

 

Todos os Gestores destacam que os controles internos nas suas Agências 

são segregados. Um dos Gestores afirma “Os controles internos já estão 

incorporados. Cada funcionário aplica as fichas de verificação24 e, posteriormente, o 

outro funcionário confere” (G1). Outro Gestor (G4) corrobora nesse mesmo sentido. 

O G6 informa que a gerência média controla as operações de seus subordinados e 

ele verifica novamente após essa análise (uma espécie de controle do controle). 

Os Gestores foram unânimes em afirmar que quando identificam algum 

contrato ou documento sem a devida assinatura, “ordenam” de imediato o 

acolhimento, agindo para correção da falha. Dois Gestores entrevistados ressaltam 

que isso não ocorre porque eles estimulam o uso de assinaturas digitais (‘duplo 

sim25’, uso de cartão e senha, etc.). 

A única sugestão foi para que a área de controles internos atue mais com 

função consultiva, de forma preventiva e formativa para os novos funcionários.  

 

A área de controles internos poderia ser mais consultiva, poderia 
trabalhar com a prevenção, ensinando essa nova geração de 
funcionários como o trabalho deve ser realizado. Quando você entra 
com recurso, eles explicam o “porque” tudo passa a fazer sentido. 
(G4, grifo nosso) 

  

A política de controles internos e compliance da IF, aprovada pelo CA em 

2016 prevê de forma clara a disseminação da cultura de controles internos e 

compliance a manutenção dos programas de capacitação e comunicação, para 

qualificação do público interno em todos os níveis. 

                                            
24 Ficha de Verificação é um instrumento de controle (check-list) desenvolvido pela IF, com pesos 
e questões definidas, que visa mitigar o risco das operações e processos. A aplicação do 
instrumento pode ocorrer nas operações ou processos, nas fases de contratação, liberação do 
crédito, acompanhamento, ou mesmo num momento especial, etc. 
25  ‘Duplo sim’ é uma ferramenta que possibilita a confirmação da operação contratada por 
telefone. A IF cadastra e o cliente confirma pelo celular ou internet. 
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 O respeito às formalidades e aos mecanismos de controles internos são 

declarados pela IF como imprescindíveis para a realização dos objetivos 

estratégicos e atendimentos às expectativas dos órgãos reguladores, dos clientes, 

dos funcionários, dos investidores e da sociedade. Essa declaração é percebida 

pelas argumentações anteriores. 

 O monitoramento eletrônico de conformidade é um dos instrumentos utilizados 

pela IF e narrado por um dos gestores quando comentava sobre a qualidade dos 

controles: “Percebo um horizonte melhor em função da digitalização, uma vez que o 

acesso remoto dará mais agilidade e confiança aos processos” (G5). Essa é uma 

tendência e está aliada as características da Geração Y. 

 

4.2.7 Tom e Comportamento Ético das Lideranças 

 

Quando perguntados sobre o comportamento ético de sua liderança, todos os 

Gestores afirmam que atuam com justiça, de forma transparente e profissional, que 

agem no sentido de ser referência para os funcionários em coerência, atitude, 

seriedade, respeito, atendimento aos clientes (com respeito, atenção, ouvindo-os, 

acolhendo-os na abertura da agência, etc.), não praticar nada que possa ser visto 

como desvio.  

Ao responder sobre o pedido de exemplos, com vistas a materializar o 

comportamento narrado, um dos gestores afirma: “Cumpro a minha jornada de 

trabalho e repasso conhecimento aos meus liderados” (G3). Outro Gestor (G2) 

destaca o seu desenvolvimento pessoal (estudo e aprimoramento da sua formação). 

O G5 destaca o seu compromisso com os resultados e os desafios regionais, 

estaduais e nacionais. Um dos Gestores entrevistados ilustrou como exemplo de 

uma situação envolvendo uma questão ética e que entende que tomou uma boa 

decisão, optando pelo descredenciamento de um parceiro comercial. 
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Certa vez tomei conhecimento que um dos nossos parceiros 
comerciais (correspondente bancário) que tinha contrato de 
exclusividade conosco, estava usando informações de forma 
inadequada. Embora fosse o maior parceiro e que gerava o maior 
volume de negócios para a agência, comunicamos os responsáveis e 
efetuamos o descredenciamento. (G1) 

 

Outro Gestor (G4) trouxe uma situação de aumento de inadimplência 

exponencial de uma cliente com mais de 80 anos, quando percebeu que eram 

contratadas operações por sua procuradora (filha); descobriu que a cliente estava 

internada na “UTI” e que sua filha queria levar um contrato de renegociação de 

dívidas para acolhimento de assinaturas no hospital, ele não aceitou a proposta que 

era decisiva para a Agência cumprir a meta determinada. Informou que a sua atitude 

o deixou tranquilo, pois considera que tomou a melhor decisão. 

Pelas entrevistas, observou-se que os Gestores atribuem as suas atuações 

exemplares como principal fator determinante para a construção de um ambiente 

ético. Em segundo lugar estão os mecanismos de controle disciplinar (processos 

administrativos e suas respectivas sanções).  

Percebeu-se também que a ética é um valor disseminado na IF por meio de 

treinamentos e programas de orientação à todos os escalões. 

 

4.2.8 Cooperação entre Colaboradores e Promoção do Interesse Coletivo da 

Organização 

 

Este princípio é um, entre os demais, que evidencia uma das características 

mais marcantes do perfil do gestor da geração Y, a colaboratividade. 

Os gestores afirmam que procuram envolver todos os funcionários em suas 

respectivas Agências e mostrar a importância do trabalho individual para atingimento 

do todo. Cinco dos seis Gestores (G1, G2, G3, G5 e G6) afirmam que seu estilo de 
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gestão é colaborativo. Apenas um informa que tem dificuldades em reunir a equipe 

para estimular a colaboração.  

Trouxeram como exemplo, além da postura positiva, o uso de filmes (vídeos) 

motivacionais, o incentivo para o envolvimento de todos os funcionários, a divisão de 

responsabilidades (metas) e a troca de informações. 

Junto aos seus pares (outros Gerentes Gerais), os Gestores informam que 

atuam informalmente, discutindo problemas e buscando soluções e apoio em rede: 

“Atuo como líder oficioso para unir a rede, agendando ao menos um almoço por 

semana visando compartilhar as estratégias de sucesso” (G3) e em seguida 

desabafa “Precisamos trabalhar contra as vaidades, alguns colegas têm dificuldades 

de compartilhar ideias, pois às vezes ligamos para buscar o caminho do sucesso e 

recebemos a informação que foi sorte”. 

Diversas são as sugestões dos Gestores para a promoção da cooperação e 

estímulo do interesse coletivo, com maior destaque para implementação de mais 

ambientes virtuais de colaboração (G1, G2 e G6). 

 

É preciso entender a demanda como sendo de todos, desenvolvendo 
o sentimento de accountability e estimulando a ajuda mútua. A 
Instituição já está ensaiando ambientes colaborativos de criação de 
trabalho com relativo sucesso. Investir nesse tipo de ambiente 
expandindo-o para toda a empresa agregaria muito valor. Esta é a 
minha sugestão. (G1, grifo nosso) 

 

Essa sugestão está aderente ao perfil do gestor da geração Y evidenciando a 

conectividade, a tecnologia e colaboratividade como características dessa geração. 

As redes sociais podem ser uma forma de aproveitar a conectividade para a IF. 

Segundo Lancaster e Stillman (2011) as tecnologias estão se tornando ferramentas 

para a realização de complexas interações sociais. E por que não aproveitá-las para 

a cooperação e a promoção do interesse coletivo? 

Outras duas sugestões foram no sentido de promover de fóruns de sugestões 

permanentes (G1 e G2). 
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Acredito que a melhor forma para promover a colaboração é manter 
fóruns permanentes de sugestões, mas fundamentalmente permitir 
que as sugestões sejam acompanhadas em suas aplicações ou 
obtenham respostas do por que não são aplicáveis. (G1, grifo nosso) 

 

E ainda foram dadas outras sugestões: compartilhar angústias e soluções (G1 

e G5); estimular as boas práticas com valorização e reconhecimento (G2 e G6); 

discutir soluções para os problemas comuns (G6); e mudar a forma de mensuração 

e remuneração das Agências para “por serviços prestados”26 (G4). 

Para Rodrigo Dantas, da Ernest Young, os processos internos estão sendo 

impactados pela era digital. “Na medida em que o banco é cada vez mais digital, os 

processos internos também se tornam mais digitais”, afirma Dantas (2016). Desta 

forma, se faz necessário que a IF mantenha uma força de trabalho colaborativa, 

evitando competição excessiva e rivalidades internas, em consonância com o 

princípio 8 – Cooperação entre os colaboradores e promoção do interesse da 

organização.  O senso de colaboratividade é uma das características dos jovens da 

geração Y, o que torna mais fácil a adoção deste princípio. 

Outra IF já está investindo em espaços de colaboratividade. O Cubo, espaço 

de coworking mantido pelo Itaú serve como incubadora de startups de tecnologia, e 

é um caminho para se conectar e comunicar com a geração mais jovem. Segundo 

Valéria Marreto, superintendente da área de pessoas, um dos grandes desafios é 

mostrar para o jovem um lado menos sisudo e burocrático das IFs. 

Essas habilidades digitais podem ser utilizadas na governança no sentido de 

fazer conexões e dar velocidade ao negócio. Segundo o Prof. Nils Olaya Fonstad 

(2014), do MIT Sloan School of Management, a obtenção de sinergias entre os 

componentes digitais, as tecnologias e os processos de negócios é o primeiro e 

possível desafio dessa geração.  
                                            

26 Modelo que considera a precificação interna dos atendimentos e serviços prestados de forma 
presencial para os clientes de qualquer agência da IF, possibilitando a melhoria do atendimento, 
pois o cliente poderia ser atendido em qualquer agência diferente da que abriu sua conta. Para 
isso seria necessário efetuar mudanças nos sistemas informatizados da IF. Segundo esse 
Gestor, essa sugestão já foi dada em alguns fóruns. 
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4.2.9 Equidade e Promoção da Participação Efetiva d e todos os Acionistas 

 

Um dos Gestores (G1) acredita que há equidade quando se dá voz ao 

acionista e ressalta que todos precisam participar das decisões e serem pautados 

pelos rumos que a empresa está tomando. Na percepção do G2, ele destaca: “O 

principal dificultador para participação efetiva, na minha opinião, é a acessibilidade”.  

Outro Gestor (G4) admite que possui conhecimento limitado sobre o assunto: 

“Não tenho opinião formada sobre esse tipo de participação, precisaria ler mais 

sobre o assunto e conhecer práticas de outras empresas”. 

Questionados sobre as proposições para estimular a equidade e a 

participação efetiva de todos os acionistas (minoritários e majoritários), os Gestores 

apresentaram algumas sugestões: instituir um representante como “ouvinte” nos 

Conselhos da IF (G1); divulgar informações com linguagem menos técnica em 

canais de grande circulação (G2); e estimular encontros regionalizados e divulgar 

melhor os direitos e responsabilidades dos acionistas (G6). 

Percebe-se que as manifestações dos Gestores são no sentido de, primeiro, 

buscar conhecer mais profundamente, e posteriormente, debater o assunto. 

 

4.2.10 Diversidade Interna, Tratamento Justo dos Stakeholders e Ausência de 

Políticas Discriminatórias 

 

Perguntados sobre a existência de políticas para ampliar a diversidade, todos 

os Gestores entrevistados afirmam que a IF as possui, mas as percepções da 

aplicação são diferentes.  
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Um dos Gestores (G1, grifo nosso) destaca as ações e o sentimento de 

orgulho por fazer parte da IF. 

 

A IF tem feito programas de equidade de gênero em processos 
seletivos e diversas campanhas de incentivo ao respeito e o 
acolhimento da diversidade. Além dos programas afirmativos, como o 
de dependente do mesmo sexo, concessão de licença maternidade e 
paternidade homoafetiva, entre outros. Isto posiciona a IF frente ao  
mercado e gera orgulho para mim. 

 

 Outro Gestor (G4) corrobora com a percepção de existência das políticas e 

chama atenção para aspectos que precisam evoluir. 

 

Existem políticas sim, mas acabam gerando algumas bizarrices. 
Tanto na empresa como no país isso precisa mudar. As piadinhas 
fazem parte da cultura da empresa. A piadinha ou brincadeirinha é 
sim uma expressão de preconceito e de segregação, precisam e 
devem ser banidas do cotidiano das pessoas e em especial dos 
líderes e gestores. 

 

Este mesmo Gestor exemplifica situações vivenciadas por ele, típicas de 

preconceito. E conclui registrando uma percepção que vai ao encontro dos dados 

divulgados nos Indicadores de Diversidade – Tabela IX: “Percebo claramente que as 

mulheres são minoria na gestão da IF”. Nesse mesmo sentido, o G6 se manifesta: 

“Entendo que há poucas mulheres nas funções de diretrizes da empresa, fato que 

deveria ser mais bem avaliado”. 

Os demais Gestores (G2, G3, G5 e G6), percebem a existência de políticas 

que tratam da diversidade, conforme destacadas nas manifestações: “A instituição é 

signatária dos programas de equidade de gênero e raça instituídos pelo governo 

federal” (G2); “A IF é reflexo da sociedade” (G5); “Acredito que o convívio social está 

evoluindo neste sentido e isso tem sido combatido” (G6). 

Indagados se em um processo seletivo eles escolheriam uma Pessoa com 

Deficiência (PCD), todos os Gestores entrevistados afirmam que a escolheriam e 
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algumas opiniões foram no sentido de ressaltar a importância desse profissional: 

“Geralmente o PCD é um guerreiro por natureza, e hoje em dia a força de vontade é 

uma das características mais importantes de um bom funcionário” (G3); “De forma 

alguma seria uma restrição pra mim nomear um PCD” (G4); “Com certeza absoluta 

eu nomearia, desde que atenda as atribuições do cargo” (G5).  

  Sobre presenciar alguma atitude discriminatória, todos os Gestores 

entrevistados afirmaram tê-la presenciado. Um deles menciona “Possuo um 

funcionário que não gosta de receber ordens de mulheres e é subordinado a duas 

mulheres” (G3). O Gestor 4 já presenciou comentários de outro gestor afirmando que 

prefere nomear homens porque não engravidam. Quanto aos posicionamentos 

diante dessas atitudes, vários chamaram atenção no sentido positivo, pelo combate 

à discriminação. 

 

“Sobre o colega que não gosta de receber ordens de mulheres, 
conversei firmemente com ele deixando claro que não concordo com 
esse tipo de atitude, e estou acompanhando as mudanças.” (G3, 
grifo nosso)  

 

“Quando presenciei o comentário, minha atitude foi de repreensão, 
argumentando que aquilo não era esperado pela empresa. Eu 
repreendo e oriento para as premissas éticas da Instituição”. (G1, 
grifo nosso) 

 

 O G4 exemplificou outra situação referente a uma funcionária de sua Agência 

que demonstrou preconceito por meio de um comentário inadequado e ele reagiu de 

forma orientativa e assertiva. 

 

Reagi dizendo que ela estava totalmente enganada e que esse 
comportamento não condiz com as premissas da IF. No dia seguinte 
tirei a funcionária do atendimento, tive uma conversa séria sobre o 
assunto e, apesar de suas desculpas dizendo se tratar de uma 
brincadeira, determinei que ela realizasse o curso sobre 
diversidade... naquele mesmo dia. (G4, grifo nosso) 
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Com posição bastante semelhante, o G1 descreve: “Quando vejo, 

inicialmente, eu recrimino de forma educativa, depois aplico a disciplina”. 

 Perguntados sobre a lembrança de alguma atitude discriminatória que tenha 

praticado de forma intencional ou não e depois percebido, dois Gestores (G1 e G2) 

se recordaram e destacaram como se reposicionaram: “Me percebi preconceituoso 

ao excluir inicialmente de um processo seletivo funcionários com faixa etária mais 

avançada. Quando me vi fazendo isto, retornei eles ao processo” (G1). 

 

Já ocorreu um machismo não intencional. Brincadeiras por diferença 
de gênero são comuns especialmente em ambientes 
predominantemente masculinos. Reposicionei-me e pedi desculpas 
para quem eu ofendi, é o mínimo que eu poderia fazer. (G2, grifo 
nosso). 

  

Quanto às sugestões para tratamento justo dos principais stakeholders 

(acionistas, clientes, funcionários, reguladores e sociedade), os Gestores opinaram: 

“Sugiro o reforço dos canais de comunicação e ações efetivas em caso de qualquer 

irregularidade. Que a certeza de eventual punição coíba a adoção de tratamentos 

injustos” (G2). 

 

Tratar de forma justa, em minha opinião, significa respeitar a todos 
dentro das suas participações. Reconhecendo que as vezes tem 
interesses conflitantes, mas que em algum ponto, estes interesses 
convergem para o mesmo ponto. Acredito que tratar de forma justa 
todos os stakeholders significa permitir que sejam ouvidos e suas 
opiniões consideradas. (G1, grifo nosso) 

 

 Os demais Gestores não opinaram ou não observaram injustiça no tratamento 

da empresa com os stakeholders. 

 

 



88 

 

5 CONCLUSÃO  

Objetivando identificar as contribuições que os gestores da geração Y podem 

oferecer para a governança corporativa de uma IF, com base nos princípios globais 

de governança corporativa propostos por Silveira (2015) caracterizou-se o sistema 

de governança de corporativa da Instituição, locus desta pesquisa, com base nas 

informações divulgadas ao mercado, ou seja, de domínio público.  

De acordo com os documentos analisados a IF apresenta informações que 

demonstram cumprir os dez princípios globais de governança corporativa propostos 

por Silveira (2015). Embora essas informações estejam ‘declaradas’ pela IF, em 

algumas entrevistas, observou-se que não são percebidas ou compreendidas pelos 

gestores da geração Y. 

O encontro de gerações (Belle Époque, Babyboomers, Gerações Z e Y) na 

estrutura de governança corporativa é desafiador, tanto quanto, na estrutura de 

gestão. Mas é necessário, em função de essa geração ser a próxima na linha 

sucessória na gestão e nos conselhos. 

Embora a pesquisa tenha caráter multidisciplinar, o enfoque foi positivo, no 

sentido de identificar as contribuições, recorte necessário para o atingimento do 

objetivo geral proposto. As conclusões a que se chegou refletem o período de 

desenvolvimento da pesquisa e o momento político e social no país e na IF.  

As contribuições dos gestores da geração Y  acerca do modelo de 

governança da instituição pesquisada foram: 

1. Simplificação das informações estratégicas disponibilizadas nos canais internos 

de comunicação, inclusive com a realização de eventos para discuti-las; 

2. Divulgação de casos considerados relevantes no tocante à responsabilização dos 

gestores pelas decisões tomadas, bem como as possíveis decisões esperadas e 

adequadas para cada caso divulgado; 
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3. Mudança no processo de avaliação de desempenho, atribuindo o maior peso no 

resultado, tornando os procedimentos de descomissionamento em função do baixo 

desempenho mais ágil. Isso favoreceria a meritocracia; 

4. Reformulação do sistema de recrutamento interno acrescentando ao modelo atual 

uma maior flexibilidade e adequação à estratégia de desenvolvimento de 

competências digitais; 

5. Atribuição de uma função de caráter consultivo à área de controles internos, com 

objetivo de prevenção e mitigação de riscos e para o desenvolvimento dos gestores 

da geração Y; 

6. Incentivo à utilização dos ambientes virtuais de colaboração. Esse incentivo teria 

por objetivo aumentar o número de gestores usuários dos canais existentes, e 

favorecer uma cultura de colaboratividade virtual; 

7. Promoção de fóruns permanentes de sugestões. Esses fóruns seriam moderados 

para atingir o objetivo de servirem como canais de sugestões e não de reclamações. 

Para reclamações e denúncias a IF possui canais específicos (Ouvidorias Externa e 

Interna, Auditoria Interna, Diretoria de Segurança Institucional, etc.); 

8. Permissão de representantes dos gestores previamente selecionados como 

‘ouvintes’ nas reuniões do Conselho de Administração da IF; 

9. Estímulo para a realização de encontros regionalizados para discutir os direitos e 

as responsabilidades dos acionistas (especialmente os minoritários) com a presença 

dos Gestores; 

10. Reforço nos canais internos de comunicação sobre o respeito à diversidade; 

11. Criação de campanhas internas que inibam eventuais atitudes inadequadas e 

reforcem o posicionamento da ausência de políticas discriminatórias. 

Com base nessas contribuições, considerando a análise para caracterização 

do sistema de governança corporativa da IF, cabe observar ainda: 



90 

 

1. A necessidade de aproximação da estratégia com a realidade do Gestor. A 

compreensão da estratégia e dos aspectos de governança corporativa facilitaria 

sobremaneira a compreensão do negócio da IF e o envolvimento dos Gestores; 

2. Os gestores da geração Y podem contribuir para a articulação de uma estratégia 

coordenada para indução do crescimento de forma sustentável, com visão de longo 

prazo; 

4. Na medida em que as IFs são cada vez mais digitais, é salutar que os a 

governança corporativa se adapte a essa tendência, por meio de processos internos 

e de gestão também mais digitais. Embora o controle e a supervisão das IFs pelos 

reguladores ainda não as tornem ambientes muito propícios à inovação, investir em 

tecnologia pode ser vantagem competitiva. Nesse sentido, a governança pode ser 

adaptada utilizando-se da tecnologia para garantir a eficiência, desde que sejam 

assegurados os aspectos de sigilo empresarial; 

5. Observou-se a necessidade de ampliação da compreensão dos aspectos teóricos 

e práticos de governança corporativa por parte dos gestores da geração Y.  

Verificou-se que as maiores contribuições referem-se aos aspectos vivenciais dos 

gestores da geração Y. Sugere-se a indução de estudo do relatório anual da IF para 

todos os Gestores da geração Y, como forma de ampliar o conhecimento sobre 

governança corporativa; 

6. Quanto ao modelo de negócios mais próximo dos Gestores da geração Y, seria 

importante investir e realizar pesquisas em finctechs 27 , startups, ambientes de 

coworking e outros novos modelos colaborativos que favorecessem o 

desenvolvimento de competências e soluções digitais, não só para atuação nesses 

ambientes, mas para desenvolver estratégias competitivas e rever os processos 

internos da IF. Embora não seja objeto de estudo desta pesquisa os Gestores 

mencionam, em alguns momentos, a sugestão de simplificação e desburocratização 

de vários processos. Uma alternativa para a simplificação seria a nova economia 

                                            
27 As fintechs estão induzindo o aumento de competição e podem representar oportunidades ou 
ameaças para as IFs tradicionais. Representam oportunidades de buscar soluções inovadoras 
por meio de parcerias, com baixo investimento. Ou podem representar ameaças porque possuem 
estruturas leves, ao contrário das IFs tradicionais. 
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colaborativa, que viceja com o compartilhamento, a abertura e as conexões (CHASE, 

2015); 

7. A organização de estudo e aprofundamento nos aspectos teóricos e práticos de 

governança a partir dos princípios globais de governança corporativa propostos por 

Silveira (2015) pode ser analisada pela IF considerando a proximidade com a 

realidade do gestor; 

8. A interação da Diretoria Executiva com os Gestores pode contribuir para a 

construção da gestão e do sistema de governança corporativa no sentido de reduzir 

barreiras hierárquicas, caraterísticas de gerações anteriores e de uma IF tradicional. 

Essa proximidade é um aspecto valorizado pelos Gestores da geração Y 

(LANCASTER; STILLMAN, 2011); 

9. Com vistas a despertar nos funcionários o interesse por compreender o papel e a 

importância dos representantes dos funcionários no Conselho de Administração, 

caberia uma análise da IF no sentido de disponibilizar informações e formação para 

estímulo a novos conselheiros, bem como, para compreensão da estrutura de 

governança corporativa da IF, ainda que a existência dele no CA decorra de força 

legal28; 

10. A IF poderia também analisar a possibilidade de reforçar a divulgação das 

informações de domínio público nas páginas internas (intranet corporativa), como 

forma de dar ainda mais transparência ao público interno. Essas informações 

poderiam ser feitas por filmes de curta duração ou mesmo charges, evidenciando a 

aprendizagem por meio de brincadeira (LANCASTER; STILLMAN, 2011, p. 234); 

11. O reforço da IF na fundamentação de princípios como ‘Prestação de Contas 

Voluntária e Responsabilização Pelas Tomadas de Decisões’ e ‘Pesos e 

Contrapesos no Processo Decisório’ (decisão colegiada e conflito de interesses, por 

exemplos), que foram percebidos como mais distantes do conhecimento dos 

Gestores. Poderiam ser reforçados veiculando campanhas internas na intranet 

                                            
28 Lei Federal n°. 12.353/2010 e Lei Federal n°. 13.303/2016. 
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corporativa, por meio de filmes de curta duração ou charges, pois seriam mais 

atrativas para os Gestores da geração Y. 

Nos aspectos metodológicos, no que tange ao design desta pesquisa, sugere-

se a aplicação de uma abordagem quantitativa para exploração dos perfis dos 

Gestores, o que proporcionaria outras análises substanciadas com cruzamento de 

dados. Para estudos futuros, sugere-se que esta metodologia seja aplicada em 

outras unidades da federação da mesma IF com o objetivo de obter comparações e 

ter a possibilidade de generalizar (ou não) o resultado do estudo no âmbito da IF e 

identificar novas contribuições que os gestores da geração Y podem oferecer para a 

governança corporativa para a Instituição. 

Cabe, ainda, ao fim desta pesquisa, salientar que não se teve a intenção de 

esgotar o assunto nem, tampouco, objetivou-se generalizar os resultados, mas  

considera-se que esta possa ser um ponto de partida para novos estudos, pois não 

há um modelo único de boa governança corporativa, embora existam elementos 

comuns; os princípios são de natureza evolutiva, pois as instituições precisam 

adaptar suas práticas de governança corporativa para que elas atendam as novas 

demandas e oportunidades; para isso, cabe considerar o potencial de contribuição 

dos Gestores da geração Y diante do cenário atual. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Ficha-resumo (modelo) 

FICHA-RESUMO 
 

Documento:           Ano:   

Data da análise:  

 

Síntese do documento, nº. de páginas, localização ou link 

  http://www45.bb.com.br/docs/ri/ra2015/pt/index.htm

Doc. com 200 págs e 13 capítulos (principais indicadores, mensagem da administração, sobre o relatório, perfil, 
governança corporativa,  estratégia, desempenho nos negócios, relacionamentos com stakeholders, relação 
com o meio ambiente, prêmios e reconhecimentos, balanço social Ibase, informações corporativas e sumário de 
conteúdo da GRI G4), padrão GRI, informação de domínio público divulgada ao mercado pela IF em meio 
eletrônico, no site de relações com investidores. O doc. contém anexos o relatório de asseguração limitada dos 
auditores independentes e a declaração de independência da KPMG Auditores Independentes. Em todo o doc. é 
evidenciada a metodologia GRI (no início ou no final de cada tópico). 

O relatório já traz algumas ações previstas para 2016 do Plano Plurianual de Sustentabilidade. 

 

 

Principais grifos 

Parecer KPMG.  (...) nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a acreditar que as informações 
constantes do Relatório Anual 2015, não foram compiladas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as 
diretrizes para Relatório de Sustentabilidade da Global Reporting Initiative – GRI (GRI-G4).  

 

 

Interpretações possíveis e observações relevantes 

Doc. com boa diagramação e linguagem compreensível para uma análise técnica. Um homem médio29 pode 
apresentar dificuldades de leitura e compreensão. 

Mesmo com rigor da metodologia e possíveis revisões, apresenta erros de escrita, como por exemplos: 
“atualizção”(pág. 12), “periodicamento”(pág. 39); “oper-ações”, “resí-duos”(pág. 76), “partipação”(pág. 92). 

Em todo o relatório é evidenciado o papel social da instituição. 

O relatório não faz menção de quais princípios de governança corporativa a instituição financeira busca atender, 
mas demonstra algumas informações relevantes (págs. 11, 22, 33 e 156) que demonstram o atendimento dos 
princípios globais 1, 4, 5, 7, 9 e 10.  

 

 

                                            
29 Homem médio: termo jurídico para denominar o homem que serve de parâmetro para os demais; um ser mediano, nem sábio, nem 
tolo; tem como características a proporcionalidade e razoabilidade. 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Nome da Pesquisa: As contribuições dos gestores da geração Y para a 

governança corporativa de uma instituição financeir a.  

Pesquisador: Esaú de Souza Borba 

Orientadora: Drª Nicole Maccali 

Curso: Strictu Sensu – Mestrado Profissional em Governança e Sustentabilidade 

Instituição: ISAE – Instituto Superior de Administração e Economia do Mercosul 

 

Este termo tem o objetivo de esclarecer acerca da pesquisa que estaremos 

realizando na Instituição Financeira (IF), inicialmente nas regiões do Brasil e na 

segunda etapa no estado do Rio de Janeiro, no período de junho a julho de 2016, e 

solicitar sua autorização para que você possa fazer parte do grupo de participantes 

que fornecerão as informações para esta pesquisa. O documento possui 

informações relevantes e esclarecimentos acerca da pesquisa que será realizada. 

Sua colaboração neste estudo é muito importante, mas a decisão em 

participar deve ser sua. Para tanto, leia e reflita atentamente sobre as informações 

abaixo. Se você concordar em participar basta preencher os seus dados e assinar a 

declaração concordando com a pesquisa, e se ainda estiver com alguma dúvida 
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pode esclarecê-la com o pesquisador ou a orientadora. Desde já agradeço sua 

atenção e compreensão, esperando que possa contar com sua participação. 

Esclareço que a pesquisa trará benefícios para o pesquisador, no sentido de 

“identificar as contribuições que os gestores da geração Y podem oferecer para a 

governança corporativa de uma instituição financeira” e será realizada por meio de 

um estudo de caso exploratório – estudo de caso cujo propósito é identificar as 

questões ou procedimentos de pesquisa a serem usados em um estudo de pesquisa 

subsequente, o qual pode ou não ser um estudo de caso30. A pesquisa pode ainda 

propor sugestões para a instituição financeira.  

Garantimos a confiabilidade do estudo, pois os participantes em hipótese 

alguma terão sua identidade divulgada para outras pessoas ou entidades, além 

daquelas que participam efetivamente do estudo. Serão mantidas em sigilo todas as 

informações obtidas no processo da pesquisa e que estejam relacionadas com a 

privacidade dos participantes. O pesquisador se compromete a fornecer aos 

participantes todas as informações obtidas juntamente a ele (a) e as que possibilitem 

quaisquer esclarecimentos que sejam necessários durante o desenvolvimento desta 

pesquisa. 

O pesquisador principal está identificado no preâmbulo deste Termo e seu 

Currículo Lattes poderá ser obtido no site da Capes, no endereço 

<http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4371563Y9>. Da 

mesma forma, o currículo da orientadora pode ser obtido no endereço 

<http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4485153H2>.  

Caso haja alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, é 

possível contatar a contatar a secretaria do mestrado do ISAE pelo e-mail 

secretaria.mestrado@isaebrasil.com.br e pelo telefone (41) 3388-7804. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li 

acerca da pesquisa. As informações fornecidas foram claras e suficientes para que 

eu saiba quais os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus 

                                            
30 YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 5 ed. Porto Alegre: Bookman, 2015 



100 

 

desconfortos e riscos, as garantias de sigilo e confiabilidade, e de esclarecimentos 

permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e de 

compensação financeira. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e 

poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o 

mesmo, sem penalidades ou prejuízo. 

Assim, eu concordo de livre e espontânea vontade em participar como 

voluntário da pesquisa. Autorizo também a utilização de todas as informações 

prestadas e das gravações e fotografias produzidas durante essa pesquisa. Declaro 

que obtive todas as informações necessárias, bem como todos os eventuais 

esclarecimentos quanto às dúvidas por mim apresentadas. 

  

Nome: ___________________________________________ 

CPF: ______________________  Nascimento: ___/___/____ 

__________________________  ____/____/2016 

Assinatura do participante    Data 

 

 

_________________________________ ____/____/2016 

Esaú de Souza Borba - pesquisador    Data 
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APÊNDICE C – Roteiro de entrevista semiestruturada 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

PROCEDIMENTOS DE APLICAÇÃO  

1 - Cumprimentos 

2 - Apresentação 

2.1 - Identificações do aplicador e da instituição  

Ratificar os dados já encaminhados no e-mail de convite e no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

Informar que o entrevistado deve considerar o contexto acadêmico e não 

confundir com a função do pesquisador na instituição financeira.  

Informar ainda, que o entrevistado foi convidado para participar dessa 

pesquisa para o programa de Mestrado Profissional em Governança e 

Sustentabilidade do Instituto Superior de Administração e Economia do Mercosul. 

2.2 - Objetivos da pesquisa 

O objetivo desta pesquisa é identificar as contribuições que os gestores da 

geração Y podem oferecer para a governança corporativa de uma instituição 

financeira. 

2.3 - Procedimentos operacionais 

Esclarecer que esta entrevista será gravada e degravada posteriormente. Não 

haverá qualquer identificação. Caso ocorra involuntariamente do pesquisador 

chamá-lo pelo nome, informar que na degravação esse será substituído por “Fulano”. 
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A instituição financeira não terá acesso a qualquer tipo de identificação 

individual. Os resultados serão apresentados conjuntamente, sem identificação dos 

entrevistados. 

O tempo estimado de respostas é de 120 minutos (2 horas). 

Ao final da entrevista, agradecer a participação e informar que quando o 

trabalho estiver concluído, o entrevistado será avisado, caso tenha interesse para lê-

lo. 

 

ROTEIRO 

Recentemente, o presidente da IF afirmou em um evento para mais de 7000 

gestores do país e do exterior:  

“(...) governança corporativa, a capacidade que a IF tem em 

ter estabelecido um processo de governança que eu diria que, 

talvez, no Brasil, você não tenha um processo igual. A grande 

demonstração disso se dá nos últimos tempos (...)”.  

O que você entende por isso? 

 

1. Transparência e integridade das informações pres tadas. 

Você acompanha a divulgação de “ato relevante” ou “fato relevante” e das 

demais comunicações feitas ao mercado pela área de relações de investidores? De 

que forma? 

Você já leu e conhece o relatório anual? Prefere acessá-lo diretamente na 

internet ou solicita em pen-driver? 

Você já participou de alguma edição do Apimec – Associação dos 

Profissionais de Investimentos e Mercado de Capitais ou outro evento semelhante? 
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Você tem alguma sugestão para melhoria da transparência e integridade da 

prestação de informações? 

 

2. Prestação de contas voluntária e responsabilizaç ão pelas decisões 

tomadas. 

Você acompanha as decisões do conselho de administração? De que forma? 

O que você pensa sobre a participação de um funcionário eleito no conselho 

de administração? Você sabe como funciona? Já se interessou por isso? Por quê? 

Após a sua saída de uma agência por uma promoção, você toma ciência que 

um ex-colega de sua equipe logrou êxito em uma ação judicial por horas extras não 

remuneradas durante o período que você era o gerente geral. Você se sente 

responsável por isso ter ocorrido em sua gestão?  

Você possui alguma sugestão em relação à prestação de contas e 

responsabilização pelas decisões tomadas? 

 

3. Avaliação de desempenho, remuneração justa e mer itocracia. 

Você conhece o sistema de remuneração dos órgãos de governança do 

conglomerado (por exemplo, da diretoria executiva)? 

Como você faz a avaliação de desempenho dos seus funcionários? Você se 

considera um avaliador rigoroso? 

Como você analisa os descomissionamentos em função de avaliação de 

desempenho? Como você lida com isso no dia a dia? Já fez algum? Como foi? 

Um dos sete direcionadores estratégicos de 2016 é a meritocracia. O que 

você entende por isso? 

Você proporia alguma mudança em relação a essas práticas? Quais? 
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4. Contrapesos independentes no processo decisório.  

Como é o processo decisório nos seus comitês de administração e de crédito? 

Como você trata disputas que têm conflitos de interesses entre seus 

funcionários (por exemplo, entre duas carteiras)? 

 

5. Sustentabilidade e visão de longo prazo. 

Como você analisa a sustentabilidade dos negócios na sua agência?  

O que você faz quando identifica uma situação de fragilidade? 

Como você lida com uma situação de um possível passivo futuro (trabalhista 

ou civil, por exemplo) na sua agência? 

Quais ações você faz para garantir que não haja negócios não sustentáveis 

na sua agência. 

Você propõe alguma prática diferente? Tem alguma sugestão para estimular 

a visa de longo prazo? 

 

6. Respeito às formalidades, controle e supervisão independentes. 

Qual a sua percepção sobre a área de controles internos? Ela é muito 

rigorosa? Você entende que ela deva ser segregada do negócio? 

Como você lida com os controles internos da sua agência? É segregado? 

O que você faz quando toma conhecimento que um crédito foi liberado sem a 

assinatura no respectivo instrumento de crédito? 

 

7. Tom e comportamento ético das lideranças. 
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Quais ações você pratica para que os seus liderados possam tê-lo como 

exemplo? 

Fale-me sobre alguma situação envolvendo a ética que você teve em sua 

agência e entende ter tomado uma boa decisão. 

Seu estilo de liderança é colaborativo (foco no coletivo ao invés do individual)? 

Você se recorda de alguma meta que foi atingida em que esse estilo foi decisivo? 

 

8. Cooperação entre colaboradores e promoção do int eresse coletivo da 

organização. 

Como você estimula a colaboração na sua agência?  

Você como um “líder de rede”, que forma julga ser interessante para ajudar os 

demais colegas gestores da sua rede? Você pratica isso? 

A Instituição poderia implementar práticas para promover a colaboração? 

Quais?  

 

9. Equidade e promoção da participação efetiva de t odos os acionistas. 

Quais as suas proposições para estimular a equidade e participação efetiva 

de todos os acionistas (minoritários e majoritários)? 

 

10. Diversidade interna, tratamento justo dos stake holders e ausência de 

políticas discriminatórias. 

A IF possui políticas para ampliar a diversidade. Como está a diversidade na 

sua agência (gênero, por exemplo)? 

Você selecionaria uma pessoa com deficiência (PCD) para sua carteira de 

maior potencial? 
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Você já presenciou alguma atitude discriminatória? Se positivo, qual a sua 

atitude?  

Você se recorda de alguma atitude discriminatória que tenha praticado não 

intencional e depois tenha se dado conta disso? Fale-me sobre o corrido. 

Se o seu “melhor funcionário” (ou seu substituto) praticar uma atitude 

discriminatória e você tomar conhecimento, o que você faz? 

Você possui alguma sugestão para tratamento justo dos principais 

stakeholders (acionistas, clientes, funcionários, reguladores e sociedade) da 

Instituição? 
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ANEXO 

ANEXO A – Lei Federal n°. 13.303/2016 

 

 

 

Presidência da República 
Casa Civil  

Subchefia para Assuntos Jurídicos  

LEI Nº 13.303, DE 30 DE JUNHO DE 2016.  

  

  

Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, 
da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no 
âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. 

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no  exercício  do  cargo  de  PRESIDENTE DA REPÚBLICA  Faço saber que 
o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  

TÍTULO I 

DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS ÀS EMPRESAS PÚBLICAS E ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA  

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

Art. 1o  Esta Lei dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas 
subsidiárias, abrangendo toda e qualquer empresa pública e sociedade de economia mista da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios que explore atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de 
serviços, ainda que a atividade econômica esteja sujeita ao regime de monopólio da União ou seja de prestação de serviços 
públicos.  

§ 1o  O Título I desta Lei, exceto o disposto nos arts. 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, 11, 12 e 27, não se aplica à empresa 
pública e à sociedade de economia mista que tiver, em conjunto com suas respectivas subsidiárias, no exercício social anterior, 
receita operacional bruta inferior a R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais).  

§ 2o  O disposto nos Capítulos I e II do Título II desta Lei aplica-se inclusive à empresa pública dependente, definida nos 
termos do inciso III do art. 2o da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, que explore atividade econômica, ainda que 
a atividade econômica esteja sujeita ao regime de monopólio da União ou seja de prestação de serviços públicos.  

§ 3o  Os Poderes Executivos poderão editar atos que estabeleçam regras de governança destinadas às suas 
respectivas empresas públicas e sociedades de economia mista que se enquadrem na hipótese do § 1o, observadas as 
diretrizes gerais desta Lei.  

§ 4o  A não edição dos atos de que trata o § 3o no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir da publicação desta Lei 
submete as respectivas empresas públicas e sociedades de economia mista às regras de governança previstas no Título I 
desta Lei.  

§ 5o  Submetem-se ao regime previsto nesta Lei a empresa pública e a sociedade de economia mista que participem de 
consórcio, conforme  disposto no art. 279 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, na condição de operadora.  
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§ 6o  Submete-se ao regime previsto nesta Lei a sociedade, inclusive a de propósito específico, que seja controlada por 
empresa pública ou sociedade de economia mista abrangidas no caput.  

§ 7o  Na participação em sociedade empresarial em que a empresa pública, a sociedade de economia mista e suas 
subsidiárias não detenham o controle acionário, essas deverão adotar, no dever de fiscalizar, práticas de governança e 
controle proporcionais à relevância, à materialidade e aos riscos do negócio do qual são partícipes, considerando, para esse 
fim:  

I - documentos e informações estratégicos do negócio e demais relatórios e informações produzidos por força de acordo 
de acionistas e de Lei considerados essenciais para a defesa de seus interesses na sociedade empresarial investida;  

II - relatório de execução do orçamento e de realização de investimentos programados pela sociedade, inclusive quanto 
ao alinhamento dos custos orçados e dos realizados com os custos de mercado;  

III - informe sobre execução da política de transações com partes relacionadas;  

IV - análise das condições de alavancagem financeira da sociedade;  

V - avaliação de inversões financeiras e de processos relevantes de alienação de bens móveis e imóveis da sociedade;  

VI - relatório de risco das contratações para execução de obras, fornecimento de bens e prestação de serviços 
relevantes para os interesses da investidora;  

VII - informe sobre execução de projetos relevantes para os interesses da investidora;  

VIII - relatório de cumprimento, nos negócios da sociedade, de condicionantes socioambientais estabelecidas pelos 
órgãos ambientais;  

IX - avaliação das necessidades de novos aportes na sociedade e dos possíveis riscos de redução da rentabilidade 
esperada do negócio;  

X - qualquer outro relatório, documento ou informação produzido pela sociedade empresarial investida considerado 
relevante para o cumprimento do comando constante do caput.  

Art. 2o  A exploração de atividade econômica pelo Estado será exercida por meio de empresa pública, de sociedade de 
economia mista e de suas subsidiárias.  

§ 1o  A constituição de empresa pública ou de sociedade de economia mista dependerá de prévia autorização legal que 
indique, de forma clara, relevante interesse coletivo ou imperativo de segurança nacional, nos termos do caput do art. 173 da 
Constituição Federal.  

§ 2o  Depende de autorização legislativa a criação de subsidiárias de empresa pública e de sociedade de economia 
mista, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada, cujo objeto social deve estar relacionado ao da 
investidora, nos termos do inciso XX do art. 37 da Constituição Federal.  

§ 3o  A autorização para participação em empresa privada prevista no § 2o não se aplica a operações de tesouraria, 
adjudicação de ações em garantia e participações autorizadas pelo Conselho de Administração em linha com o plano de 
negócios da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas respectivas subsidiárias.  

Art. 3o  Empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei 
e com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos 
Municípios.  

Parágrafo único.  Desde que a maioria do capital votante permaneça em propriedade da União, do Estado, do Distrito 
Federal ou do Município, será admitida, no capital da empresa pública, a participação de outras pessoas jurídicas de direito 
público interno, bem como de entidades da administração indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  

Art. 4o Sociedade de economia mista é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação 
autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou a entidade da administração indireta.  

§ 1o  A pessoa jurídica que controla a sociedade de economia mista tem os deveres e as responsabilidades do acionista 
controlador, estabelecidos na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e deverá exercer o poder de controle no interesse da 
companhia, respeitado o interesse público que justificou sua criação.  
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§ 2o  Além das normas previstas nesta Lei, a sociedade de economia mista com registro na Comissão de Valores 
Mobiliários sujeita-se às disposições da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976.  

CAPÍTULO II 

DO REGIME SOCIETÁRIO DA EMPRESA PÚBLICA E DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA  

Seção I  

Das Normas Gerais   

Art. 5o  A sociedade de economia mista será constituída sob a forma de sociedade anônima e, ressalvado o disposto 
nesta Lei, estará sujeita ao regime previsto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.  

Art. 6o  O estatuto da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias deverá observar regras 
de governança corporativa, de transparência e de estruturas, práticas de gestão de riscos e de controle interno, composição da 
administração e, havendo acionistas, mecanismos para sua proteção, todos constantes desta Lei.  

Art. 7o  Aplicam-se a todas as empresas públicas, as sociedades de economia mista de capital fechado e as suas 
subsidiárias as disposições da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e as normas da Comissão de Valores Mobiliários 
sobre escrituração e elaboração de demonstrações financeiras, inclusive a obrigatoriedade de auditoria independente por 
auditor registrado nesse órgão.  

Art. 8o  As empresas públicas e as sociedades de economia mista deverão observar, no mínimo, os seguintes requisitos 
de transparência:  

I - elaboração de carta anual, subscrita pelos membros do Conselho de Administração, com a explicitação dos 
compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas pela empresa pública, pela sociedade de economia mista e por 
suas subsidiárias, em atendimento ao interesse coletivo ou ao imperativo de segurança nacional que justificou a autorização 
para suas respectivas criações, com definição clara dos recursos a serem empregados para esse fim, bem como dos impactos 
econômico-financeiros da consecução desses objetivos, mensuráveis por meio de indicadores objetivos;  

II - adequação de seu estatuto social à autorização legislativa de sua criação;  

III - divulgação tempestiva e atualizada de informações relevantes, em especial as relativas a atividades desenvolvidas, 
estrutura de controle, fatores de risco, dados econômico-financeiros, comentários dos administradores sobre o desempenho, 
políticas e práticas de governança corporativa e descrição da composição e da remuneração da administração;  

IV - elaboração e divulgação de política de divulgação de informações, em conformidade com a legislação em vigor e 
com as melhores práticas;  

V - elaboração de política de distribuição de dividendos, à luz do interesse público que justificou a criação da empresa 
pública ou da sociedade de economia mista;  

VI - divulgação, em nota explicativa às demonstrações financeiras, dos dados operacionais e financeiros das atividades 
relacionadas à consecução dos fins de interesse coletivo ou de segurança nacional;  

VII - elaboração e divulgação da política de transações com partes relacionadas, em conformidade com os requisitos de 
competitividade, conformidade, transparência, equidade e comutatividade, que deverá ser revista, no mínimo, anualmente e 
aprovada pelo Conselho de Administração;  

VIII - ampla divulgação, ao público em geral, de carta anual de governança corporativa, que consolide em um único 
documento escrito, em linguagem clara e direta, as informações de que trata o inciso III;  

IX - divulgação anual de relatório integrado ou de sustentabilidade.  

§ 1o  O interesse público da empresa pública e da sociedade de economia mista, respeitadas as razões que motivaram 
a autorização legislativa, manifesta-se por meio do alinhamento entre seus objetivos e aqueles de políticas públicas, na forma 
explicitada na carta anual a que se refere o inciso I do caput.  

§ 2o  Quaisquer obrigações e responsabilidades que a empresa pública e a sociedade de economia mista que explorem 
atividade econômica assumam em condições distintas às de qualquer outra empresa do setor privado em que atuam deverão:  
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I - estar claramente definidas em lei ou regulamento, bem como previstas em contrato, convênio ou ajuste celebrado 
com o ente público competente para estabelecê-las, observada a ampla publicidade desses instrumentos;  

II - ter seu custo e suas receitas discriminados e divulgados de forma transparente, inclusive no plano contábil.  

§ 3o  Além das obrigações contidas neste artigo, as sociedades de economia mista com registro na Comissão de 
Valores Mobiliários sujeitam-se ao regime informacional estabelecido por essa autarquia e devem divulgar as informações 
previstas neste artigo na forma fixada em suas normas.  

§ 4o  Os documentos resultantes do cumprimento dos requisitos de transparência constantes dos incisos I a IX do caput 
deverão ser publicamente divulgados na internet de forma permanente e cumulativa.  

Art. 9o  A empresa pública e a sociedade de economia mista adotarão regras de estruturas e práticas de gestão de 
riscos e controle interno que abranjam:  

I - ação dos administradores e empregados, por meio da implementação cotidiana de práticas de controle interno;  

II - área responsável pela verificação de cumprimento de obrigações e de gestão de riscos;  

III - auditoria interna e Comitê de Auditoria Estatutário.  

§ 1o  Deverá ser elaborado e divulgado Código de Conduta e Integridade, que disponha sobre:  

I - princípios, valores e missão da empresa pública e da sociedade de economia mista, bem como orientações sobre a 
prevenção de conflito de interesses e vedação de atos de corrupção e fraude;  

II - instâncias internas responsáveis pela atualização e aplicação do Código de Conduta e Integridade;  

III - canal de denúncias que possibilite o recebimento de denúncias internas e externas relativas ao descumprimento do 
Código de Conduta e Integridade e das demais normas internas de ética e obrigacionais;  

IV - mecanismos de proteção que impeçam qualquer espécie de retaliação a pessoa que utilize o canal de denúncias;  

V - sanções aplicáveis em caso de violação às regras do Código de Conduta e Integridade;  

VI - previsão de treinamento periódico, no mínimo anual, sobre Código de Conduta e Integridade, a empregados e 
administradores, e sobre a política de gestão de riscos, a administradores.  

§ 2o  A área responsável pela verificação de cumprimento de obrigações e de gestão de riscos deverá ser vinculada ao 
diretor-presidente e liderada por diretor estatutário, devendo o estatuto social prever as atribuições da área, bem como 
estabelecer mecanismos que assegurem atuação independente.  

§ 3o  A auditoria interna deverá:  

I - ser vinculada ao Conselho de Administração, diretamente ou por meio do Comitê de Auditoria Estatutário;  

II - ser responsável por aferir a adequação do controle interno, a efetividade do gerenciamento dos riscos e dos 
processos de governança e a confiabilidade do processo de coleta, mensuração, classificação, acumulação, registro e 
divulgação de eventos e transações, visando ao preparo de demonstrações financeiras.  

§ 4o  O estatuto social deverá prever, ainda, a possibilidade de que a área de compliance se reporte diretamente ao 
Conselho de Administração em situações em que se suspeite do envolvimento do diretor-presidente em irregularidades ou 
quando este se furtar à obrigação de adotar medidas necessárias em relação à situação a ele relatada.  

Art. 10.  A empresa pública e a sociedade de economia mista deverão criar comitê estatutário para verificar a 
conformidade do processo de indicação e de avaliação de membros para o Conselho de Administração e para o Conselho 
Fiscal, com competência para auxiliar o acionista controlador na indicação desses membros.  

Parágrafo único.  Devem ser divulgadas as atas das reuniões do comitê estatutário referido no caput realizadas com o 
fim de verificar o cumprimento, pelos membros indicados, dos requisitos definidos na política de indicação, devendo ser 
registradas as eventuais manifestações divergentes de conselheiros.  
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Art. 11.  A empresa pública não poderá:  

I - lançar debêntures ou outros títulos ou valores mobiliários, conversíveis em ações;  

II - emitir partes beneficiárias.  

Art. 12.  A empresa pública e a sociedade de economia mista deverão:  

I - divulgar toda e qualquer forma de remuneração dos administradores;  

II - adequar constantemente suas práticas ao Código de Conduta e Integridade e a outras regras de boa prática de 
governança corporativa, na forma estabelecida na regulamentação desta Lei.  

Parágrafo único.  A sociedade de economia mista poderá solucionar, mediante arbitragem, as divergências entre 
acionistas e a sociedade, ou entre acionistas controladores e acionistas minoritários, nos termos previstos em seu estatuto 
social.  

Art. 13.  A lei que autorizar a criação da empresa pública e da sociedade de economia mista deverá dispor sobre as 
diretrizes e restrições a serem consideradas na elaboração do estatuto da companhia, em especial sobre:  

I - constituição e funcionamento do Conselho de Administração, observados o número mínimo de 7 (sete) e o número 
máximo de 11 (onze) membros;  

II - requisitos específicos para o exercício do cargo de diretor, observado o número mínimo de 3 (três) diretores;  

III - avaliação de desempenho, individual e coletiva, de periodicidade anual, dos administradores e dos membros de 
comitês, observados os seguintes quesitos mínimos:  

a) exposição dos atos de gestão praticados, quanto à licitude e à eficácia da ação administrativa;  

b) contribuição para o resultado do exercício;  

c) consecução dos objetivos estabelecidos no plano de negócios e atendimento à estratégia de longo prazo;  

IV - constituição e funcionamento do Conselho Fiscal, que exercerá suas atribuições de modo permanente;  

V - constituição e funcionamento do Comitê de Auditoria Estatutário;  

VI - prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração e dos indicados para o cargo de diretor, que será 
unificado e não superior a 2 (dois) anos, sendo permitidas, no máximo, 3 (três) reconduções consecutivas;  

VII – (VETADO);  

VIII - prazo de gestão dos membros do Conselho Fiscal não superior a 2 (dois) anos, permitidas 2 (duas) reconduções 
consecutivas.  

Seção II  

Do Acionista Controlador  

Art. 14.  O acionista controlador da empresa pública e da sociedade de economia mista deverá:  

I - fazer constar do Código de Conduta e Integridade, aplicável à alta administração, a vedação à divulgação, sem 
autorização do órgão competente da empresa pública ou da sociedade de economia mista, de informação que possa causar 
impacto na cotação dos títulos da empresa pública ou da sociedade de economia mista e em suas relações com o mercado ou 
com consumidores e fornecedores;  

II - preservar a independência do Conselho de Administração no exercício de suas funções;  

III - observar a política de indicação na escolha dos administradores e membros do Conselho Fiscal.  
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Art. 15.  O acionista controlador da empresa pública e da sociedade de economia mista responderá pelos atos 
praticados com abuso de poder, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.  

§ 1o  A ação de reparação poderá ser proposta pela sociedade, nos termos do art. 246 da Lei no 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, pelo terceiro prejudicado ou pelos demais sócios, independentemente de autorização da assembleia-geral 
de acionistas.  

§ 2o  Prescreve em 6 (seis) anos, contados da data da prática do ato abusivo, a ação a que se refere o § 1o.  

Seção III  

Do Administrador  

Art. 16.  Sem prejuízo do disposto nesta Lei, o administrador de empresa pública e de sociedade de economia mista é 
submetido às normas previstas na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.  

Parágrafo único.  Consideram-se administradores da empresa pública e da sociedade de economia mista os membros 
do Conselho de Administração e da diretoria.  

Art. 17.  Os membros do Conselho de Administração e os indicados para os cargos de diretor, inclusive presidente, 
diretor-geral e diretor-presidente, serão escolhidos entre cidadãos de reputação ilibada e de notório conhecimento, devendo ser 
atendidos, alternativamente, um dos requisitos das alíneas “a”, “b” e “c” do inciso I e, cumulativamente, os requisitos dos 
incisos II e III:  

I - ter experiência profissional de, no mínimo:  

a) 10 (dez) anos, no setor público ou privado, na área de atuação da empresa pública ou da sociedade de economia 
mista ou em área conexa àquela para a qual forem indicados em função de direção superior; ou  

b) 4 (quatro) anos ocupando pelo menos um dos seguintes cargos:  

1. cargo de direção ou de chefia superior em empresa de porte ou objeto social semelhante ao da empresa pública ou 
da sociedade de economia mista, entendendo-se como cargo de chefia superior aquele situado nos 2 (dois) níveis hierárquicos 
não estatutários mais altos da empresa;  

2. cargo em comissão ou função de confiança equivalente a DAS-4 ou superior, no setor público;  

3. cargo de docente ou de pesquisador em áreas de atuação da empresa pública ou da sociedade de economia mista;  

c) 4 (quatro) anos de experiência como profissional liberal em atividade direta ou indiretamente vinculada à área de 
atuação da empresa pública ou sociedade de economia mista;  

II - ter formação acadêmica compatível com o cargo para o qual foi indicado; e  

III - não se enquadrar nas hipóteses de inelegibilidade previstas nas alíneas do inciso I do caput do art. 1o da Lei 
Complementar no 64, de 18 de maio de 1990, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar no 135, de 4 de junho de 
2010.  

§ 1o  O estatuto da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias poderá dispor sobre a 
contratação de seguro de responsabilidade civil pelos administradores.  

§ 2o  É vedada a indicação, para o Conselho de Administração e para a diretoria:  

I - de representante do órgão regulador ao qual a empresa pública ou a sociedade de economia mista está sujeita, de 
Ministro de Estado, de Secretário de Estado, de Secretário Municipal, de titular de cargo, sem vínculo permanente com o 
serviço público, de natureza especial ou de direção e assessoramento superior na administração pública, de dirigente 
estatutário de partido político e de titular de mandato no Poder Legislativo de qualquer ente da federação, ainda que 
licenciados do cargo;  

II - de pessoa que atuou, nos últimos 36 (trinta e seis) meses, como participante de estrutura decisória de partido 
político ou em trabalho vinculado a organização, estruturação e realização de campanha eleitoral;  
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III - de pessoa que exerça cargo em organização sindical;  

IV - de pessoa que tenha firmado contrato ou parceria, como fornecedor ou comprador, demandante ou ofertante, de 
bens ou serviços de qualquer natureza, com a pessoa político-administrativa controladora da empresa pública ou da sociedade 
de economia mista ou com a própria empresa ou sociedade em período inferior a 3 (três) anos antes da data de nomeação;  

V - de pessoa que tenha ou possa ter qualquer forma de conflito de interesse com a pessoa político-administrativa 
controladora da empresa pública ou da sociedade de economia mista ou com a própria empresa ou sociedade.  

§ 3o  A vedação prevista no inciso I do § 2o estende-se também aos parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau 
das pessoas nele mencionadas.  

§ 4o  Os administradores eleitos devem participar, na posse e anualmente, de treinamentos específicos sobre legislação 
societária e de mercado de capitais, divulgação de informações, controle interno, código de conduta, a Lei no 12.846, de 1o de 
agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), e demais temas relacionados às atividades da empresa pública ou da sociedade de 
economia mista.  

§ 5o  Os requisitos previstos no inciso I do caput poderão ser dispensados no caso de indicação de empregado da 
empresa pública ou da sociedade de economia mista para cargo de administrador ou como membro de comitê, desde que 
atendidos os seguintes quesitos mínimos:  

I - o empregado tenha ingressado na empresa pública ou na sociedade de economia mista por meio de concurso 
público de provas ou de provas e títulos;  

II - o empregado tenha mais de 10 (dez) anos de trabalho efetivo na empresa pública ou na sociedade de economia 
mista;  

III - o empregado tenha ocupado cargo na gestão superior da empresa pública ou da sociedade de economia mista, 
comprovando sua capacidade para assumir as responsabilidades dos cargos de que trata o caput.  

Seção IV  

Do Conselho de Administração  

Art. 18.  Sem prejuízo das competências previstas no art. 142 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e das 
demais atribuições previstas nesta Lei, compete ao Conselho de Administração:  

I - discutir, aprovar e monitorar decisões envolvendo práticas de governança corporativa, relacionamento com partes 
interessadas, política de gestão de pessoas e código de conduta dos agentes;  

II - implementar e supervisionar os sistemas de gestão de riscos e de controle interno estabelecidos para a prevenção e 
mitigação dos principais riscos a que está exposta a empresa pública ou a sociedade de economia mista, inclusive os riscos 
relacionados à integridade das informações contábeis e financeiras e os relacionados à ocorrência de corrupção e fraude;  

III - estabelecer política de porta-vozes visando a eliminar risco de contradição entre informações de diversas áreas e as 
dos executivos da empresa pública ou da sociedade de economia mista;  

IV - avaliar os diretores da empresa pública ou da sociedade de economia mista, nos termos do inciso III do art. 13, 
podendo contar com apoio metodológico e procedimental do comitê estatutário referido no art. 10.  

Art. 19.  É garantida a participação, no Conselho de Administração, de representante dos empregados e dos acionistas 
minoritários.  

§ 1o  As normas previstas na Lei no 12.353, de 28 de dezembro de 2010, aplicam-se à participação de empregados no 
Conselho de Administração da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias e controladas e das 
demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.  

§ 2o  É assegurado aos acionistas minoritários o direito de eleger 1 (um) conselheiro, se maior número não lhes couber 
pelo processo de voto múltiplo previsto na Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976.  

Art. 20.  É vedada a participação remunerada de membros da administração pública, direta ou indireta, em mais de 2 
(dois) conselhos, de administração ou fiscal, de empresa pública, de sociedade de economia mista ou de suas subsidiárias.  
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Art. 21.  (VETADO).  

Parágrafo único.  (VETADO).  

Seção V  

Do Membro Independente do Conselho de Administração   

Art. 22.  O Conselho de Administração deve ser composto, no mínimo, por 25% (vinte e cinco por cento) de membros 
independentes ou por pelo menos 1 (um), caso haja decisão pelo exercício da faculdade do voto múltiplo pelos acionistas 
minoritários, nos termos do art. 141 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976.  

§ 1o  O conselheiro independente caracteriza-se por:  

I - não ter qualquer vínculo com a empresa pública ou a sociedade de economia mista, exceto participação de capital;  

II - não ser cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até o terceiro grau ou por adoção, de chefe do Poder Executivo, 
de Ministro de Estado, de Secretário de Estado ou Município ou de administrador da empresa pública ou da sociedade de 
economia mista;  

III - não ter mantido, nos últimos 3 (três) anos, vínculo de qualquer natureza com a empresa pública, a sociedade de 
economia mista ou seus controladores, que possa vir a comprometer sua independência;  

IV - não ser ou não ter sido, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor da empresa pública, da sociedade de 
economia mista ou de sociedade controlada, coligada ou subsidiária da empresa pública ou da sociedade de economia mista, 
exceto se o vínculo for exclusivamente com instituições públicas de ensino ou pesquisa;  

V - não ser fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços ou produtos da empresa pública ou da sociedade 
de economia mista, de modo a implicar perda de independência;  

VI - não ser funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou demandando serviços ou 
produtos à empresa pública ou à sociedade de economia mista, de modo a implicar perda de independência;  

VII - não receber outra remuneração da empresa pública ou da sociedade de economia mista além daquela relativa ao 
cargo de conselheiro, à exceção de proventos em dinheiro oriundos de participação no capital.  

§ 2o  Quando, em decorrência da observância do percentual mencionado no caput, resultar número fracionário de 
conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento para o número inteiro:  

I - imediatamente superior, quando a fração for igual ou superior a 0,5 (cinco décimos);  

II - imediatamente inferior, quando a fração for inferior a 0,5 (cinco décimos).  

§ 3o  Não serão consideradas, para o cômputo das vagas destinadas a membros independentes, aquelas ocupadas 
pelos conselheiros eleitos por empregados, nos termos do § 1o do art. 19.  

§ 4o  Serão consideradas, para o cômputo das vagas destinadas a membros independentes, aquelas ocupadas pelos 
conselheiros eleitos por acionistas minoritários, nos termos do § 2o do art. 19.  

§ 5o  (VETADO).  

Seção VI  

Da Diretoria  

Art. 23.  É condição para investidura em cargo de diretoria da empresa pública e da sociedade de economia mista a 
assunção de compromisso com metas e resultados específicos a serem alcançados, que deverá ser aprovado pelo Conselho 
de Administração, a quem incumbe fiscalizar seu cumprimento.  

§ 1o  Sem prejuízo do disposto no caput, a diretoria deverá apresentar, até a última reunião ordinária do Conselho de 
Administração do ano anterior, a quem compete sua aprovação:  
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I - plano de negócios para o exercício anual seguinte;  

II - estratégia de longo prazo atualizada com análise de riscos e oportunidades para, no mínimo, os próximos 5 (cinco) 
anos.  

§ 2o  Compete ao Conselho de Administração, sob pena de seus integrantes responderem por omissão, promover 
anualmente análise de atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo, 
devendo publicar suas conclusões e informá-las ao Congresso Nacional, às Assembleias Legislativas, à Câmara Legislativa do 
Distrito Federal ou às Câmaras Municipais e aos respectivos tribunais de contas, quando houver.  

§ 3o  Excluem-se da obrigação de publicação a que se refere o § 2o as informações de natureza estratégica cuja 
divulgação possa ser comprovadamente prejudicial ao interesse da empresa pública ou da sociedade de economia mista.  

Seção VII  

Do Comitê de Auditoria Estatutário  

Art. 24.  A empresa pública e a sociedade de economia mista deverão possuir em sua estrutura societária Comitê de 
Auditoria Estatutário como órgão auxiliar do Conselho de Administração, ao qual se reportará diretamente.  

§ 1o  Competirá ao Comitê de Auditoria Estatutário, sem prejuízo de outras competências previstas no estatuto da 
empresa pública ou da sociedade de economia mista:  

I - opinar sobre a contratação e destituição de auditor independente;  

II - supervisionar as atividades dos auditores independentes, avaliando sua independência, a qualidade dos serviços 
prestados e a adequação de tais serviços às necessidades da empresa pública ou da sociedade de economia mista;  

III - supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de controle interno, de auditoria interna e de elaboração das 
demonstrações financeiras da empresa pública ou da sociedade de economia mista;  

IV - monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno, das demonstrações financeiras e das 
informações e medições divulgadas pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista;  

V - avaliar e monitorar exposições de risco da empresa pública ou da sociedade de economia mista, podendo requerer, 
entre outras, informações detalhadas sobre políticas e procedimentos referentes a:  

a) remuneração da administração;  

b) utilização de ativos da empresa pública ou da sociedade de economia mista;  

c) gastos incorridos em nome da empresa pública ou da sociedade de economia mista;  

VI - avaliar e monitorar, em conjunto com a administração e a área de auditoria interna, a adequação das transações 
com partes relacionadas;  

VII - elaborar relatório anual com informações sobre as atividades, os resultados, as conclusões e as recomendações 
do Comitê de Auditoria Estatutário, registrando, se houver, as divergências significativas entre administração, auditoria 
independente e Comitê de Auditoria Estatutário em relação às demonstrações financeiras;  

VIII - avaliar a razoabilidade dos parâmetros em que se fundamentam os cálculos atuariais, bem como o resultado 
atuarial dos planos de benefícios mantidos pelo fundo de pensão, quando a empresa pública ou a sociedade de economia 
mista for patrocinadora de entidade fechada de previdência complementar.  

§ 2o  O Comitê de Auditoria Estatutário deverá possuir meios para receber denúncias, inclusive sigilosas, internas e 
externas à empresa pública ou à sociedade de economia mista, em matérias relacionadas ao escopo de suas atividades.  

§ 3o  O Comitê de Auditoria Estatutário deverá se reunir quando necessário, no mínimo bimestralmente, de modo que 
as informações contábeis sejam sempre apreciadas antes de sua divulgação.  

§ 4o  A empresa pública e a sociedade de economia mista deverão divulgar as atas das reuniões do Comitê de Auditoria 
Estatutário.  
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§ 5o  Caso o Conselho de Administração considere que a divulgação da ata possa pôr em risco interesse legítimo da 
empresa pública ou da sociedade de economia mista, a empresa pública ou a sociedade de economia mista divulgará apenas 
o extrato das atas.  

§ 6o  A restrição prevista no § 5o não será oponível aos órgãos de controle, que terão total e irrestrito acesso ao 
conteúdo das atas do Comitê de Auditoria Estatutário, observada a transferência de sigilo.  

§ 7o  O Comitê de Auditoria Estatutário deverá possuir autonomia operacional e dotação orçamentária, anual ou por 
projeto, dentro de limites aprovados pelo Conselho de Administração, para conduzir ou determinar a realização de consultas, 
avaliações e investigações dentro do escopo de suas atividades, inclusive com a contratação e utilização de especialistas 
externos independentes.  

Art. 25.  O Comitê de Auditoria Estatutário será integrado por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros, em 
sua maioria independentes.  

§ 1o  São condições mínimas para integrar o Comitê de Auditoria Estatutário:  

I - não ser ou ter sido, nos 12 (doze) meses anteriores à nomeação para o Comitê:  

a) diretor, empregado ou membro do conselho fiscal da empresa pública ou sociedade de economia mista ou de sua 
controladora, controlada, coligada ou sociedade em controle comum, direta ou indireta;  

b) responsável técnico, diretor, gerente, supervisor ou qualquer outro integrante com função de gerência de equipe 
envolvida nos trabalhos de auditoria na empresa pública ou sociedade de economia mista;  

II - não ser cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até o segundo grau ou por adoção, das pessoas referidas no 
inciso I;  

III - não receber qualquer outro tipo de remuneração da empresa pública ou sociedade de economia mista ou de sua 
controladora, controlada, coligada ou sociedade em controle comum, direta ou indireta, que não seja aquela relativa à função 
de integrante do Comitê de Auditoria Estatutário;  

IV - não ser ou ter sido ocupante de cargo público efetivo, ainda que licenciado, ou de cargo em comissão da pessoa 
jurídica de direito público que exerça o controle acionário da empresa pública ou sociedade de economia mista, nos 12 (doze) 
meses anteriores à nomeação para o Comitê de Auditoria Estatutário.  

§ 2o  Ao menos 1 (um) dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário deve ter reconhecida experiência em assuntos 
de contabilidade societária.  

§ 3o  O atendimento às previsões deste artigo deve ser comprovado por meio de documentação mantida na sede da 
empresa pública ou sociedade de economia mista pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, contado a partir do último dia de 
mandato do membro do Comitê de Auditoria Estatutário.  

Seção VIII  

Do Conselho Fiscal  

Art. 26.  Além das normas previstas nesta Lei, aplicam-se aos membros do Conselho Fiscal da empresa pública e da 
sociedade de economia mista as disposições previstas na Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, relativas a seus poderes, 
deveres e responsabilidades, a requisitos e impedimentos para investidura e a remuneração, além de outras disposições 
estabelecidas na referida Lei.  

§ 1o  Podem ser membros do Conselho Fiscal pessoas naturais, residentes no País, com formação acadêmica 
compatível com o exercício da função e que tenham exercido, por prazo mínimo de 3 (três) anos, cargo de direção ou 
assessoramento na administração pública ou cargo de conselheiro fiscal ou administrador em empresa.  

§ 2o  O Conselho Fiscal contará com pelo menos 1 (um) membro indicado pelo ente controlador, que deverá ser 
servidor público com vínculo permanente com a administração pública.  

CAPÍTULO III 

DA FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA PÚBLICA E DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA  
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Art. 27.  A empresa pública e a sociedade de economia mista terão a função social de realização do interesse coletivo 
ou de atendimento a imperativo da segurança nacional expressa no instrumento de autorização legal para a sua criação.  

§ 1o  A realização do interesse coletivo de que trata este artigo deverá ser orientada para o alcance do bem-estar 
econômico e para a alocação socialmente eficiente dos recursos geridos pela empresa pública e pela sociedade de economia 
mista, bem como para o seguinte:  

I - ampliação economicamente sustentada do acesso de consumidores aos produtos e serviços da empresa pública ou 
da sociedade de economia mista;  

II - desenvolvimento ou emprego de tecnologia brasileira para produção e oferta de produtos e serviços da empresa 
pública ou da sociedade de economia mista, sempre de maneira economicamente justificada.  

§ 2o  A empresa pública e a sociedade de economia mista deverão, nos termos da lei, adotar práticas de 
sustentabilidade ambiental e de responsabilidade social corporativa compatíveis com o mercado em que atuam.  

§ 3o  A empresa pública e a sociedade de economia mista poderão celebrar convênio ou contrato de patrocínio com 
pessoa física ou com pessoa jurídica para promoção de atividades culturais, sociais, esportivas, educacionais e de inovação 
tecnológica, desde que comprovadamente vinculadas ao fortalecimento de sua marca, observando-se, no que couber, as 
normas de licitação e contratos desta Lei.  

TÍTULO II 

DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS ÀS EMPRESAS PúBLICAS, ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E ÀS SUAS 
SUBSIDIÁRIAS QUE EXPLOREM ATIVIDADE ECONÔMICA DE PRODUÇÃO OU COMERCIALIZAÇÃO DE BENS OU DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AINDA QUE A ATIVIDADE ECONÔMICA ESTEJA SUJEITA AO REGIME DE MONOPÓLIO DA 
UNIÃO OU SEJA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS.  

CAPÍTULO I 

DAS LICITAÇÕES  

Seção I  

Da Exigência de Licitação e dos Casos de Dispensa e  de Inexigibilidade  

Art. 28.  Os contratos com terceiros destinados à prestação de serviços às empresas públicas e às sociedades de 
economia mista, inclusive de engenharia e de publicidade, à aquisição e à locação de bens, à alienação de bens e ativos 
integrantes do respectivo patrimônio ou à execução de obras a serem integradas a esse patrimônio, bem como à 
implementação de ônus real sobre tais bens, serão precedidos de licitação nos termos desta Lei, ressalvadas as hipóteses 
previstas nos arts. 29 e 30.  

§ 1o  Aplicam-se às licitações das empresas públicas e das sociedades de economia mista as disposições constantes 
dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.  

§ 2o  O convênio ou contrato de patrocínio celebrado com pessoas físicas ou jurídicas de que trata o § 3o do art. 27 
observará, no que couber, as normas de licitação e contratos desta Lei.  

§ 3o  São as empresas públicas e as sociedades de economia mista dispensadas da observância dos dispositivos deste 
Capítulo nas seguintes situações:  

I - comercialização, prestação ou execução, de forma direta, pelas empresas mencionadas no caput, de produtos, 
serviços ou obras especificamente relacionados com seus respectivos objetos sociais;  

II - nos casos em que a escolha do parceiro esteja associada a suas características particulares, vinculada a 
oportunidades de negócio definidas e específicas, justificada a inviabilidade de procedimento competitivo.  

§ 4o  Consideram-se oportunidades de negócio a que se refere o inciso II do § 3o a formação e a extinção de parcerias e 
outras formas associativas, societárias ou contratuais, a aquisição e a alienação de participação em sociedades e outras 
formas associativas, societárias ou contratuais e as operações realizadas no âmbito do mercado de capitais, respeitada a 
regulação pelo respectivo órgão competente.  

Art. 29.  É dispensável a realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista:  
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I - para obras e serviços de engenharia de valor até R$ 100.000,00 (cem mil reais), desde que não se refiram a parcelas 
de uma mesma obra ou serviço ou ainda a obras e serviços de mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas 
conjunta e concomitantemente;  

II - para outros serviços e compras de valor até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e para alienações, nos casos 
previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa 
ser realizado de uma só vez;  

III - quando não acudirem interessados à licitação anterior e essa, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo 
para a empresa pública ou a sociedade de economia mista, bem como para suas respectivas subsidiárias, desde que mantidas 
as condições preestabelecidas;  

IV - quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado 
nacional ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes;  

V - para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento de suas finalidades precípuas, quando as 
necessidades de instalação e localização condicionarem a escolha do imóvel, desde que o preço seja compatível com o valor 
de mercado, segundo avaliação prévia;  

VI - na contratação de remanescente de obra, de serviço ou de fornecimento, em consequência de rescisão contratual, 
desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições do contrato encerrado por 
rescisão ou distrato, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido;  

VII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do 
desenvolvimento institucional ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha 
inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos;  

VIII - para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira necessários à manutenção de 
equipamentos durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição 
de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia;  

IX - na contratação de associação de pessoas com deficiência física, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, 
para a prestação de serviços ou fornecimento de mão de obra, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado 
no mercado;  

X - na contratação de concessionário, permissionário ou autorizado para fornecimento ou suprimento de energia elétrica 
ou gás natural e de outras prestadoras de serviço público, segundo as normas da legislação específica, desde que o objeto do 
contrato tenha pertinência com o serviço público.  

XI - nas contratações entre empresas públicas ou sociedades de economia mista e suas respectivas subsidiárias, para 
aquisição ou alienação de bens e prestação ou obtenção de serviços, desde que os preços sejam compatíveis com os 
praticados no mercado e que o objeto do contrato tenha relação com a atividade da contratada prevista em seu estatuto social;  

XII - na contratação de coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou 
reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, efetuados por associações ou cooperativas formadas 
exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda que tenham como ocupação econômica a coleta de materiais recicláveis, 
com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública;  

XIII - para o fornecimento de bens e serviços, produzidos ou prestados no País, que envolvam, cumulativamente, alta 
complexidade tecnológica e defesa nacional, mediante parecer de comissão especialmente designada pelo dirigente máximo 
da empresa pública ou da sociedade de economia mista;  

XIV - nas contratações visando ao cumprimento do disposto nos arts. 3º, 4º, 5º e 20 da Lei no 10.973, de 2 de dezembro 
de 2004, observados os princípios gerais de contratação dela constantes;  

XV - em situações de emergência, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar 
prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e 
somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial e para as parcelas de obras e serviços que 
possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contado da ocorrência da 
emergência, vedada a prorrogação dos respectivos contratos, observado o disposto no § 2o;  

XVI - na transferência de bens a órgãos e entidades da administração pública, inclusive quando efetivada mediante 
permuta;  
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XVII - na doação de bens móveis para fins e usos de interesse social, após avaliação de sua oportunidade e 
conveniência socioeconômica relativamente à escolha de outra forma de alienação;  

XVIII - na compra e venda de ações, de títulos de crédito e de dívida e de bens que produzam ou comercializem.  

§ 1o  Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do inciso VI do caput, a empresa pública e 
a sociedade de economia mista poderão convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração 
do contrato nas condições ofertadas por estes, desde que o respectivo valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado para 
a contratação, inclusive quanto aos preços atualizados nos termos do instrumento convocatório.  

§ 2o  A contratação direta com base no inciso XV do caput não dispensará a responsabilização de quem, por ação ou 
omissão, tenha dado causa ao motivo ali descrito, inclusive no tocante ao disposto na Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992.  

§ 3o  Os valores estabelecidos nos incisos I e II do caput podem ser alterados, para refletir a variação de custos, por 
deliberação do Conselho de Administração da empresa pública ou sociedade de economia mista, admitindo-se valores 
diferenciados para cada sociedade.  

Art. 30.  A contratação direta será feita quando houver inviabilidade de competição, em especial na hipótese de:  

I - aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou 
representante comercial exclusivo;  

II - contratação dos seguintes serviços técnicos especializados, com profissionais ou empresas de notória 
especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação:  

a) estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos;  

b) pareceres, perícias e avaliações em geral;  

c) assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias;  

d) fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;  

e) patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;  

f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;  

g) restauração de obras de arte e bens de valor histórico.  

§ 1o  Considera-se de notória especialização o profissional ou a empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, 
decorrente de desempenho anterior, estudos, experiência, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros 
requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais 
adequado à plena satisfação do objeto do contrato.  

§ 2o  Na hipótese do caput e em qualquer dos casos de dispensa, se comprovado, pelo órgão de controle externo, 
sobrepreço ou superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado quem houver decidido pela contratação direta 
e o fornecedor ou o prestador de serviços.  

§ 3o  O processo de contratação direta será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:  

I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso;  

II - razão da escolha do fornecedor ou do executante;  

III - justificativa do preço.  

Seção II  

Disposições de Caráter Geral sobre Licitações e Con tratos  
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Art. 31.  As licitações realizadas e os contratos celebrados por empresas públicas e sociedades de economia mista 
destinam-se a assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto, e a evitar 
operações em que se caracterize sobrepreço ou superfaturamento, devendo observar os princípios da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da economicidade, do desenvolvimento 
nacional sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, da obtenção de competitividade e do julgamento objetivo.  

§ 1o  Para os fins do disposto no caput, considera-se que há:  

I - sobrepreço quando os preços orçados para a licitação ou os preços contratados são expressivamente superiores aos 
preços referenciais de mercado, podendo referir-se ao valor unitário de um item, se a licitação ou a contratação for por preços 
unitários de serviço, ou ao valor global do objeto, se a licitação ou a contratação for por preço global ou por empreitada;  

II - superfaturamento quando houver dano ao patrimônio da empresa pública ou da sociedade de economia mista 
caracterizado, por exemplo:  

a) pela medição de quantidades superiores às efetivamente executadas ou fornecidas;  

b) pela deficiência na execução de obras e serviços de engenharia que resulte em diminuição da qualidade, da vida útil 
ou da segurança;  

c) por alterações no orçamento de obras e de serviços de engenharia que causem o desequilíbrio econômico-financeiro 
do contrato em favor do contratado;  

d) por outras alterações de cláusulas financeiras que gerem recebimentos contratuais antecipados, distorção do 
cronograma físico-financeiro, prorrogação injustificada do prazo contratual com custos adicionais para a empresa pública ou a 
sociedade de economia mista ou reajuste irregular de preços.  

§ 2o  O orçamento de referência do custo global de obras e serviços de engenharia deverá ser obtido a partir de custos 
unitários de insumos ou serviços menores ou iguais à mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de 
Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi), no caso de construção civil em geral, ou no Sistema de Custos Referenciais de 
Obras (Sicro), no caso de obras e serviços rodoviários, devendo ser observadas as peculiaridades geográficas.  

§ 3o  No caso de inviabilidade da definição dos custos consoante o disposto no § 2o, a estimativa de custo global poderá 
ser apurada por meio da utilização de dados contidos em tabela de referência formalmente aprovada por órgãos ou entidades 
da administração pública federal, em publicações técnicas especializadas, em banco de dados e sistema específico instituído 
para o setor ou em pesquisa de mercado.  

§ 4o  A empresa pública e a sociedade de economia mista poderão adotar procedimento de manifestação de interesse 
privado para o recebimento de propostas e projetos de empreendimentos com vistas a atender necessidades previamente 
identificadas, cabendo a regulamento a definição de suas regras específicas.  

§ 5o  Na hipótese a que se refere o § 4o, o autor ou financiador do projeto poderá participar da licitação para a execução 
do empreendimento, podendo ser ressarcido pelos custos aprovados pela empresa pública ou sociedade de economia mista 
caso não vença o certame, desde que seja promovida a cessão de direitos de que trata o art. 80.  

Art. 32.  Nas licitações e contratos de que trata esta Lei serão observadas as seguintes diretrizes:  

I - padronização do objeto da contratação, dos instrumentos convocatórios e das minutas de contratos, de acordo com 
normas internas específicas;  

II - busca da maior vantagem competitiva para a empresa pública ou sociedade de economia mista, considerando 
custos e benefícios, diretos e indiretos, de natureza econômica, social ou ambiental, inclusive os relativos à manutenção, ao 
desfazimento de bens e resíduos, ao índice de depreciação econômica e a outros fatores de igual relevância;  

III - parcelamento do objeto, visando a ampliar a participação de licitantes, sem perda de economia de escala, e desde 
que não atinja valores inferiores aos limites estabelecidos no art. 29, incisos I e II;  

IV - adoção preferencial da modalidade de licitação denominada pregão, instituída pela Lei no 10.520, de 17 de julho de 
2002, para a aquisição de bens e serviços comuns, assim considerados aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade 
possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado;  

V - observação da política de integridade nas transações com partes interessadas.  

§ 1o As licitações e os contratos disciplinados por esta Lei devem respeitar, especialmente, as normas relativas à:  
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I - disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas;  

II - mitigação dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e de compensação ambiental, que serão 
definidas no procedimento de licenciamento ambiental;  

III - utilização de produtos, equipamentos e serviços que, comprovadamente, reduzam o consumo de energia e de 
recursos naturais;  

IV - avaliação de impactos de vizinhança, na forma da legislação urbanística;  

V - proteção do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação do impacto direto 
ou indireto causado por investimentos realizados por empresas públicas e sociedades de economia mista;  

VI - acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.  

§ 2o  A contratação a ser celebrada por empresa pública ou sociedade de economia mista da qual decorra impacto 
negativo sobre bens do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial tombados dependerá de autorização da esfera 
de governo encarregada da proteção do respectivo patrimônio, devendo o impacto ser compensado por meio de medidas 
determinadas pelo dirigente máximo da empresa pública ou sociedade de economia mista, na forma da legislação aplicável.  

§ 3o  As licitações na modalidade de pregão, na forma eletrônica, deverão ser realizadas exclusivamente em portais de 
compras de acesso público na internet.  

§ 4o  Nas licitações com etapa de lances, a empresa pública ou sociedade de economia mista disponibilizará 
ferramentas eletrônicas para envio de lances pelos licitantes.  

Art. 33.  O objeto da licitação e do contrato dela decorrente será definido de forma sucinta e clara no instrumento 
convocatório.  

Art. 34.  O valor estimado do contrato a ser celebrado pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista será 
sigiloso, facultando-se à contratante, mediante justificação na fase de preparação prevista no inciso I do art. 51 desta Lei, 
conferir publicidade ao valor estimado do objeto da licitação, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e 
das demais informações necessárias para a elaboração das propostas.  

§ 1o  Na hipótese em que for adotado o critério de julgamento por maior desconto, a informação de que trata o caput 
deste artigo constará do instrumento convocatório.  

§ 2o  No caso de julgamento por melhor técnica, o valor do prêmio ou da remuneração será incluído no instrumento 
convocatório.  

§ 3o  A informação relativa ao valor estimado do objeto da licitação, ainda que tenha caráter sigiloso, será 
disponibilizada a órgãos de controle externo e interno, devendo a empresa pública ou a sociedade de economia mista registrar 
em documento formal sua disponibilização aos órgãos de controle, sempre que solicitado.  

§ 4o  (VETADO).  

Art. 35.  Observado o disposto no art. 34, o conteúdo da proposta, quando adotado o modo de disputa fechado e até 
sua abertura, os atos e os procedimentos praticados em decorrência desta Lei submetem-se à legislação que regula o acesso 
dos cidadãos às informações detidas pela administração  pública,  particularmente aos termos da Lei no 12.527, de 18 de 
novembro de 2011.  

Art. 36. A empresa pública e a sociedade de economia mista poderão promover a pré-qualificação de seus 
fornecedores ou produtos, nos termos do art. 64.  

Art. 37.  A empresa pública e a sociedade de economia mista deverão informar os dados relativos às sanções por elas 
aplicadas aos contratados, nos termos definidos no art. 83, de forma a manter atualizado o cadastro de empresas inidôneas de 
que trata o art. 23 da Lei no 12.846, de 1o de agosto de 2013.  

§ 1o  O fornecedor incluído no cadastro referido no caput não poderá disputar licitação ou participar, direta ou 
indiretamente, da execução de contrato.  

§ 2o  Serão excluídos do cadastro referido no caput, a qualquer tempo, fornecedores que demonstrarem a superação 
dos motivos que deram causa à restrição contra eles promovida.  
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Art. 38.  Estará impedida de participar de licitações e de ser contratada pela empresa pública ou sociedade de 
economia mista a empresa:  

I - cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja diretor ou empregado da 
empresa pública ou sociedade de economia mista contratante;  

II - suspensa pela empresa pública ou sociedade de economia mista;  

III - declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade federativa a que está vinculada a 
empresa pública ou sociedade de economia mista, enquanto perdurarem os efeitos da sanção;  

IV - constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea;  

V - cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;  

VI - constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, 
no período dos fatos que deram ensejo à sanção;  

VII - cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no 
período dos fatos que deram ensejo à sanção;  

VIII - que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de 
empresa declarada inidônea.  

Parágrafo único.  Aplica-se a vedação prevista no caput:  

I - à contratação do próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, bem como à participação dele em 
procedimentos licitatórios, na condição de licitante;  

II - a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:  

a) dirigente de empresa pública ou sociedade de economia mista;  

b) empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista cujas atribuições envolvam a atuação na área 
responsável pela licitação ou contratação;  

c) autoridade do ente público a que a empresa pública ou sociedade de economia mista esteja vinculada.  

III - cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a 
respectiva empresa pública ou sociedade de economia mista promotora da licitação ou contratante há menos de 6 (seis) 
meses.  

Art. 39.  Os procedimentos licitatórios, a pré-qualificação e os contratos disciplinados por esta Lei serão divulgados em 
portal específico mantido pela empresa pública ou sociedade de economia mista na internet, devendo ser adotados os 
seguintes prazos mínimos para apresentação de propostas ou lances, contados a partir da divulgação do instrumento 
convocatório:  

I - para aquisição de bens:  

a) 5 (cinco) dias úteis, quando adotado como critério de julgamento o menor preço ou o maior desconto;  

b) 10 (dez) dias úteis, nas demais hipóteses;  

II - para contratação de obras e serviços:  

a) 15 (quinze) dias úteis, quando adotado como critério de julgamento o menor preço ou o maior desconto;  

b) 30 (trinta) dias úteis, nas demais hipóteses;  
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III - no mínimo 45 (quarenta e cinco) dias úteis para licitação em que se adote como critério de julgamento a melhor 
técnica ou a melhor combinação de técnica e preço, bem como para licitação em que haja contratação semi-integrada ou 
integrada.  

Parágrafo único.  As modificações promovidas no instrumento convocatório serão objeto de divulgação nos mesmos 
termos e prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não afetar a preparação das propostas.  

Art. 40.  As empresas públicas e as sociedades de economia mista deverão publicar e manter atualizado regulamento 
interno de licitações e contratos, compatível com o disposto nesta Lei, especialmente quanto a:  

I - glossário de expressões técnicas;  

II - cadastro de fornecedores;  

III - minutas-padrão de editais e contratos;  

IV - procedimentos de licitação e contratação direta;  

V - tramitação de recursos;  

VI - formalização de contratos;  

VII - gestão e fiscalização de contratos;  

VIII - aplicação de penalidades;  

IX - recebimento do objeto do contrato.  

Art. 41.  Aplicam-se às licitações e contratos regidos por esta Lei as normas de direito penal contidas nos arts. 89 a 99 
da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.  

Seção III  

Das Normas Específicas para Obras e Serviços  

Art. 42.  Na licitação e na contratação de obras e serviços por empresas públicas e sociedades de economia mista, 
serão observadas as seguintes definições:   

I - empreitada por preço unitário: contratação por preço certo de unidades determinadas;  

II - empreitada por preço global: contratação por preço certo e total;  

III - tarefa: contratação de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de 
material;  

IV - empreitada integral: contratação de empreendimento em sua integralidade, com todas as etapas de obras, serviços 
e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante em condições de 
entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições de segurança estrutural e 
operacional e com as características adequadas às finalidades para as quais foi contratada;  

V - contratação semi-integrada: contratação que envolve a elaboração e o desenvolvimento do projeto executivo, a 
execução de obras e serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré-operação e as demais operações 
necessárias e suficientes para a entrega final do objeto, de acordo com o estabelecido nos §§ 1o e 3o deste artigo;   

VI - contratação integrada: contratação que envolve a elaboração e o desenvolvimento dos projetos básico e executivo, 
a execução de obras e serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré-operação e as demais operações 
necessárias e suficientes para a entrega final do objeto, de acordo com o estabelecido nos §§ 1o, 2o e 3o deste artigo;  

VII - anteprojeto de engenharia: peça técnica com todos os elementos de contornos necessários e fundamentais à 
elaboração do projeto básico, devendo conter minimamente os seguintes elementos:  
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a) demonstração e justificativa do programa de necessidades, visão global dos investimentos e definições relacionadas 
ao nível de serviço desejado;  

b) condições de solidez, segurança e durabilidade e prazo de entrega;  

c) estética do projeto arquitetônico;  

d) parâmetros de adequação ao interesse público, à economia na utilização, à facilidade na execução, aos impactos 
ambientais e à acessibilidade;  

e) concepção da obra ou do serviço de engenharia;  

f) projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepção adotada;  

g) levantamento topográfico e cadastral;  

h) pareceres de sondagem;  

i) memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes construtivos e dos materiais de construção, de 
forma a estabelecer padrões mínimos para a contratação;  

VIII - projeto básico: conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para, 
observado o disposto no § 3o, caracterizar a obra ou o serviço, ou o complexo de obras ou de serviços objeto da licitação, 
elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado 
tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos 
e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos:  

a) desenvolvimento da solução escolhida, de forma a fornecer visão global da obra e a identificar todos os seus 
elementos constitutivos com clareza;   

b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de 
reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem;  

c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas 
especificações, de modo a assegurar os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a 
sua execução;  

d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições 
organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;   

e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua programação, a estratégia 
de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso;  

f) (VETADO);  

IX - projeto executivo: conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com 
as normas técnicas pertinentes;  

X - matriz de riscos: cláusula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e caracterizadora do 
equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à 
contratação, contendo, no mínimo, as seguintes informações:  

a) listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato, impactantes no equilíbrio econômico-
financeiro da avença, e previsão de eventual necessidade de prolação de termo aditivo quando de sua ocorrência;  

b) estabelecimento preciso das frações do objeto em que haverá liberdade das contratadas para inovar em soluções 
metodológicas ou tecnológicas, em obrigações de resultado, em termos de modificação das soluções previamente delineadas 
no anteprojeto ou no projeto básico da licitação;  

c) estabelecimento preciso das frações do objeto em que não haverá liberdade das contratadas para inovar em 
soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações de meio, devendo haver obrigação de identidade entre a execução e a 
solução pré-definida no anteprojeto ou no projeto básico da licitação.  
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§ 1o  As contratações semi-integradas e integradas referidas, respectivamente, nos incisos V e VI do caput deste artigo 
restringir-se-ão a obras e serviços de engenharia e observarão os seguintes requisitos:  

I - o instrumento convocatório deverá conter:   

a) anteprojeto de engenharia, no caso de contratação integrada, com elementos técnicos que permitam a 
caracterização da obra ou do serviço e a elaboração e comparação, de forma isonômica, das propostas a serem ofertadas 
pelos particulares;  

b) projeto básico, nos casos de empreitada por preço unitário, de empreitada por preço global, de empreitada integral e 
de contratação semi-integrada, nos termos definidos neste artigo;  

c) documento técnico, com definição precisa das frações do empreendimento em que haverá liberdade de as 
contratadas inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, seja em termos de modificação das soluções previamente 
delineadas no anteprojeto ou no projeto básico da licitação, seja em termos de detalhamento dos sistemas e procedimentos 
construtivos previstos nessas peças técnicas;  

d) matriz de riscos;  

II - o valor estimado do objeto a ser licitado será calculado com base em valores de mercado, em valores pagos pela 
administração pública em serviços e obras similares ou em avaliação do custo global da obra, aferido mediante orçamento 
sintético ou metodologia expedita ou paramétrica;  

III - o critério de julgamento a ser adotado será o de menor preço ou de melhor combinação de técnica e preço, 
pontuando-se na avaliação técnica as vantagens e os benefícios que eventualmente forem oferecidos para cada produto ou 
solução;  

IV - na contratação semi-integrada, o projeto básico poderá ser alterado, desde que demonstrada a superioridade das 
inovações em termos de redução de custos, de aumento da qualidade, de redução do prazo de execução e de facilidade de 
manutenção ou operação.   

§ 2o  No caso dos orçamentos das contratações integradas:  

I - sempre que o anteprojeto da licitação, por seus elementos mínimos, assim o permitir, as estimativas de preço devem 
se basear em orçamento tão detalhado quanto possível, devendo a utilização de estimativas paramétricas e a avaliação 
aproximada baseada em outras obras similares ser realizadas somente nas frações do empreendimento não suficientemente 
detalhadas no anteprojeto da licitação, exigindo-se das contratadas, no mínimo, o mesmo nível de detalhamento em seus 
demonstrativos de formação de preços;   

II - quando utilizada metodologia expedita ou paramétrica para abalizar o valor do empreendimento ou de fração dele, 
consideradas as disposições do inciso I, entre 2 (duas) ou mais técnicas estimativas possíveis, deve ser utilizada nas 
estimativas de preço-base a que viabilize a maior precisão orçamentária, exigindo-se das licitantes, no mínimo, o mesmo nível 
de detalhamento na motivação dos respectivos preços ofertados.  

§ 3o  Nas contratações integradas ou semi-integradas, os riscos decorrentes de fatos supervenientes à contratação 
associados à escolha da solução de projeto básico pela contratante deverão ser alocados como de sua responsabilidade na 
matriz de riscos.  

§ 4o  No caso de licitação de obras e serviços de engenharia, as empresas públicas e as sociedades de economia mista 
abrangidas por esta Lei deverão utilizar a contratação semi-integrada, prevista no inciso V do caput, cabendo a elas a 
elaboração ou a contratação do projeto básico antes da licitação de que trata este parágrafo, podendo ser utilizadas outras 
modalidades previstas nos incisos do caput deste artigo, desde que essa opção seja devidamente justificada.   

§ 5o  Para fins do previsto na parte final do § 4o, não será admitida, por parte da empresa pública ou da sociedade de 
economia mista, como justificativa para a adoção da modalidade de contratação integrada, a ausência de projeto básico.  

Art. 43.  Os contratos destinados à execução de obras e serviços de engenharia admitirão os seguintes regimes:   

I - empreitada por preço unitário, nos casos em que os objetos, por sua natureza, possuam imprecisão inerente de 
quantitativos em seus itens orçamentários;   

II - empreitada por preço global, quando for possível definir previamente no projeto básico, com boa margem de 
precisão, as quantidades dos serviços a serem posteriormente executados na fase contratual;   
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III - contratação por tarefa, em contratações de profissionais autônomos ou de pequenas empresas para realização de 
serviços técnicos comuns e de curta duração;   

IV - empreitada integral, nos casos em que o contratante necessite receber o empreendimento, normalmente de alta 
complexidade, em condição de operação imediata;   

V - contratação semi-integrada, quando for possível definir previamente no projeto básico as quantidades dos serviços a 
serem posteriormente executados na fase contratual, em obra ou serviço de engenharia que possa ser executado com 
diferentes metodologias ou tecnologias;  

VI - contratação integrada, quando a obra ou o serviço de engenharia for de natureza predominantemente intelectual e 
de inovação tecnológica do objeto licitado ou puder ser executado com diferentes metodologias ou tecnologias de domínio 
restrito no mercado.  

§ 1o  Serão obrigatoriamente precedidas pela elaboração de projeto básico, disponível para exame de qualquer 
interessado, as licitações para a contratação de obras e serviços, com exceção daquelas em que for adotado o regime previsto 
no inciso VI do caput deste artigo.   

§ 2o  É vedada a execução, sem projeto executivo, de obras e serviços de engenharia.  

Art. 44. É vedada a participação direta ou indireta nas licitações para obras e serviços de engenharia de que trata esta 
Lei:  

I - de pessoa física ou jurídica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto básico da licitação;  

II - de pessoa jurídica que participar de consórcio responsável pela elaboração do anteprojeto ou do projeto básico da 
licitação;  

III - de pessoa jurídica da qual o autor do anteprojeto ou do projeto básico da licitação seja administrador, controlador, 
gerente, responsável técnico, subcontratado ou sócio, neste último caso quando a participação superar 5% (cinco por cento) do 
capital votante.  

§ 1o  A elaboração do projeto executivo constituirá encargo do contratado, consoante preço previamente fixado pela 
empresa pública ou pela sociedade de economia mista.   

§ 2o  É permitida a participação das pessoas jurídicas e da pessoa física de que tratam os incisos II e III do caput deste 
artigo em licitação ou em execução de contrato, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou 
gerenciamento, exclusivamente a serviço da empresa pública e da sociedade de economia mista interessadas.  

§ 3o  Para fins do disposto no caput, considera-se participação indireta a existência de vínculos de natureza técnica, 
comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto básico, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou 
responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.   

§ 4o  O disposto no § 3o deste artigo aplica-se a empregados incumbidos de levar a efeito atos e procedimentos 
realizados pela empresa pública e pela sociedade de economia mista no curso da licitação.  

Art. 45.  Na contratação de obras e serviços, inclusive de engenharia, poderá ser estabelecida remuneração variável 
vinculada ao desempenho do contratado, com base em metas, padrões de qualidade, critérios de sustentabilidade ambiental e 
prazos de entrega definidos no instrumento convocatório e no contrato.  

Parágrafo único.  A utilização da remuneração variável respeitará o limite orçamentário fixado pela empresa pública ou 
pela sociedade de economia mista para a respectiva contratação.  

Art. 46.  Mediante justificativa expressa e desde que não implique perda de economia de escala, poderá ser celebrado 
mais de um contrato para executar serviço de mesma natureza quando o objeto da contratação puder ser executado de forma 
concorrente e simultânea por mais de um contratado.  

§ 1o  Na hipótese prevista no caput deste artigo, será mantido controle individualizado da execução do objeto contratual 
relativamente a cada um dos contratados.   

§ 2o  (VETADO).   

Seção IV  
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Das Normas Específicas para Aquisição de Bens  

Art. 47.  A empresa pública e a sociedade de economia mista, na licitação para aquisição de bens, poderão:   

I - indicar marca ou modelo, nas seguintes hipóteses:   

a) em decorrência da necessidade de padronização do objeto;   

b) quando determinada marca ou modelo comercializado por mais de um fornecedor constituir o único capaz de atender 
o objeto do contrato;   

c) quando for necessária, para compreensão do objeto, a identificação de determinada marca ou modelo apto a servir 
como referência, situação em que será obrigatório o acréscimo da expressão “ou similar ou de melhor qualidade”;  

II - exigir amostra do bem no procedimento de pré-qualificação e na fase de julgamento das propostas ou de lances, 
desde que justificada a necessidade de sua apresentação;   

III - solicitar a certificação da qualidade do produto ou do processo de fabricação, inclusive sob o aspecto ambiental, por 
instituição previamente credenciada.  

Parágrafo único. O edital poderá exigir, como condição de aceitabilidade da proposta, a adequação às normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou a certificação da qualidade do produto por instituição credenciada pelo 
Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro).  

Art. 48.  Será dada publicidade, com periodicidade mínima semestral, em sítio eletrônico oficial na internet de acesso 
irrestrito, à relação das aquisições de bens efetivadas pelas empresas públicas e pelas sociedades de economia mista, 
compreendidas as seguintes informações:   

I - identificação do bem comprado, de seu preço unitário e da quantidade adquirida;   

II - nome do fornecedor;   

III - valor total de cada aquisição.  

Seção V  

Das Normas Específicas para Alienação de Bens  

Art. 49.  A alienação de bens por empresas públicas e por sociedades de economia mista será precedida de:  

I - avaliação formal do bem contemplado, ressalvadas as hipóteses previstas nos incisos XVI a XVIII do art. 29;  

II - licitação, ressalvado o previsto no § 3o do art. 28.  

Art. 50.  Estendem-se à atribuição de ônus real a bens integrantes do acervo patrimonial de empresas públicas e de 
sociedades de economia mista as normas desta Lei aplicáveis à sua alienação, inclusive em relação às hipóteses de dispensa 
e de inexigibilidade de licitação.  

Seção VI  

Do Procedimento de Licitação  

Art. 51.  As licitações de que trata esta Lei observarão a seguinte sequência de fases:  

I - preparação;  

II - divulgação;  

III - apresentação de lances ou propostas, conforme o modo de disputa adotado;  
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IV - julgamento;  

V - verificação de efetividade dos lances ou propostas;  

VI - negociação;  

VII - habilitação;  

VIII - interposição de recursos;  

IX - adjudicação do objeto;  

X - homologação do resultado ou revogação do procedimento.  

§ 1o  A fase de que trata o inciso VII do caput poderá, excepcionalmente, anteceder as referidas nos incisos III a VI do 
caput, desde que expressamente previsto no instrumento convocatório.  

§ 2o  Os atos e procedimentos decorrentes das fases enumeradas no caput praticados por empresas públicas, por 
sociedades de economia mista e por licitantes serão efetivados preferencialmente por meio eletrônico, nos termos definidos 
pelo instrumento convocatório, devendo os avisos contendo os resumos dos editais das licitações e contratos abrangidos por 
esta Lei ser previamente publicados no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município e na internet.  

Art. 52. Poderão ser adotados os modos de disputa aberto ou fechado, ou, quando o objeto da licitação puder ser 
parcelado, a combinação de ambos, observado o disposto no inciso III do art. 32 desta Lei. 

§ 1o  No modo de disputa aberto, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes, 
conforme o critério de julgamento adotado. 

§ 2o  No modo de disputa fechado, as propostas apresentadas pelos licitantes serão sigilosas até a data e a hora 
designadas para que sejam divulgadas. 

Art. 53.  Quando for adotado o modo de disputa aberto, poderão ser admitidos: 

I - a apresentação de lances intermediários; 

II - o reinício da disputa aberta, após a definição do melhor lance, para definição das demais colocações, quando existir 
diferença de pelo menos 10% (dez por cento) entre o melhor lance e o subsequente. 

Parágrafo único.  Consideram-se intermediários os lances: 

I - iguais ou inferiores ao maior já ofertado, quando adotado o julgamento pelo critério da maior oferta; 

II - iguais ou superiores ao menor já ofertado, quando adotados os demais critérios de julgamento. 

Art. 54.  Poderão ser utilizados os seguintes critérios de julgamento: 

I - menor preço; 

II - maior desconto; 

III - melhor combinação de técnica e preço; 

IV - melhor técnica; 

V - melhor conteúdo artístico; 

VI - maior oferta de preço; 

VII - maior retorno econômico; 
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VIII - melhor destinação de bens alienados. 

§ 1o  Os critérios de julgamento serão expressamente identificados no instrumento convocatório e poderão ser 
combinados na hipótese de parcelamento do objeto, observado o disposto no inciso III do art. 32. 

§ 2o  Na hipótese de adoção dos critérios referidos nos incisos III, IV, V e VII do caput deste artigo, o julgamento das 
propostas será efetivado mediante o emprego de parâmetros específicos, definidos no instrumento convocatório, destinados a 
limitar a subjetividade do julgamento. 

§ 3o  Para efeito de julgamento, não serão consideradas vantagens não previstas no instrumento convocatório. 

§ 4o  O critério previsto no inciso II do caput: 

I - terá como referência o preço global fixado no instrumento convocatório, estendendo-se o desconto oferecido nas 
propostas ou lances vencedores a eventuais termos aditivos; 

II - no caso de obras e serviços de engenharia, o desconto incidirá de forma linear sobre a totalidade dos itens 
constantes do orçamento estimado, que deverá obrigatoriamente integrar o instrumento convocatório. 

§ 5o  Quando for utilizado o critério referido no inciso III do caput, a avaliação das propostas técnicas e de preço 
considerará o percentual de ponderação mais relevante, limitado a 70% (setenta por cento). 

§ 6o  Quando for utilizado o critério referido no inciso VII do caput, os lances ou propostas terão o objetivo de 
proporcionar economia à empresa pública ou à sociedade de economia mista, por meio da redução de suas despesas 
correntes, remunerando-se o licitante vencedor com base em percentual da economia de recursos gerada. 

§ 7o  Na implementação do critério previsto no inciso VIII do caput deste artigo, será obrigatoriamente considerada, nos 
termos do respectivo instrumento convocatório, a repercussão, no meio social, da finalidade para cujo atendimento o bem será 
utilizado pelo adquirente. 

§ 8o  O descumprimento da finalidade a que se refere o § 7o deste artigo resultará na imediata restituição do bem 
alcançado ao acervo patrimonial da empresa pública ou da sociedade de economia mista, vedado, nessa hipótese, o 
pagamento de indenização em favor do adquirente. 

Art. 55.  Em caso de empate entre 2 (duas) propostas, serão utilizados, na ordem em que se encontram enumerados, 
os seguintes critérios de desempate: 

I - disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta fechada, em ato contínuo ao 
encerramento da etapa de julgamento; 

II - avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista sistema objetivo de avaliação instituído; 

III - os critérios estabelecidos no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, e no § 2o do art. 3o da Lei no 8.666, 
de 21 de junho de 1993; 

IV - sorteio. 

Art. 56.  Efetuado o julgamento dos lances ou propostas, será promovida a verificação de sua efetividade, promovendo-
se a desclassificação daqueles que: 

I - contenham vícios insanáveis; 

II - descumpram especificações técnicas constantes do instrumento convocatório; 

III - apresentem preços manifestamente inexequíveis; 

IV - se encontrem acima do orçamento estimado para a contratação de que trata o § 1o do art. 57, ressalvada a 
hipótese prevista no caput do art. 34 desta Lei; 

V - não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela empresa pública ou pela sociedade de economia 
mista; 
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VI - apresentem desconformidade com outras exigências do instrumento convocatório, salvo se for possível a 
acomodação a seus termos antes da adjudicação do objeto e sem que se prejudique a atribuição de tratamento isonômico 
entre os licitantes. 

§ 1o  A verificação da efetividade dos lances ou propostas poderá ser feita exclusivamente em relação aos lances e 
propostas mais bem classificados. 

§ 2o  A empresa pública e a sociedade de economia mista poderão realizar diligências para aferir a exequibilidade das 
propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, na forma do inciso V do caput. 

§ 3o  Nas licitações de obras e serviços de engenharia, consideram-se inexequíveis as propostas com valores globais 
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

I - média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do orçamento estimado 
pela empresa pública ou sociedade de economia mista; ou 

II - valor do orçamento estimado pela empresa pública ou sociedade de economia mista. 

§ 4o  Para os demais objetos, para efeito de avaliação da exequibilidade ou de sobrepreço, deverão ser estabelecidos 
critérios de aceitabilidade de preços que considerem o preço global, os quantitativos e os preços unitários, assim definidos no 
instrumento convocatório. 

Art. 57.  Confirmada a efetividade do lance ou proposta que obteve a primeira colocação na etapa de julgamento, ou 
que passe a ocupar essa posição em decorrência da desclassificação de outra que tenha obtido colocação superior, a empresa 
pública e a sociedade de economia mista deverão negociar condições mais vantajosas com quem o apresentou. 

§ 1o  A negociação deverá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem inicialmente estabelecida, quando o 
preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação, permanecer acima do orçamento estimado. 

§ 2o  (VETADO). 

§ 3o  Se depois de adotada a providência referida no § 1o deste artigo não for obtido valor igual ou inferior ao orçamento 
estimado para a contratação, será revogada a licitação. 

Art. 58.  A habilitação será apreciada exclusivamente a partir dos seguintes parâmetros: 

I - exigência da apresentação de documentos aptos a comprovar a possibilidade da aquisição de direitos e da contração 
de obrigações por parte do licitante; 

II - qualificação técnica, restrita a parcelas do objeto técnica ou economicamente relevantes, de acordo com parâmetros 
estabelecidos de forma expressa no instrumento convocatório; 

III - capacidade econômica e financeira; 

IV - recolhimento de quantia a título de adiantamento, tratando-se de licitações em que se utilize como critério de 
julgamento a maior oferta de preço. 

§ 1o  Quando o critério de julgamento utilizado for a maior oferta de preço, os requisitos de qualificação técnica e de 
capacidade econômica e financeira poderão ser dispensados. 

§ 2o  Na hipótese do § 1o, reverterá a favor da empresa pública ou da sociedade de economia mista o valor de quantia 
eventualmente exigida no instrumento convocatório a título de adiantamento, caso o licitante não efetue o restante do 
pagamento devido no prazo para tanto estipulado. 

Art. 59.  Salvo no caso de inversão de fases, o procedimento licitatório terá fase recursal única. 

§ 1o  Os recursos serão apresentados no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a habilitação e contemplarão, além dos atos 
praticados nessa fase, aqueles praticados em decorrência do disposto nos incisos IV e V do caput do art. 51 desta Lei. 

§ 2o  Na hipótese de inversão de fases, o prazo referido no § 1o será aberto após a habilitação e após o encerramento 
da fase prevista no inciso V do caput do art. 51, abrangendo o segundo prazo também atos decorrentes da fase referida no 
inciso IV do caput do art. 51 desta Lei. 
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Art. 60.  A homologação do resultado implica a constituição de direito relativo à celebração do contrato em favor do 
licitante vencedor. 

Art. 61.  A empresa pública e a sociedade de economia mista não poderão celebrar contrato com preterição da ordem 
de classificação das propostas ou com terceiros estranhos à licitação. 

Art. 62.  Além das hipóteses previstas no § 3o do art. 57 desta Lei e no inciso II do § 2o do art. 75 desta Lei, quem 
dispuser de competência para homologação do resultado poderá revogar a licitação por razões de interesse público 
decorrentes de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado. 

§ 1o  A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, observado o disposto no § 2o 
deste artigo. 

§ 2o  A nulidade da licitação induz à do contrato. 

§ 3o  Depois de iniciada a fase de apresentação de lances ou propostas, referida no inciso III do caput do art. 51 desta 
Lei, a revogação ou a anulação da licitação somente será efetivada depois de se conceder aos licitantes que manifestem 
interesse em contestar o respectivo ato prazo apto a lhes assegurar o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 

§ 4o  O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo aplica-se, no que couber, aos atos por meio dos quais se 
determine a contratação direta. 

Seção VII  

Dos Procedimentos Auxiliares das Licitações  

Art. 63.  São procedimentos auxiliares das licitações regidas por esta Lei: 

I - pré-qualificação permanente; 

II - cadastramento; 

III - sistema de registro de preços; 

IV - catálogo eletrônico de padronização. 

Parágrafo único. Os procedimentos de que trata o caput deste artigo obedecerão a critérios claros e objetivos definidos 
em regulamento. 

Art. 64.  Considera-se pré-qualificação permanente o procedimento anterior à licitação destinado a identificar: 

I - fornecedores que reúnam condições de habilitação exigidas para o fornecimento de bem ou a execução de serviço 
ou obra nos prazos, locais e condições previamente estabelecidos; 

II - bens que atendam às exigências técnicas e de qualidade da administração pública. 

§ 1o  O procedimento de pré-qualificação será público e permanentemente aberto à inscrição de qualquer interessado. 

§ 2o  A empresa pública e a sociedade de economia mista poderão restringir a participação em suas licitações a 
fornecedores ou produtos pré-qualificados, nas condições estabelecidas em regulamento. 

§ 3o  A pré-qualificação poderá ser efetuada nos grupos ou segmentos, segundo as especialidades dos fornecedores. 

§ 4o  A pré-qualificação poderá ser parcial ou total, contendo alguns ou todos os requisitos de habilitação ou técnicos 
necessários à contratação, assegurada, em qualquer hipótese, a igualdade de condições entre os concorrentes. 

§ 5o  A pré-qualificação terá validade de 1 (um) ano, no máximo, podendo ser atualizada a qualquer tempo. 

§ 6o  Na pré-qualificação aberta de produtos, poderá ser exigida a comprovação de qualidade. 
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§ 7o  É obrigatória a divulgação dos produtos e dos interessados que forem pré-qualificados. 

Art. 65.  Os registros cadastrais poderão ser mantidos para efeito de habilitação dos inscritos em procedimentos 
licitatórios e serão válidos por 1 (um) ano, no máximo, podendo ser atualizados a qualquer tempo. 

§ 1o  Os registros cadastrais serão amplamente divulgados e ficarão permanentemente abertos para a inscrição de 
interessados. 

§ 2o  Os inscritos serão admitidos segundo requisitos previstos em regulamento. 

§ 3o  A atuação do licitante no cumprimento de obrigações assumidas será anotada no respectivo registro cadastral. 

§ 4o  A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro do inscrito que deixar de satisfazer as 
exigências estabelecidas para habilitação ou para admissão cadastral. 

Art. 66.  O Sistema de Registro de Preços especificamente destinado às licitações de que trata esta Lei reger-se-á pelo 
disposto em decreto do Poder Executivo e pelas seguintes disposições: 

§ 1o  Poderá aderir ao sistema referido no caput qualquer órgão ou entidade responsável pela execução das atividades 
contempladas no art. 1o desta Lei. 

§ 2o  O registro de preços observará, entre outras, as seguintes condições: 

I - efetivação prévia de ampla pesquisa de mercado; 

II - seleção de acordo com os procedimentos previstos em regulamento; 

III - desenvolvimento obrigatório de rotina de controle e atualização periódicos dos preços registrados; 

IV - definição da validade do registro; 

V - inclusão, na respectiva ata, do registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao 
do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, assim como dos licitantes que mantiverem suas propostas 
originais. 

§ 3o  A existência de preços registrados não obriga a administração pública a firmar os contratos que deles poderão 
advir, sendo facultada a realização de licitação específica, assegurada ao licitante registrado preferência em igualdade de 
condições. 

Art. 67.  O catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras consiste em sistema informatizado, de 
gerenciamento centralizado, destinado a permitir a padronização dos itens a serem adquiridos pela empresa pública ou 
sociedade de economia mista que estarão disponíveis para a realização de licitação. 

Parágrafo único.  O catálogo referido no caput poderá ser utilizado em licitações cujo critério de julgamento seja o 
menor preço ou o maior desconto e conterá toda a documentação e todos os procedimentos da fase interna da licitação, assim 
como as especificações dos respectivos objetos, conforme disposto em regulamento. 

CAPÍTULO II 

DOS CONTRATOS 

Seção I  

Da Formalização dos Contratos  

Art. 68.  Os contratos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas, pelo disposto nesta Lei e pelos preceitos 
de direito privado. 

Art. 69.  São cláusulas necessárias nos contratos disciplinados por esta Lei: 

I - o objeto e seus elementos característicos; 
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II - o regime de execução ou a forma de fornecimento; 

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-base e a periodicidade do reajustamento de preços e os 
critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento; 

IV - os prazos de início de cada etapa de execução, de conclusão, de entrega, de observação, quando for o caso, e de 
recebimento; 

V - as garantias oferecidas para assegurar a plena execução do objeto contratual, quando exigidas, observado o 
disposto no art. 68; 

VI - os direitos e as responsabilidades das partes, as tipificações das infrações e as respectivas penalidades e valores 
das multas; 

VII - os casos de rescisão do contrato e os mecanismos para alteração de seus termos; 

VIII - a vinculação ao instrumento convocatório da respectiva licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, bem 
como ao lance ou proposta do licitante vencedor; 

IX - a obrigação do contratado de manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por 
ele assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas no curso do procedimento licitatório; 

X - matriz de riscos. 

§ 1o  (VETADO). 

§ 2o  Nos contratos decorrentes de licitações de obras ou serviços de engenharia em que tenha sido adotado o modo de 
disputa aberto, o contratado deverá reelaborar e apresentar à empresa pública ou à sociedade de economia mista e às suas 
respectivas subsidiárias, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como do 
detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores 
adequados ao lance vencedor, para fins do disposto no inciso III do caput deste artigo. 

Art. 70.  Poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras. 

§ 1o  Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 

I - caução em dinheiro; 

II - seguro-garantia; 

III - fiança bancária. 

§ 2o  A garantia a que se refere o caput não excederá a 5% (cinco por cento) do valor do contrato e terá seu valor 
atualizado nas mesmas condições nele estabelecidas, ressalvado o previsto no § 3o deste artigo. 

§ 3o  Para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto envolvendo complexidade técnica e riscos financeiros 
elevados, o limite de garantia previsto no § 2o poderá ser elevado para até 10% (dez por cento) do valor do contrato. 

§ 4o  A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato, devendo ser 
atualizada monetariamente na hipótese do inciso I do § 1o deste artigo. 

Art. 71. A duração dos contratos regidos por esta Lei não excederá a 5 (cinco) anos, contados a partir de sua 
celebração, exceto: 

I - para projetos contemplados no plano de negócios e investimentos da empresa pública ou da sociedade de economia 
mista; 

II - nos casos em que a pactuação por prazo superior a 5 (cinco) anos seja prática rotineira de mercado e a imposição 
desse prazo inviabilize ou onere excessivamente a realização do negócio. 

Parágrafo único.  É vedado o contrato por prazo indeterminado. 
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Art. 72.  Os contratos regidos por esta Lei somente poderão ser alterados por acordo entre as partes, vedando-se ajuste 
que resulte em violação da obrigação de licitar. 

Art. 73. A redução a termo do contrato poderá ser dispensada no caso de pequenas despesas de pronta entrega e 
pagamento das quais não resultem obrigações futuras por parte da empresa pública ou da sociedade de economia mista. 

Parágrafo único.  O disposto no caput não prejudicará o registro contábil exaustivo dos valores despendidos e a 
exigência de recibo por parte dos respectivos destinatários. 

Art. 74.  É permitido a qualquer interessado o conhecimento dos termos do contrato e a obtenção de cópia autenticada 
de seu inteiro teor ou de qualquer de suas partes, admitida a exigência de ressarcimento dos custos, nos termos previstos na 
Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011. 

Art. 75.  A empresa pública e a sociedade de economia mista convocarão o licitante vencedor ou o destinatário de 
contratação com dispensa ou inexigibilidade de licitação para assinar o termo de contrato, observados o prazo e as condições 
estabelecidos, sob pena de decadência do direito à contratação. 

§ 1o  O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período. 

§ 2o  É facultado à empresa pública ou à sociedade de economia mista, quando o convocado não assinar o termo de 
contrato no prazo e nas condições estabelecidos: 

I - convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados em conformidade com o instrumento 
convocatório; 

II - revogar a licitação. 

Art. 76.  O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 
empregados, e responderá por danos causados diretamente a terceiros ou à empresa pública ou sociedade de economia 
mista, independentemente da comprovação de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 

Art. 77.  O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da execução do 
contrato. 

§ 1o  A inadimplência do contratado quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à empresa 
pública ou à sociedade de economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou 
restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis. 

§ 2o  (VETADO). 

Art. 78. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá 
subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela empresa pública ou pela 
sociedade de economia mista, conforme previsto no edital do certame. 

§ 1o  A empresa subcontratada deverá atender, em relação ao objeto da subcontratação, as exigências de qualificação 
técnica impostas ao licitante vencedor. 

§ 2o  É vedada a subcontratação de empresa ou consórcio que tenha participado: 

I - do procedimento licitatório do qual se originou a contratação; 

II - direta ou indiretamente, da elaboração de projeto básico ou executivo. 

§ 3o  As empresas de prestação de serviços técnicos especializados deverão garantir que os integrantes de seu corpo 
técnico executem pessoal e diretamente as obrigações a eles imputadas, quando a respectiva relação for apresentada em 
procedimento licitatório ou em contratação direta. 

Art. 79.  Na hipótese do § 6o do art. 54, quando não for gerada a economia prevista no lance ou proposta, a diferença 
entre a economia contratada e a efetivamente obtida será descontada da remuneração do contratado. 
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Parágrafo único.  Se a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida for superior à remuneração do 
contratado, será aplicada a sanção prevista no contrato, nos termos do inciso VI do caput do art. 69 desta Lei. 

Art. 80.  Os direitos patrimoniais e autorais de projetos ou serviços técnicos especializados desenvolvidos por 
profissionais autônomos ou por empresas contratadas passam a ser propriedade da empresa pública ou sociedade de 
economia mista que os tenha contratado, sem prejuízo da preservação da identificação dos respectivos autores e da 
responsabilidade técnica a eles atribuída. 

Seção II  

Da Alteração dos Contratos  

Art. 81.  Os contratos celebrados  nos  regimes  previstos  nos  incisos I a V do art. 43 contarão com cláusula que 
estabeleça a possibilidade de alteração, por acordo entre as partes, nos seguintes casos: 

I - quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos; 

II - quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu 
objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 

III - quando conveniente a substituição da garantia de execução; 

IV - quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, 
em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 

V - quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido 
o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a 
correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço; 

VI - para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição 
da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. 

§ 1o  O contratado poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas 
obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de 
reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos. 

§ 2o  Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no § 1o, salvo as supressões 
resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. 

§ 3o  Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para obras ou serviços, esses serão fixados 
mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no § 1o. 

§ 4o  No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e posto no 
local dos trabalhos, esses materiais deverão ser pagos pela empresa pública ou sociedade de economia mista pelos custos de 
aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos 
eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados. 

§ 5o  A criação, a alteração ou a extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, bem como a superveniência de 
disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, com comprovada repercussão nos preços 
contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso. 

§ 6o  Em havendo alteração do contrato que aumente os encargos do contratado, a empresa pública ou a sociedade de 
economia mista deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. 

§ 7o  A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato e as atualizações, 
compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de 
dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do contrato e podem ser 
registrados por simples apostila, dispensada a celebração de aditamento. 

§ 8o  É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de 
responsabilidade da contratada. 
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Seção III  

Das Sanções Administrativas  

Art. 82.  Os contratos devem conter cláusulas com sanções administrativas a serem aplicadas em decorrência de atraso 
injustificado na execução do contrato, sujeitando o contratado a multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório 
ou no contrato. 

§ 1o  A multa a que alude este artigo não impede que a empresa pública ou a sociedade de economia mista rescinda o 
contrato e aplique as outras sanções previstas nesta Lei. 

§ 2o  A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo contratado. 

§ 3o  Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela 
sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela empresa pública ou pela sociedade de 
economia mista ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

Art. 83.  Pela inexecução total ou parcial do contrato a empresa pública ou a sociedade de economia mista poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

I - advertência; 

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a entidade sancionadora, por 
prazo não superior a 2 (dois) anos. 

§ 1o  Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela 
sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela empresa pública ou pela sociedade de 
economia mista ou cobrada judicialmente. 

§ 2o  As sanções previstas nos incisos I e III do caput poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, devendo a 
defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

Art. 84.  As sanções previstas no inciso III do art. 83 poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais 
que, em razão dos contratos regidos por esta Lei: 

I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos; 

II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a empresa pública ou a sociedade de economia mista em 
virtude de atos ilícitos praticados. 

CAPÍTULO III 

DA FISCALIZAÇÃO PELO ESTADO E PELA SOCIEDADE 

Art. 85.  Os órgãos de controle externo e interno das 3 (três) esferas de governo fiscalizarão as empresas públicas e as 
sociedades de economia mista a elas relacionadas, inclusive aquelas domiciliadas no exterior, quanto à legitimidade, à 
economicidade e à eficácia da aplicação de seus recursos, sob o ponto de vista contábil, financeiro, operacional e patrimonial. 

§ 1o  Para a realização da atividade fiscalizatória de que trata o caput, os órgãos de controle deverão ter acesso 
irrestrito aos documentos e às informações necessários à realização dos trabalhos, inclusive aqueles classificados como 
sigilosos pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista, nos termos da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 
2011. 

§ 2o  O grau de confidencialidade será atribuído pelas empresas públicas e sociedades de economia mista no ato de 
entrega dos documentos e informações solicitados, tornando-se o órgão de controle com o qual foi compartilhada a informação 
sigilosa corresponsável pela manutenção do seu sigilo. 
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§ 3o  Os atos de fiscalização e controle dispostos neste Capítulo aplicar-se-ão, também, às empresas públicas e às 
sociedades de economia mista de caráter e constituição transnacional no que se refere aos atos de gestão e aplicação do 
capital nacional, independentemente de estarem incluídos ou não em seus respectivos atos e acordos constitutivos. 

Art. 86.  As informações das empresas públicas e das sociedades de economia mista relativas a licitações e contratos, 
inclusive aqueles referentes a bases de preços, constarão de bancos de dados eletrônicos atualizados e com acesso em 
tempo real aos órgãos de controle competentes. 

§ 1o  As demonstrações contábeis auditadas da empresa pública e da sociedade de economia mista serão 
disponibilizadas no sítio eletrônico da empresa ou da sociedade na internet, inclusive em formato eletrônico editável. 

§ 2o  As atas e demais expedientes oriundos de reuniões, ordinárias ou extraordinárias, dos conselhos de administração 
ou fiscal das empresas públicas e das sociedades de economia mista, inclusive gravações e filmagens, quando houver, 
deverão ser disponibilizados para os órgãos de controle sempre que solicitados, no âmbito dos trabalhos de auditoria. 

§ 3o  O acesso dos órgãos de controle às informações referidas no caput e no § 2o será restrito e individualizado. 

§ 4o  As informações que sejam revestidas de sigilo bancário, estratégico, comercial ou industrial serão assim 
identificadas, respondendo o servidor administrativa, civil e penalmente pelos danos causados à empresa pública ou à 
sociedade de economia mista e a seus acionistas em razão de eventual divulgação indevida. 

§ 5o  Os critérios para a definição do que deve ser considerado sigilo estratégico, comercial ou industrial serão 
estabelecidos em regulamento. 

Art. 87.  O controle das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos regidos por esta Lei será feito pelos 
órgãos do sistema de controle interno e pelo tribunal de contas competente, na forma da legislação pertinente, ficando as 
empresas públicas e as sociedades de economia mista responsáveis pela demonstração da legalidade e da regularidade da 
despesa e da execução, nos termos da Constituição. 

§ 1o  Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, 
devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a ocorrência do certame, devendo a entidade 
julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 2o. 

§ 2o  Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar ao tribunal de contas ou aos órgãos 
integrantes do sistema de controle interno contra irregularidades na aplicação desta Lei, para os fins do disposto neste artigo. 

§ 3o Os tribunais de contas e os órgãos integrantes do sistema de controle interno poderão solicitar para exame, a 
qualquer tempo, documentos de natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional das empresas públicas, 
das sociedades de economia mista e de suas subsidiárias no Brasil e no exterior, obrigando-se, os jurisdicionados, à adoção 
das medidas corretivas pertinentes que, em função desse exame, lhes forem determinadas. 

Art. 88.  As empresas públicas e as sociedades de economia mista deverão disponibilizar para conhecimento público, 
por meio eletrônico, informação completa mensalmente atualizada sobre a execução de seus contratos e de seu orçamento, 
admitindo-se retardo de até 2 (dois) meses na divulgação das informações. 

§ 1o  A disponibilização de informações contratuais referentes a operações de perfil estratégico ou que tenham por 
objeto segredo industrial receberá proteção mínima necessária para lhes garantir confidencialidade. 

§ 2o  O disposto no § 1o não será oponível à fiscalização dos órgãos de controle interno e do tribunal de contas, sem 
prejuízo da responsabilização administrativa, civil e penal do servidor que der causa à eventual divulgação dessas informações. 

Art. 89.  O exercício da supervisão por vinculação da empresa pública ou da sociedade de economia mista, pelo órgão 
a que se vincula, não pode ensejar a redução ou a supressão da autonomia conferida pela lei específica que autorizou a 
criação da entidade supervisionada ou da autonomia inerente a sua natureza, nem autoriza a ingerência do supervisor em sua 
administração e funcionamento, devendo a supervisão ser exercida nos limites da legislação aplicável. 

Art. 90.  As ações e deliberações do órgão ou ente de controle não podem implicar interferência na gestão das 
empresas públicas e das sociedades de economia mista a ele submetidas nem ingerência no exercício de suas competências 
ou na definição de políticas públicas. 

TÍTULO III 

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

§ 1o  A sociedade de economia mista que tiver capital fechado na data de entrada em vigor desta Lei poderá, observado 
o prazo estabelecido no caput, ser transformada em empresa pública, mediante resgate, pela empresa, da totalidade das 
ações de titularidade de acionistas privados, com base no valor de patrimônio líquido constante do último balanço aprovado 
pela assembleia-geral. 

§ 2o  (VETADO). 

§ 3o  Permanecem regidos pela legislação anterior procedimentos licitatórios e contratos iniciados ou celebrados até o 
final do prazo previsto no caput. 

Art. 92.  O Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins manterá banco de dados público e gratuito, 
disponível na internet, contendo a relação de todas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. 

Parágrafo único.  É a União proibida de realizar transferência voluntária de recursos a Estados, ao Distrito Federal e a 
Municípios que não fornecerem ao Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins as informações relativas às 
empresas públicas e às sociedades de economia mista a eles vinculadas. 

Art. 93.  As despesas com publicidade e patrocínio da empresa pública e da sociedade de economia mista não 
ultrapassarão, em cada exercício, o limite de 0,5% (cinco décimos por cento) da receita operacional bruta do exercício anterior. 

§ 1o  O limite disposto no caput poderá ser ampliado, até o limite de 2% (dois por cento) da receita bruta do exercício 
anterior, por proposta da diretoria da empresa pública ou da sociedade de economia mista justificada com base em parâmetros 
de mercado do setor específico de atuação da empresa ou da sociedade e aprovada pelo respectivo Conselho de 
Administração. 

§ 2o  É vedado à empresa pública e à sociedade de economia mista realizar, em ano de eleição para cargos do ente 
federativo a que sejam vinculadas, despesas com publicidade e patrocínio que excedam a média dos gastos nos 3 (três) 
últimos anos que antecedem o pleito ou no último ano imediatamente anterior à eleição. 

Art. 94.  Aplicam-se à empresa pública, à sociedade de economia mista e às suas subsidiárias as sanções previstas na 
Lei no 12.846, de 1o de agosto de 2013, salvo as previstas nos incisos II, III e IV do caput do art. 19 da referida Lei. 

Art. 95.  A estratégia de longo prazo prevista no art. 23 deverá ser aprovada em até 180 (cento e oitenta) dias da data 
de publicação da presente Lei. 

Art. 96.  Revogam-se: 

I - o § 2o do art. 15 da Lei no 3.890-A, de 25 de abril de 1961, com a redação dada pelo art. 19 da Lei no 11.943, de 28 
de maio de 2009; 

II - os arts. 67 e 68 da Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997. 

Art. 97.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 30 de junho de 2016; 195o da Independência e 128o da República. 
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