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RESUMO 

 
Aspectos relacionados à governança corporativa e ao desenvolvimento 
sustentável estão sendo muito avaliados nos últimos tempos, faz parte da pauta 
da grande parte dos principais governantes, executivos e stakeholders, ambos 
os temas nos submetem a realizar uma analise profunda a respeito da 
perenidade de uma organização e por consequência do nosso planeta. O 
presente trabalho de pesquisa tem como objetivo aplicar um método de 
avaliação do estagio e respectiva evolução das práticas de governança adotada 
pela empresa AST Facilities, identificar oportunidades de aperfeiçoamento do 
sistema de governança aplicado para sensibilizar os sócios e a direção da 
empresa para o desenvolvimento da governança corporativa, além de identificar 
e compreender o estágio da empresa com relação ao seu desenvolvimento 
sustentável. Este trabalho visa aplicar com detalhes o roteiro de avalição do 
processo de governança da empresa, passando pela fase de planejamento, 
execução, avaliação até a devolução e concluindo com destaque dos resultados 
identificados e as sugestões de melhorias.  
 
Palavras-chave: Governança Corporativa; Stakeholders; Desenvolvimento 
Sustentável. 
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ABSTRACT 
 
 
Aspects related to corporate governance and sustainable development are being 
very evaluated in recent times, it is part of the agenda of most of the main leaders, 
executives and stakeholders, both subjects undergoing us to conduct a thorough 
analysis about the sustainability of an organization and as a consequence of our 
planet. This research work aims to apply a valuation method of the stage and 
their evolving governance practices adopted by the company AST Facilities, 
identify opportunities for improvement of the system of governance applied to 
sensitize  investors and executive directors for the development of corporate 
governance, and identify and understand the business stage and its relation to 
sustainable development. This work is aimed at implementing in detail the 
APPRAISAL script on the company's governance process, through the planning 
phase, implementation, evaluation, coming to conclusion and highlighting the 
identified findings and suggestions for improvements. 
 
Keywords: Corporate Governance; Stakeholders; Sustainable Development. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No cenário atual da Governança Corporativa os modelos de gestão nas 

organizações passaram por um processo de amadurecimento gradativo e real, 

com a evolução da Governança Corporativa no Brasil devido à globalização, a 

necessidade estabelecer princípios básicos, de transparência, equidade, 

prestação de contas e responsabilidade, acompanhado da necessidade de se 

gerar valor e perenidade para as organizações, fez com que as organizações 

tivessem que olhar para fora do cenário econômico, quebrando o paradigma de 

que o resultado econômico apenas estivesse acima de qualquer coisa. 

Para os órgãos que visam regulamentar a governança corporativa no 

mundo, no Brasil temos um destaque especial para a CVM (Comissão de Valores 

Mobiliários), que foi criada através da Lei 6385/76 e da Lei das Sociedades por 

Ações 6404/76, esta organização tem como principal atribuição disciplinar a 

relação do mercado mobiliário entre as denominadas companhias de capital 

aberto, fechado com os investidores no mercado brasileiro, assim como também 

todos os stakeholders (partes interessadas). 

No Brasil no que diz respeito à implantação do processo de governança é 

possível identificar dois cenários, um que estabelece categoricamente que a 

governança corporativa gera retorno significativo para a organização e outro 

muito controverso, talvez aflorado devido à falta de compreensão que defende a 

ideia de que a governança apenas gera custo e restringe o poder de decisão do 

principal executivo, o dono do negócio. 

No inicio do século XXI através do efeito denominado iceberg ilustra muito 

bem a diferenciação do valor tangível e o intangível das organizações nos dias 

atuais, na parte do topo do iceberg a parte visível identificamos os classificados 

como tangíveis que são os processos da contabilidade tradicional, o balanço 

patrimonial e as demonstrações dos resultados, já na parte submersa do iceberg 

identificamos os classificados com intangíveis considerados itens de um valor 

econômico muito superior tais com a marca, reputação da organização, 

qualidade da governança, qualidade na gestão, respeito aos direitos humanos, 

aspectos sociais e trabalhistas, ecossistema onde a organização opera. Este 

cenário contribuiu para fortalecer a diferenciação entre o valor contábil do valor 
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econômico de uma organização e que por consequência foi determinante para 

evolução conceitual da sustentabilidade. 

O termo sustentabilidade sempre esteve fortemente relacionado a 

questões ambientais e preservação dos recursos naturais do planeta. Embora 

este aspecto continue sendo e sempre será o cerne da questão, já que é um 

movimento que vem ganhando cada vez mais força e importância desde os anos 

80, a verdade é que o conceito de sustentabilidade se ampliou e passou a 

denotar um significado mais próximo de palavras como equilíbrio e racionalidade 

em diversas áreas, uma vez que não é possível simplesmente abrir mão do 

crescimento econômico e do desenvolvimento das sociedades. Neste cenário o 

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC publicou o Guia de 

Sustentabilidade para as Empresas que se utilizou de conceitos do Triple Botton 

Line para se conectar com as melhores práticas de governança corporativa 

levando as organizações a se preocuparem com aspectos relacionados não 

apenas a obtenção de lucros, mas também com as pessoas e o planeta.         

A governança corporativa criada para estabelecer o elo da gestão, da 

comunicação e planejamento estratégico entre a diretoria executiva com o 

investidor (sócio, acionista) e os respectivos stakeholders nos faz refletir a 

respeito da importância de se implantar um modelo de governança atrelado ao 

desenvolvimento sustentável. Este estudo tem como principal propósito avaliar 

o estágio e as evoluções das práticas de governança na empresa, identificar as 

oportunidades de melhorias do sistema de governança, sensibilizar os sócios e 

a direção da empresa para o desenvolvimento da governança corporativa, entre 

outros, desenvolvendo um paralelo entre a governança corporativa com o 

desenvolvimento sustentável, utilizando-se da metodologia desenvolvida pelos 

pesquisadores Álvares, Giacometti, Gusso (2008) da Fundação Dom Cabral com 

o que está previsto no Guia de Sustentabilidade para as Empresas, desenvolvido 

através do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), esta pesquisa 

dará origem a um estudo de caso aplicado. 

Diante deste cenário será avaliado, detalhado o nível de excelência e os 

estágios de governança, sugestões de melhorias para o desenvolvimento 

sustentável da empresa AST Facilities, focado na perenidade da organização: 

quais foram as contribuições da governança corporativa para o desenvolvimento 

sustentável da organização? 
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1.1    OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Investigar as práticas de governança corporativa desenvolvidas na 

empresa AST Facilities, utilizando do modelo desenvolvido pelos pesquisadores 

Álvares, Giacometti, Gusso (2008) que fazem parte do Núcleo de Governança 

Corporativa da Fundação Dom Cabral e o relacionando com o Guia de 

Sustentabilidade para Empresas, desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa (IBGC). 

 

 

1.1.1 Objetivos Específicos 

 

a. Avaliar o estágio e as evoluções das práticas de governança na empresa 

AST Facilities; 

b. Identificar oportunidades de aperfeiçoar o sistema de governança na 

empresa AST Facilities; 

c. Identificar o estágio da sustentabilidade empresarial na empresa AST 

Facilities. 

 

 

1.2  JUSTIFICATIVA 

 

Nos últimos anos no mundo com o processo de globalização e no Brasil 

a Governança Corporativa veem ganhando espaço entre a estratégia das 

organizações seja para garantir seu crescimento, desenvolvimento, ou, até 

mesmo para sua perenidade. 

A Governança Corporativa instaurou uma melhora significativa no 

processo de comunicação, atribuição de responsabilidades, acompanhamento 

das estratégias envolvendo os executivos, conselheiros das organizações e os 

stakeholders, quanto a Sustentabilidade para as empresas veio para inserir no 
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contexto que era voltado apenas para uma visão de lucro desacerbado para 

incluir uma visão voltada também ao Planeta e as Pessoas, no contexto 

empresarial a governança, estratégia e sustentabilidade se tornaram 

inseparáveis (Guia de Sustentabilidade para as Empresas, 2007). 

No meio empresarial um fator importante e determinante que veio a 

contribuir de forma significativa para a inserção da sustentabilidade no processo 

de governança e a estratégia foi à importância gerada não mais a visão 

tradicional dos ativos tangíveis, mas principalmente dos valores apresentados 

pelos ativos intangíveis muito mais superiores de uma empresa. 

Este trabalho de pesquisa é importante para avaliar o estágio e a evolução 

das práticas de governança na empresa AST Facilities, caracterizar as etapas e 

atividades a serem avaliadas, identificar os objetivos da avaliação, definir os 

critérios de pontuação da avaliação, além de estabelecer os procedimentos para 

o método de avaliação. 

Os resultados desta pesquisa poderão, de alguma forma, ser úteis às 

auditorias internas, externas que avaliam o grau de maturidade Sistema de 

Governança Corporativa da empresa, pesquisadores em geral que gostariam de 

avaliar um caso pratico do modelo de avaliação da Governança Corporativa com 

o Desenvolvimento Sustentável Empresarial da empresa AST Facilities. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1     A GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 

A governança corporativa se consolidou pela formação de um tripé 

caracterizado pelo fundo de LENS, o relatório de Cadbury e pelos princípios 

estabelecidos pela OCDE, ambos com relação direta a Lei Sarbanes-Oxley. Este 

processo foi necessário para estabelecer critérios de transparência para garantir 

a perenidade das organizações. 

Na sequencia serão melhor detalhados e apresentados os processos de 

evolução conceitual, conceitos a evolução histórica da governança corporativa e 

o papel do Código do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC.  

 

 

2.1.1 A Evolução Conceitual da Governança Corporativa 

 

A governança corporativa se fortaleceu entre os anos 80 e 90 com o 

aparecimento de escândalos em grandes países, devido a um movimento muito 

forte realizado pelos acionistas e investidores nos Estados Unidos, devido ao 

descaso de alguns executivos, de conselhos pouco eficazes e também pela 

omissão e a forma com que as auditorias externas atuavam. Para minimizar 

esses riscos pensaram em desenvolver métricas e sistemas de monitoramento 

para garantir o equilíbrio e a transparência na gestão. Em 1984 Robert Monks 

liderou este movimento para modernizar a governança. Em 2002 o escândalo da 

Eron que conseguiu fraldar a valorização das suas ações, manipulando balaços 

e os resultados foi o marco para intensificar o desenvolvimento da Governança 

Corporativa. Já para Vidigal (2000) a Governança Corporativa surgiu na 

Inglaterra, por volta de 1650, com o surgimento da primeira corporação, na 

ocasião foi eleito conselho que nomeou um executivo (CEO). 

O termo Governança Corporativa ou o movimento pela governança 

corporativa passa a despontar no cenário mundial a partir do início da década de 

80 nos Estados Unidos, como consequência dos abusos de alguns dirigentes de 
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empresas, despontando na época o caso Texaco2, que provocou a reação de 

grandes acionistas institucionais, notadamente de fundos de pensão. 

Criada para amenizar a relação e o processo de comunicação entre os 

executivos, gestores e dirigentes, foi idealizada através do tripé que deu origem 

a governança corporativa é formado pelo fundo LENS, também pelo relatório 

Cadbury e pelos princípios da OCDE, consolidando com a Lei Sarbanes-Oxley 

para dar força ao processo de fiscalização e manutenção da operação na 

organização. 

A seguir o detalhamento que deu origem a Governança Corporativa: 

- O fundo de insvestimento LENS, constituído por Robert Monks em 1992, 

consolidou modelo para mensurar e acompanhar os resultados para as 

empresas, com cinco princípios básicos: Monitoramento eficaz dos acionistas 

visando melhores resultados e valor para empresa, valores éticos, ética atrelada 

a resultados, empresas modernas para gerar riqueza e o direito e a vontade de 

realizar investimentos com base de sustentação e da liberdade empresarial. 

- Para o relatório Caldbury, divulgado e 1992, teve a sua validação 

reforçada e detalhada por outros relatórios, Greenbury, de 1995 e o Hampel, de 

1998. O relatório de Caldbury tinha três princípios básicos: Constituição e 

estruturação do Conselho de Administração, a responsabilidade do Conselho de 

Administração e da diretoria executiva, a instituição de diretrizes básicas no 

Conselho de Administração. 

- Na OCDE – Organization for Economic Co-operation and Developmente, 

de 1999, baseada em cinco princípios: A Governança Corporativa deve proteger 

os direitos dos acionistas, todos os acionistas devem ter o mesmo tratamento, 

transparência e veracidade nas informações, informações importants devem ser 

compartilhadas e públicas, atribuição das responsabilidades ao Conselho de 

Administração. 

Para consolidar a Sarbanes-Oxley, instituindo maior rigor na atuação da 

auditoria e das fiscalizações dos atos da empresa e a punição severa para os 

atos fraudulentos praticados pelos administradores. Na sequência os quatro 

princípios da Lei: conformidade legal e ética, administração e prestação das 

contas por seus responsáveis, transparência e veracidade das informações, e o 

senso de propósito e de justiça nas decisões adotadas. 
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Antes de entrarmos no tema principal é necessário compreendermos o 

processo de evolução da Gestão Empresarial e do pensamento estratégico para 

chegarmos ao processo de governança. 

Segundo Silva (2012) o aspecto tecnológico, foi determinante para a 

evolução do processo de governança. 

 

 Dentro de um contexto de mudanças tecnológicas constantes e 
aceleradas, com reflexos nas relações político-econômicas e sociais, é 
necessário o crescimento e a modernização da indústria e da 
prestação de serviços, com base não apenas na inovação, 
incorporação de novas tecnologias e capital, mas também na 
capacidade de gerenciamento das organizações que devem 
desenvolver a competição de forma objetiva e em crescentes níveis de 
qualidade e produtividade. A estratégia e a gestão empresarial estão 
integradas no sistema de governança (SILVA, 2012, p. 7). 

 

 

2.1.2 Conceitos de Governança Corporativa 

 

Para o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, em seu Código das 

Melhores Práticas de Governança Corporativa (IBGC, 2014) Governança 

Corporativa é o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e 

incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre proprietários, Conselho de 

Administração, Diretoria e órgãos de controle. As boas práticas de Governança 

Corporativa convertem princípios em recomendações objetivas, alinhando 

interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor da organização, 

facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para sua longevidade. 

De acordo com Silva (2012) a governança corporativa consiste no 

conjunto de regras, procedimentos, atitudes e instituições que condicionam a 

ação dos administradores no sentido de atender aos interesses dos 

financiadores e das partes interessadas na empresa (stakeholders), 

particularmente os acionistas (shareholders). 

Já Rossetti (2012) descreve a definição da governança corporativa em 

quatro grupos, conforme os critérios abaixo: 

 

a) A Governança como guardiã de direitos; 

b) A governança como sistema de relações; 

c) A governança como estrutura de poder; 
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d) A governança como sistema normativo. 

 

Monks e Minow (2004, p. 65) em sua definição quanto à governança como 

guardiã de direitos destaca “A governança corporativa trata do conjunto de leis 

e regulamentos que visam: a) assegurar os direitos dos acionistas das empresas, 

controladores ou minoritários; b) disponibilizar informações que permitam aos 

acionistas acompanhar decisões empresariais impactantes, avaliando o quanto 

eles interferem em seus direitos; c) possibilitar aos diferentes públicos 

alcançados pelos atos das empresas o emprego de instrumentos que assegurem 

a observância de seus direitos; d) promover a interação dos acionistas, dos 

conselhos de administração e da direção executiva das empresas”. 

Para Shleifer e Vishny (1997, p. 38) definindo a governança como sistema 

de relações escreve que “A 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. Ela estabelece 

os caminhos pelos quais os supridores de capital das corporações são 

assegurados do retorno de seus investimentos”. 

De acordo com Cadbury (1992, p. 67) trata governança como estrutura de 

poder da seguinte forma “A governança corporativa é o sistema e a estrutura de 

poder que regem os mecanismos através dos quais as companhias são dirigidas 

e controladas” e por fim segundo Cadbury (1999, p. 68) defini governança 

corporativa como o sistema normativo que define “A governança corporativa é 

expressa por um sistema de valores que rege as organizações, em sua rede de 

relações internas e externas. Ela, então, reflete os padrões da companhia, os 

quais, por sua vez, refletem os padrões de comportamento da sociedade”. 

A Comissão de Valores Mobiliários – CVM, conceitua Governança 

Corporativa como o conjunto de práticas que têm por finalidade otimizar o 

desempenho de uma companhia ao proteger todas as partes interessadas, tais 

como investidores, empregados e credores, facilitando o acesso ao capital. A 

análise das práticas de governança corporativa aplicada ao mercado de capitais 

envolve, principalmente: transparência, equidade de tratamento dos acionistas e 

prestação de contas. 

É necessário citar o conceito definido pela Bolsa de Valores, Mercadorias 

e Futuros de São Paulo – BOVESPA, onde cita que a Governança Corporativa 
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é o conjunto de mecanismos de incentivo e controle que visam a assegurar que 

as decisões sejam tomadas em linha com os objetivos de longo prazo das 

organizações. O objetivo principal da governança corporativa é contribuir 

substancialmente para o alcance de suas metas estratégias e a criação de valor 

para todos os seus acionistas, respeitando os relacionamentos com as partes 

interessadas (stakeholders). 

Os mecanismos de controle da Governança Corporativa podem ser 

mecanismos, internos e externos e a sinergia gerada entre eles deve ter o 

objetivo de assegurar a tomada de decisão no melhor interesse e com uma visão 

de longo prazo para os acionistas. 

Alguns dos mecanismos internos são entendidos como o sistema de 

remuneração dos administradores e colaboradores, concentração acionaria e 

atuação de investidores institucionais, conselho de administração independente 

e ativo, controles internos, legal e gestão de riscos, princípios e práticas de 

governança para transparentes e sistemáticas de reporte de resultados, plano 

estratégico monitorado pela diretoria, auditoria interna atuante e na constituição 

de sociedade prever um acordo de sócios a forma de apuração dos haveres para 

evitar contingencias no futuro. Para os mecanismos externos é destacada a 

possibilidade de aquisição hostil e grau de competição no mercado, estrutura de 

capital facilitando o acesso a recursos menos onerosos, fiscalização dos agentes 

de mercado, proteção legal aos investidores.  

Rossetti e Andrade (2012) apresentam uma síntese conceitual 

denominada os 8 PS da governança corporativa, são elas Propriedade, 

Princípios, Propósitos, Papéis, Poder, Práticas, Perenidade e Pessoas. 

Existe uma diferenciação entre os tipos de governança, um que destaca 

o Shareholders com origem anglo-saxônica, voltada aos interesses dos 

acionistas e gestores com relação ao valor, riqueza e retorno, utilizam-se de 

indicadores de desempenho voltados para demonstrações patrimoniais e 

financeiras, com foco no crescimento, riscos e retornos corporativos com 

avaliações e aferições com foco na governança e outra com destaque para o 

Stakeholders de origem nipo-germânica que defende a ampliação de interesses 

na geração abrangente de valor, público-alvo maior e ligado à estratégia 

corporativa, utiliza de vários indicadores de desempenho, foca os resultados 
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para os resultados patrimoniais e financeiros, a sustentabilidade e função social, 

elaboração de balanços social e ambiental.      

O tema governança corporativa é multidisciplinar e abrangente, 

atualmente vem sendo muito estudado e aprimorado para que possa ser cada 

vez mais transparente e eficiente.  

 

 

2.1.3   A evolução histórica da Governança Corporativa 

 

De acordo com Silva (2012) entre os anos de 1950 e 1960 surgiu forte 

presença do acionista familiar majoritário nas organizações, os conselheiros não 

eram atuantes e também não tinham conhecimento sobre o negócio do acionista 

gestor. 

Nos anos de 1970 surge no Brasil o conselho de administração nas 

empresas Alpargatas, Docas e Monteiro Aranha, nos Estados Unidos é fundada 

a National Association of Corporate Directors (NACD), nesta década a 

independência do conselho, também foi instituída a Lei das Sociedades por 

Ações brasileiras de nº 6.404/76, que estabelece competências do conselho de 

administração, a Lei também criou a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 

conjunto com a Lei nº 6.385/76. 

Em 1980 valorização do acionista, abertura de capital das empresas, 

fundos de investimento, pensão participação dos bancos, fundos do tipo Calpers 

e Fidelity, o mercado de capitais no Brasil ainda era pequeno e poucas empresas 

apresentavam liquidez, Robert Monks, investidor americano bem sucedido 

solicita mudanças no processo da governança corporativa, critica a falta de 

transparência na administração das empresas e exige uma atuação mais eficaz 

dos acionistas. 

Em 1990 os conselhos ganham mais força, os escândalos envolvendo o 

Banco Nacional, Econômico, Bandeirantes, Noroeste, Bamerindus reforçam o 

papel da auditoria externa, inicia um processo de globalização, fusões e 

aquisições. 

No ano de 1992 surge a governança corporativa e aparece o primeiro 

Código das Melhores Práticas da Cadbury Commission na Inglaterra, também 

chamado de Cadbury Report. Ainda entre 1992 e 1993 grandes corporações 
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como General Motors, IBM, Kodak, American Express, Sears Compaq, Time 

Warner mudam seus comandos por solicitação dos conselhos. 

Em 1994 a General Motors realiza o lançamento do Corporate 

Governance Guidelines, em 1995 no Brasil é criado o Instituto Brasileiro de 

Conselhos de Administração (IBCA), que depois passou a ser chamado de 

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), no ano seguinte foi 

realizado o lançamento do Código das Melhores Práticas da NACD Report. 

1997 com alguns marcos importantes, realizada a primeira revisão do 

Cadbury (The Hempel Report), em torno de 50 empresas brasileiras registradas 

na New York Stock Exchange com operações de ADR (American Depositary 

Receipts), ou cerificados de ações, 25% dos investimentos fora dos estados 

Unidos são realizados por 25 fundos de pensão e de investimentos. Foi instituída 

a Lei nº 9.457/97 que preserva a responsabilidade do Conselho e permite maior 

autonomia de fiscalização por parte da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 

Logo em 1998 são criados os primeiros fundos de investimentos no país, devido 

ao desenvolvimento de um programa de fomento através do BNDESPar. 

O ano de 1999 marcou a evolução do processo de governança no Brasil 

e no Mundo: 

- A Organization for Economic Cooperation and Development (OCDE), 

composta por 29 países industrializados mais desenvolvidos do mundo, 

desenvolveu os Principles of Corporate Governance para auxiliar os países 

membros na melhoria dos processos da governança corporativa. 

- O FMI estabelece diretrizes para melhorar a transparência do sistema 

financeiro internacional. 

- O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), lança primeiro 

código e massifica o conceito de governança corporativa no Brasil. 

- A decisão SPC/CVM-1999, estabelece que os fundos de pensão só 

possam investir em empresas de capital aberto. 

- É lançado o Código de Autorregulação ou ANBID e criado o DOW Jones 

Sustainability World Index (DJSWI) 

- A CVM cria a instrução 299 que trata a respeito das ofertas publicas e 

rodizio de auditorias. 

No ano 2000 são criados os níveis diferenciados de governança o Nível 1 

mais básico e o Nível 2 obriga a empresa a fornecer mais informações aos 
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acionistas minoritários e do novo mercado da Bolsa de Valores de São Paulo 

(BOVESPA), também foi realizada pela IFC e OCDE a primeira mesa redonda 

Latino-Americana de Governança Corporativa. 

Em 2001 foi instituída (reformada) a nova Lei das S.A. a 10.303/01, a 

BM&FBOVESPA cria o índice de governança corporativa - IGC que tornou 

público os problemas de fraudes na Enron, a empresa Arthur Andersen fecha 

suas operações, o código desenvolvido pela OCDE é revisado e incorporado ao 

resultado de debates internacionais. 

No ano de 2002 a Instrução da CVM nº 358/02 a respeito da politica de 

divulgação obrigatória que facultam atos menos relevantes de negociação. A 

CVM lança Instrução 361 que trata da oferta pública de Ações – OPA e o IBGC 

se organiza para implantação do planejamento estratégico com o objetivo de 

nortear os passos até o ano de 2010, em julho deste ano a CVM divulga a cartilha 

com recomendações a respeito da governança corporativa, a BOVESPA o plano 

diretor do mercado de capitais que contou com a participação de 45 entidades. 

No Congresso dos Estados Unidos da Américas é aprovado a Lei Sarbanes-

Oxley e a CCR Rodovias e Sabesp tornam-se as primeiras companhias a 

ingressar no Novo Mercado da BOVESPA. 

Em 2003 o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC cria o 

comitê ad hoc para rever o código e se lança como uma organização 

exclusivamente dedicada à promoção e ao desenvolvimento da governança 

corporativa no Brasil. A CVM institui a Instrução nº 381 normatizando os serviços 

oferecidos pelas empresas de auditoria. Surge o escândalo envolvendo a 

Parmalat, na Inglaterra por recomendação dos conselheiros externos é lançado 

o Higgs Report e também o Revised Combined Code uma revisão do código de 

governança britânico. 

Para 2004 o IBGC lança a 3ª edição do código, a Resolução CMN nº 

3.198/04 que determina a criação dos comitês de auditoria para as instituições 

financeiras, a OCDE da América Latina cria o Círculo de Companhias. A FTSE 

e ISS lançam índice internacional de governança, no Brasil é intensificado o 

movimento de ofertas públicas iniciais (IPOs) com a Natura liderando a lista. 

Em 2005 o IBGC lança o livro Uma década de governança corporativa: 

historia do IBGC, marcos e lições de experiência e também pública o 1º volume 



24 
 

do Guia de Orientação para o Conselho Fiscal. A Renner é a primeira empresa 

brasileira de capital pulverizado. 

Em 2006 nos EUA mais de 130 empresas são acusadas por manipular 

informações, visando aumentar a remuneração dos executivos e mais de 50 

CEOs e conselheiros foram demitidos. No Brasil o IBGC lança o seu segundo 

livro de titulo Governança corporativa em empresas de controle familiar: casos 

de destaque no Brasil lança seu segundo caderno de GC – Manual Prático de 

Recomendações Estatutárias. O IBGC lança seu Código de Conduta e mais dois 

cadernos de GC: o Guia de Orientação para Gerenciamento de Riscos 

Corporativos e o Guia de Sustentabilidade para as Empresas e também pública 

a 2ª edição dos cadernos: Manual Prático de Recomendações Estatutárias e 

Guia de Orientação para o Conselho Fiscal, Sadia e Perdigão são responsáveis 

pelo primeiro caso de tentativa de tomada de controle hostil e a BM&FBOVESPA 

amplia as regras para os níveis diferenciados de governança. 

No ano de 2007 o International Corporate Governance Network (ICGN) 

lança o guia sobre responsabilidade dos acionistas: Statement of principles on 

instituto shareholder responsibilities. No Brasil através da Lei nº 11.638/07 das 

S.A. é instituído os padrões da contabilidade internacional (IFRS) e o Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) divulga a segunda carta a respeito 

das diretrizes sobre Mecanismo de Defesa à Tomada de Controle. 

Em 2008 a crise financeira no mundo expõe o problema de gestão de risco 

e o papel dos conselhos de administração. No Brasil tivemos o escândalo da 

Agrenco, OGX torna-se a 100ª companhia da lista no Novo Mercado, o IBGC 

lança a primeira Carta-Diretriz, posicionando-se sobre o tema: Independência 

dos Conselheiros de Administração – Melhores Práticas e o Artigo 118 (acordo 

de acionistas) da Lei das S.A., são marcados por perdas bilionárias em 

operações com derivativos por companhias como Aracruz e Sadia. 

Em 2009 Ostrom e Williamson levam o prêmio Nobel de Economia por 

estudos relacionados a governança, no mês de janeiro o fundador do Conselho 

de Administração da companhia indiana de tecnologia da informação a Satyam 

admitiu ter manipulado os balanços da empresa (94% do caixa não existiam). No 

Brasil a governança foi marcada pela iniciativa do Banco do Brasil e Usiminas 

divulgam a remuneração dos administradores em seu relatório anual de 2008, o 

IBGC lança a quarta edição (2009) do Código das Melhores Práticas de 
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Governança Corporativa, a CVM lança a Instrução nº 480/09, nome oficial 

daquela que ficou conhecida como “nova 202” e que instituiu a SOX Brasileira, 

lança também a Instrução nº 481/09 que dispõem sobre informações e pedidos 

públicos de procurações para exercício do direito de voto em assembleia de 

acionistas, cresce a autorregulação (ANBINA, ABRASCA, IBGC) e algumas 

alterações na Lei 11.941/09 as S.A. quanto aos aspectos contábeis e fiscais. 

No ano de 2010 a Securities and Exchange Commission (SEC) e outros 

organismos internacionais estudam uma nova legislação internacional e de 

controle sobre as operações com instrumentos financeiros globais (derivativos). 

No Brasil a BM&FBOVESPA aprova as alterações e divulga dos níveis de 

governança corporativa, a divulgação ao mercado de Normas mais rígidas pelo 

BACEN e CVM a respeito de instrumentos financeiros (derivativos), a CVM edita 

a Instrução nº 482/10 que altera a IN-CMV 400/03 referente a oferta pública de 

distribuição de valores mobiliários e também edita as Instrução nº 487/10 que 

modifica o regime das ofertas púbicas de aquisição de ações, a publicação da 

Lei nº 12.353/10 que dispõem da participação de empregados nos conselhos de 

administração das empresas públicas e sociedades de economia mistas, a 

Resolução do BACEN 3.921/10 dispõem sobre política de remuneração de 

Administradores das Instituições Financeiras (entrou e vigor em 2012 apenas). 

Em 2011 no Brasil foi criado o código ABRASCA de autorregulação e boas 

práticas das companhias abertas. O IBGC lançou a terceira edição de suas 

cartas diretrizes, publicação da Lei nº 12.431/11 que altera a lei 6.404/76, 

desobrigando os Conselheiros de Administração de serem acionistas (art. 146 

LSA) e publicação da Instrução Normativa 509/11 e a alteração no rodizio de 

Auditores Independentes de 5 para 10 anos. 

No Brasil e no mundo, ainda que o processo de governança corporativa 

tenha evoluído ao longo do tempo, é importante observar que mesmo aplicando 

todos os conceitos, as melhores práticas os stakeholders não estarão seguros, 

basta verificar os escândalos envolvendo a Petrobras e a as empresas do Grupo 

EBX do empresário Eike Batista, entre elas a mais citada a OGX de petróleo. 
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2.1.4 O Código do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) 

 

De acordo com Silva (2012) em 1995 impulsionado principalmente pelos 

Estados Unidos, pela necessidade de preservar os interesses dos acionistas e 

principalmente devido à omissão dos executivos, auditorias internas e demais 

envolvidos neste novo mercado de capitais visando superar o conflito da 

agência, decorrente do divórcio da propriedade do acionista que passa a delegar 

ao executivo o poder da decisão sobre a propriedade é criado o Instituto 

Brasileiro de Conselheiros de Administração (IBCA), que depois passou a ser 

chamado de Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). 

A preocupação de se aprofundar neste tema, estudar, apresentar um 

modelo pode se dizer de boas práticas e disseminar este conhecimento no dia 

27 de novembro de 1995 o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – 

IBGC, uma sociedade civil, sem fins lucrativos que segundo o próprio IBGC em 

seu Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, 4 ed., 2014 “tem 

o propósito de ser referencia em Governança Corporativa, contribuindo para o 

desempenho sustentável das organizações e influenciando os agentes da nossa 

sociedade no sentido de maior transparência, justiça e responsabilidade”. 

O IBGC é uma organização exclusivamente dedicada a promoção da 

Governança Corporativa no Brasil e o principal fomentador das praticas e 

discussões sobre o tema no Brasil, tendo alcançado reconhecimento nacional e 

internacional. 

A introdução do Código das Melhores Práticas de Governança 

Corporativa destaca: 

Os princípios e praticas da boa Governança Corporativa aplicam-se a 
qualquer tipo de organização, independente do porte, natureza jurídica 
ou tipo de controle (esses dois conceitos serão detalhados mais 
adiante). 
Cumpre-nos informar que este Código foi desenvolvido, 
primariamente, com foco em organizações empresariais. Entretanto, 
ao longo do Código, foi feita a opção por utilizar a palavra 
“organização”, a fim de tornar o documento o mais abrangente possível 
e adaptável a outros tipos de organizações, como, por exemplo, as do 
Terceiro Setor, cooperativas, estatais, fundações e órgãos 
governamentais, entre outros. E indicado que cada organização avalie 
quais práticas deve adotar e a melhor forma de fazê-lo, de maneira que 
se adapte à sua estrutura e realidade. 
Ainda com relação à terminologia empregada, este Código utiliza, sem 
distinção, os termos “sócios” e “proprietários”, apesar das diferenças 
jurídicas existentes entre eles, com o intuito de facilitar sua 
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interpretação (Código das Melhores Práticas de Governança 
Corporativa, 4ª ed., 2014). 

 

Para o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC em seu 

Caderno de Boas Práticas de Governança Corporativa Para Empresas de 

Capital Fechado: Um guia para sociedades limitadas e sociedades por ações 

fechadas (2014), destaca o sistema de governança corporativa em: 

a) Propriedade (Sócios): A propriedade compreende as questões 

societárias, a compreensão dos direitos e responsabilidades dos sócios, 

tratativas particulares para as empresas de capital fechado. Assim como a forma 

de controle, podendo ser Ltda. ou S/A e os tipos de controles tais como Familiar, 

Não Familiar e Estrangeiro.  

b) Conselho de Administração e Conselho Consultivo: Os conselhos 

são de fundamental importância na estrutura de governança, tem como objetivos 

encaminhar os rumos de negócio conforme os interesses da empresa, é o 

guardião do objeto social, dos resultados e as estratégias, além de cobrar 

atuação dos executivos e prestar contas aos sócios. Uma empresa de capital 

fechado por lei não é obrigada a constituir um conselho, mas se a empresa 

deseja almejar avançado grau de governança e profissionalização é 

recomendada a criação de um conselho. 

c) Mecanismos e Órgão de Controle: A empresa deve possuir sistema 

de informação, controles gerenciais, processos operacionais e administrativos 

eficazes, o processo de comunicação devem ser transparente e eficaz, 

conjugando com um planejamento estruturado, para controle dos resultados, 

fluxo de caixa, capital, estoques, vendas, produção e indicadores não financeiros 

essenciais à gestão do negócio. Os órgãos de controles, através das auditorias 

internam e externa, comitê de auditoria e conselho fiscal monitoram cada um dos 

mecanismos de controles. 

d) Conduta e Conflito de Interesse: O código de conduta e conflito 

entra como elemento suplementar ao conjunto das normas internas, leis, 

regulamentos contratos e estatutos sociais propagando a comunicação e o 

relacionamento com os stakeholders. É através deste Código em que a 

governança insere pontos importantes de relevância para definir as 

responsabilidades sociais e ambientais da organização. 



28 
 

A figura no quadro abaixo ilustra o Sistema da governança corporativa e 

de como se relacionam entre si. 

 

 

Ilustração 01: Sistema de Governança Corporativa. 
Fonte: Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC (2014, p. 16). 

 
 

Na figura acima é possível imaginar que para efetividade de um sistema 

de governança a propriedade se faz necessária, essencial, sob a propriedade 

surgem os donos, sócios que estabelecem entre si regras para uma convivência 

mutua e transparente (Mediação e Arbitragem), com politicas claras para 

distribuição do lucro (Politica de dividendos). 

O conselho de administração tem por missão proteger e valorizar a 

organização, bem como preservar o retorno do investimento a logo prazo 

buscando equilíbrio entre todos os envolvidos (stakeholders). Na figura é 

possível observar como o conselho interage com as auditorias, os comitês, os 

executivos (diretores e presidentes) se reportando aos sócios de forma 

harmônica. 

O processo de gestão é conduzido pelos administradores, na figura acima 

são representados através dos diretores e diretor-presidente, mas também é 

muito comum de serem chamados de (CEO) que se equivale ao executivo 

principal da organização. 
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 Na figura também os comitês de auditoria, ou, auditoria interna 

responsáveis no dia-a-dia por manter os processos compliance, conforme 

legislação e obedecendo sempre as melhores práticas de gestão. A Auditoria 

interna mitiga as informações para a Auditoria Independente que por força de Lei 

nº 11.638/07, art. 3º para as organizações de grande porte, ainda que não seja 

uma sociedade por ações e a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 que trata 

da obrigatoriedade de auditoria independente pela CVM, bem como a 

elaboração dos demonstrativos para divulgação. 

O Conselho Fiscal é parte integrante da governança nas organizações 

brasileiras, é facultativa e depende da forma que o estatuto foi definido e também 

pode ser requisitado por meio de qualquer sócio, respondendo diretamente para 

os sócios. 

Na figura acima não é percebida a existência do o Código de Conduta e 

Conflito de Interesses, o Código de Conduta é fundamental para que possa 

preservar harmonia entre os agentes da governança, responsável por preservar 

a legislação do país e comprometer os administradores e funcionários, também 

deve definir as responsabilidades sociais e ambientais. O Conflito de Interesse 

é necessário para atribuir a definição dos papéis e responsabilidades dos 

agentes de governança sempre deslumbrando minimizar os conflitos de 

interesses. 

Observando o quadro acima em seu centro é possível caracterizar o ponto 

mais importante que a mensagem ilustra, relacionado a existência da 

governança corporativa, o retângulo no centro da imagem e o ponto de interação 

entre os triângulos estabelecem um dos principais objetivos com a implantação 

de um processo de governança em uma determinada organização. 

 

   

2.2      A SUSTENTABILIDADE 

 

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC em seu Guia de 

Sustentabilidade para as Empresas destaca um conceito muito interessante “em 

termos econômicos, sustentabilidade significa viver da renda proporcionada pelo 

planeta e não do seu capital, o chamado capital natural. Toda atividade 

econômica depende desse capital”. 
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O termo sustentabilidade sempre esteve fortemente relacionado a 

questões ambientais e preservação dos recursos naturais do planeta. Embora 

este aspecto continue sendo e sempre será o cerne da questão, já que é um 

movimento que vem ganhando cada vez mais força e importância desde os anos 

80, a verdade é que o conceito de sustentabilidade se ampliou e passou a 

denotar um significado mais próximo de palavras como equilíbrio e racionalidade 

em diversas áreas, uma vez que não é possível simplesmente abrir mão do 

crescimento econômico e do desenvolvimento das sociedades. 

 Implantar sistemas, propor ações e soluções relacionadas à 

sustentabilidade, entretanto, não é tarefa simples e não fácil. As empresas 

enfrentam inúmeras dificuldades no dia a dia que se multiplicam ou se 

superdimensionam, dependendo das questões econômicas, culturais e políticas 

das regiões onde estão inseridas. Por esta razão, a criação, o desenvolvimento 

e a divulgação de modelos, normas e diretrizes de sustentabilidade por 

instituições nacionais ou internacionais têm sido fundamental no 

estabelecimento de uma nova cultura organizacional relacionada com a 

sustentabilidade e a governança corporativa em todo o mundo.  

O inicio foi em grandes empresas, principalmente as multinacionais com 

capital negociado em bolsas de valores, por exigência de agências reguladoras 

ou governos e hoje se espalhou também às pequenas e médias empresas 

envolvidas nas cadeias de suprimentos ou como público alvo destas grandes 

corporações. 

O mundo não se resume a apenas este tipo de organizações, que seguem 

cartilhas e utilizam indicadores da Nasdaq e BM&F Bovespa, por exemplo, 

iniciativas como a do GRI, com o apoio das Nações Unidas e diversas outras 

instituições internacionais, passam a ganhar relevância global. 

De acordo com Brown (2003) a teoria econômica e os indicadores 

econômicos não explicam como a economia está perturbando e destruindo os 

sistemas naturais da Terra. A teoria econômica não explica por que o gelo do 

Mar Ártico está derretendo. Não explica por que os prados estão se 

transformando em desertos no noroeste da China, por que os recifes de coral 

estão morrendo no Pacífico Sul ou por que os pesqueiros de bacalhau em Terra 

Nova entraram em colapso. Também não explica por que estamos vendo o início 

da maior extinção de plantas e animais desde o desaparecimento dos 



31 
 

dinossauros, há 65 milhões de anos. Entretanto para o plano da sociedade, a 

economia é essencial para se medir o custo destes excessos para a sociedade. 

As empresas começaram a aderir voluntariamente a projetos de 

sustentabilidade porque passaram a entender e a compreender melhor o tema e 

a visualizar ganhos tangíveis e intangíveis para o negócio como um todo. Os 

custos de ações preventivas são sempre menores que os de ações corretivas. A 

sociedade passou a valorizar mais as marcas sustentáveis. Talentos são retidos 

com maior facilidade no quadro funcional. Por fim, os resultados econômicos e 

financeiros acabam se maximizando como consequência natural de todo um 

planejamento voltado para a sustentabilidade. 

O “triple bottom line” característico por representar a última linha ou linha 

de resultados dos demonstrativos econômicos, ambientais e sociais, também 

conhecido por os 3Ps da sustentabilidade. Alguns críticos alertam para que este 

conceito não seja apenas o modelo que apenas vai prevalecer o P de Profit 

(lucro). 

Segue abaixo figura da representação iconográfica do Triple Bottom Line: 

 

               

Ilustração 02: Representação iconográfica do Triple Bottom Line. 

Fonte: The three dimensions of sustainable development - baseado em Kraemer (2005) 

 

Em 1991 a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

da Organização das Nações Unidades – ONU consolidou o conceito de 

ecoeficiência para produzir mais, preservando a qualidade, porém utilizando 
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menos recursos naturais e provocando menos impactos ambientais, 

estabelecendo uma melhor relação social empresarial com os stakeholders. 

De acordo com Sachs (2009, p. 42), destacadas os critérios de 

sustentabilidade que devem ser levadas em consideração: 

 

1. Social: Alcance razoável de homogeneidade social, distribuição da 

renda justa, emprego pleno com qualidade de vida e igualdade no 

acesso aos recursos e serviços sociais. 

2. Cultural: Mudança no interior da continuidade, capacidade de 

autonomia para elaboração de um projeto nacional integrado e 

endógeno, autoconfiança combinada com abertura para o mundo. 

3. Ecológica: Preservação do potencial do capital natureza na sua 

produção de recursos renováveis, limitar o uso dos recursos não-

renováveis. 

4. Ambiental: Respeitar a capacidade de autodepuração dos 

ecossistemas naturais. 

5. Territorial: Configurações urbanas e rurais balanceadas, melhoria no 

ambiente urbano, superação das disparidades inter-regionais, 

estratégia de desenvolvimento ambientalmente seguras para áreas 

ecologicamente frágeis.  

6. Econômica: Desenvolvimento econômico interesetorial equilibrado, 

segurança alimentar, capacidade de modernização contínua dos 

instrumentos de produção, inserção soberana na economia 

internacional. 

7. Política (Nacional): Democracia definida em termos de apropriação 

universal dos direitos humanos, desenvolvimento da capacidade do 

Estado para implementar o projeto nacional, em parceria com todos os 

empreendedores, um nível de coesão social. 

8. Política (Internacional): Eficácia do sistema de prevenção de guerras da 

ONU, um pacote Norte-Sul de co-desenvolvimento, controle 

institucional efetivo do sistema internacional financeiro e de negócios, 

controle institucional efetivo da aplicação do Princípio da Precaução na 

gestão do meio ambiente e dos recursos naturais, sistema efetivo de 
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cooperação científica e tecnológica internacional e eliminação parcial 

do caráter de commodity da ciência e tecnologia.  

 

No contexto genérico a respeito do desenvolvimento sustentável, Sachs 

(2009) nos submete a uma reflexão muito mais abrangente que os conceitos 

definidos no “Triple Bottom Line” que trata apenas as questões relacionadas aos 

aspectos sociais, econômicos e ambientais, ele nos sugere uma analise 

detalhada e criteriosa e que se não tivermos uma visão holística a respeito do 

desenvolvimento sustentável, estaremos nos enganando a nós mesmos de que 

achamos uma alternativa segura para manutenção do ecossistema. 

 

 

2.2.1 A evolução histórica da sustentabilidade 

 

A evolução histórica da sustentabilidade foi marcada por alguns encontros 

mundiais sobre o meio ambiente, mais precisamente no século XX e meados o 

mundo desperta para discutir este tema: 

1972 – A Conferência das Nações Unidades sobre o Meio Ambiente 

Humano (United Nations Conference on the Human Environment) em 

Estocolmo, este foi o primeiro encontro promovido pela Organização das Nações 

Unidas, na Conferência os cientistas alertaram a respeito do desgaste da 

natureza e de que os recursos providos pela natureza não são inesgotáveis. 

1992 – A Rio 92 (Earth Summit), realizada na cidade do Rio de Janeiro 

apenas após 20 anos do encontro de Estocolmo. Neste encontro diversos países 

membros da ONU reconhecem a necessidade de se fazer algo e desenvolvem 

dois documentos: A Convenção da Biodiversidade, assinado por 156 países para 

conservação da biodiversidade e a Agenda 21. 

2002 - Rio + 10 reunião da Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento 

Sustentável, de Johanesburgo a agosto e setembro de 2002 a Rio+10 de como 

ficou conhecido o evento. 

2012 – Rio + 20 da Conferência das Nações Unidas sobre o 

Desenvolvimento Sustentável, realizada na cidade do Rio de Janeiro, durante o 

mês de junho de 2012, talvez um dos principais eventos já realizado para tratar 
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deste tema, reuniu líderes mundiais e Organizações não Governamentais 

discutiram e firmaram um acordo para conciliar o desenvolvimento econômico, 

bem estar social e preservação do meio ambiente. De acordo com Relatório 

Rio+20 – O Modelo Brasileiro publicado logo após o encerramento do evento, 

destaca “A sustentabilidade já foi reconhecida pela vanguarda do segmento 

empresarial como oportunidade essencial para a promoção da competitividade. 

No caso das empresas estatais, a adoção de práticas sustentáveis é esperada, 

desejada e, cada vez mais, cobrada pela sociedade brasileira, o que permitiu 

avanços muito importantes nos últimos 20 anos, tanto na vertente social, quanto 

na ambiental. Setores muito sensíveis em razão do impacto socioambiental 

naturalmente resultante de suas atividades econômicas têm tido de demonstrar 

compromisso mais forte e determinado com o desenvolvimento sustentável”. 

 

 

2.2.2 A evolução conceitual de desenvolvimento sustentável 

 

No século XXI, com a diferença entre o valor contábil e valor econômico 

de uma organização, a valorização dos considerados valores intangíveis, ou 

chamados aspectos não-financeiros que não eram reconhecidos pela 

contabilidade tradicional, cria o chamado “efeito iceberg”, que caracterizava os 

tangíveis como sendo o valor contabilizado e representado através do balanço 

patrimonial, mas a grande distorção estava na ausência do reconhecimento dos 

dados intangíveis, também conhecidos como goodwill, citados como sendo a 

marca, reputação, qualidade da governança, gestão, histórico a respeito dos 

direitos humanos, aspectos sociais e trabalhistas e o ecossistema na 

comunidade em torno da organização, tornaram-se temas muito relevantes. 

A figura abaixo ilustra a diferença entre o valor contábil e o valor 

econômico, que impulsionado pela bolsa de valores no mundo que ganha 

relevância no século XXI. 
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Ilustração 03: Diferenças entre o valor contábil do valor econômico. 
Fonte: O autor 

 
 
Segundo o caderno de governança corporativa do Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa – IBGC, através do Guia de Sustentabilidade para as 

Empresas (2007, p. 6), quando as organizações eram questionadas a respeito 

dos motivos que levavam a desenvolver os relatórios direcionados ao tema da 

sustentabilidade normalmente a respeito era algo deste tipo “fazemos isso 

porque os nossos concorrentes estão fazendo”, “descobrimos que 

estrategicamente somos capazes de gerir reputação e marca de uma forma mais 

qualificada”, “nossas partes interessadas (stakeholders) querem”, e talvez, a 

mais importante “melhorar nosso gerenciamento de riscos”. Que as pessoas, o 

planeta e os lucros não podem mais estar separados. 

O Guia de Sustentabilidade para as Empresas, desenvolvido através do 

IBGC, destaca como princípios da boa governança corporativa como sendo uma 

orientação estratégica para o conselho de administração: 

 

No desenvolvimento da estratégia empresarial, os aspectos de curto e 
longo prazo precisam ser considerados. No que diz respeito ao último, 
deve-se levar em conta os temas da sustentabilidade. Pode-se deduzir 
logicamente, então, que governança, estratégia e sustentabilidade se 
tornam inseparáveis. Não se pode mais planejar estrategicamente sem 
levar em conta os temas da sustentabilidade. (Guia de 
Sustentabilidade para as Empresas, 2007, p. 7)  

 

Para o cenário global em qualquer país o impacto que o desenvolvimento 

sustentável vem gerando nas empresas e organizações esta tendo que ser 
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priorizada por parte dos dirigentes. A sociedade cobra um posicionamento claro 

e transparente das organizações no que diz respeito as suas atividades em 

consequência de situações da ordem ambiental, social e econômica. As 

cobranças em pró ao desenvolvimento sustentável devem ser encaradas como 

fonte de oportunidades para alavancar a inovação, vantagem competitiva ao 

invés de apenas ser encarado como custo e obstáculos para o desenvolvimento 

das atividades da empresa com uma visão estratégica de longo prazo, 

considerando que os aspectos socioambientais cedo, ou tarde terão impacto nas 

demonstrações contábeis, no valor econômico de mercado intangível, refletindo 

na longevidade da organização. 

No aspecto social para o desenvolvimento sustentável as partes 

interessadas, também denominadas stakeholders passam a exigir uma visão 

antecipada de riscos e oportunidades o que por muito tempo não eram 

percebidos. No aspecto ambiental muitas iniciativas refletem o redesenho de 

produtos, soluções, melhora na gestão dos negócios visando criar valor 

econômico em longo prazo com foco no “lucro ótimo” e não mais no “lucro 

máximo” na obtenção dos resultados. A empresa passa a não ser mais apenas 

vista como agente de mercado, mas como parte integrante da sociedade. 

Em seu sentido lógico sustentabilidade é a capacidade de se sustentar, 

de se manter. Uma atividade sustentável é aquela que pode ser mantida para 

sempre. Em outras palavras: uma exploração de um recurso natural exercida de 

forma sustentável durará para sempre, não se esgotará nunca. Uma sociedade 

sustentável é aquela que não coloca em risco os elementos do meio ambiente. 

O desenvolvimento sustentável é aquele que melhora a qualidade da vida 

do homem na Terra ao mesmo tempo em que respeita a capacidade de produção 

dos ecossistemas nos quais vivemos. 

De acordo com Rattner (1999) o conceito de sustentabilidade transcende 

o exercício analítico de explicar a realidade e exige o teste de coerência lógica 

em aplicações práticas, onde o discurso é transformado em realidade objetiva 

(Rattner, 1999, p. 233). 

Segundo Mikhailova (2004), em aproximadamente três décadas atrás os 

economistas estavam despreocupados com o meio ambiente e o 

desenvolvimento sustentável, imaginava-se que a tecnologia seria aliada para 

garantir o progresso preservando o meio de vida. Logo em seguido a consciência 
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de que os problemas ambientais já não poderiam ser reparados no tempo com 

facilidade, instaurou-se um alto grau de tensão que representava um risco para 

manutenção da sobrevivência da humanidade. O risco gerado para a 

manutenção da vida contribuiu para acelerar os estudos relacionados à 

sustentabilidade e ao desenvolvimento sustentável. 

O desenvolvimento sustentável será essencial para melhoria da qualidade 

de vida das pessoas, sem explorar de forma descontrolada os recursos naturais 

considerando sua capacidade de suporte. 

Para Mikhailova (2004) em uma visão global, destaca ações em áreas 

chave para construir um modo de vida sustentável, são elas: 

- Crescimento e Equidade Econômica – Os sistemas econômicos globais, 

hoje interligados, demandam uma abordagem integrada para promover um 

crescimento responsável de longa duração, ao mesmo tempo em que 

assegurem que nenhuma nação ou comunidade seja deixada para trás. 

- Conservação de Recursos Naturais e do Meio Ambiente – Para 

conservar nossa herança ambiental e recursos naturais para as gerações 

futuras, soluções economicamente viáveis devem ser desenvolvidas com o 

objetivo de reduzir o consumo de recursos, deter a poluição e conservar os 

habitats naturais. 

- Desenvolvimento Social – Em todo o mundo, pessoas precisam de 

emprego, alimento, educação, energia, serviço de saúde, água e saneamento. 

Enquanto discutem-se tais necessidades, a comunidade mundial deve também 

assegurar que a rica matriz de diversidade cultural e social e os direitos 

trabalhistas sejam respeitados, e que todos os membros da sociedade estejam 

capacitados a participar na determinação de seus futuros. 

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC, através do 

Caderno de Governança Corporativa, destaca a conexão com as melhores 

práticas de governança corporativa: 

a) O Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do 
IBGC baseia-se em quatro princípios básicos: Transparência, 
Equidade, Prestação de Contas e Responsabilidade Corporativa. 
b) Os quatro princípios estão presentes no âmbito da 
sustentabilidade para as empresas, como a estratégia de longo prazo, 
o gerenciamento de risco, a consideração de aspectos intangíveis, a 
qualidade dos relacionamentos com as diversas partes interessadas e 
a responsabilidade pelos atos e omissões que, cedo ou tarde, poderão 
impactar o valor econômico da empresa. 
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c) De acordo com o quarto princípio, Responsabilidade 
Corporativa, conselheiros e executivos devem zelar pela longevidade 
das organizações e, portanto, incorporar considerações de ordem 
social e ambiental na definição dos negócios e operações. Isso implica 
em uma visão mais ampla da estratégia empresarial, contemplando os 
relacionamentos da organização num espectro mais abrangente. 
d) Pelos seus benefícios diretos na gestão e por facilitar o acesso 
ao capital, a boa governança corporativa vem sendo assimilada 
rapidamente pelas empresas e, por isso, pode funcionar como uma 
“porta de entrada” para a sustentabilidade no ambiente corporativo. Em 
um segundo momento, pode assumir o papal de “guardiã” do 
alinhamento da empresa com a sustentabilidade. 

 

Para concluir no Guia de Sustentabilidade para as Empresas do Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2007) em seu capitulo 4 é possível 

identificar os cincos estágios para o desenvolvimento sustentável nas empresas 

e os processos que caracterizam a mudança para cada um dos estágios. 

Os estágios identificados foram: 

 

a) Pré-cumprimento legal: Neste estagio as empresas entendem que o 

lucro é a única obrigação, ignoram o tema sustentabilidade. 

b) Cumprimento legal: Gerenciam apenas os passivos obedecendo a 

legislação trabalhista, ambiental da saúde e segurança. As ações 

sociais e ambientais são consideradas apenas como custo.  

c) Além do cumprimento legal: Para este estagio as empresas entendem 

que os investimentos socioambientais podem minimizar os riscos e as 

incertezas na operação, além de melhorar a reputação e aumentar o 

valor econômico da empresa.  

d) Estratégia integrada: A empresa associa sua marca com a 

sustentabilidade, é parte integrante da estratégia dos negócios, não vê 

apenas os custos e riscos, mas sim como investimentos e 

oportunidades, passam a desenvolver produtos e serviços limpos. 

e) Propósito & paixão: A empresa passa a adotar práticas de 

sustentabilidade por entender que não faz mais sentido contribuir para 

um mundo insustentável.  

 

Na figura abaixo é possível identificar os estágios da sustentabilidade nas 

empresas e as motivações que levam as empresas a mudarem de estágio: 

 



39 
 

 

Ilustração 04: Os estágios da sustentabilidade nas empresas. 

Fonte: Guia de Sustentabilidade para Empresas do IBGC (2007, p. 24) 

 

O Estágio 1 do quadro acima caracteriza o Pré-cumprimento Legal do 

primeiro estágio da sustentabilidade nas empresas, por se tratar de um estágio 

inicial é instituído devido a pressão regulatória das leis existentes, apenas para 

adequação inicial para inicio do cumprimento legal parcial. 

No Estágio 2 é identificado por tratar do Cumprimento Legal das empresas 

no quesito relacionado a sustentabilidade nas empresas, neste estágio a 

ecoeficiência ameaça regulatória crise de relações pública para o cumprimento 

legal integral. 

O estágio 3 - Além do Cumprimento Legal se destaca por atender em sua 

plenitude as exigências legais, mas principalmente por gerar oportunidade de 

negócios já com uma visão de gestão de riscos para garantir a perenidade da 

empresa.          

Na passagem para o estágio 4 – Estratégia Integrada é identificada uma 

transformação na empresa, a empresa internalizou a sustentabilidade na 

empresa e a cultura nas pessoas, o tema relacionado passa a ter o envolvimento 

direto do conselho de administração. 

A diferença entre os estágios 4 – Estratégia Integrada e 5 – Propósito & 

Paixão, é que no estágio 4 é que a empresa passa a utilizar práticas de 

sustentabilidade para que sejam inseridas no contexto de uma empresas de 

sucesso, no estágio 5 são empresas de sucesso por terem adotado as práticas 

de sustentabilidade impulsionadas pela paixão relacionada ao tema por seus 

executivos.    
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3   METODOLOGIA 

 

Este capítulo apresentará a metodologia utilizada na realização do estudo 

e como esta contribuiu para a realização dos objetivos estabelecidos. 

 

 

3.1   CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

O trabalho é relacionado ao estudo qualitativo, conforme mencionado a 

seguir. 

 

A - Abordagem Qualitativa 

 

Quanto à forma de abordagem, por não pretender numerar ou medir 

unidades e categorias homogêneas esta pesquisa será caracterizada como 

qualitativa, já que a realização deste estudo será baseada na opinião de pessoas 

(executivos e o presidente do conselho) relacionadas diretamente com a 

empresa, sem nenhum tipo de dado numérico e estatístico que fundamentem 

seus pressupostos. 

Comentários importantes sobre este tipo de pesquisa foram mencionados 

por Godoy e também por Laville, que esclarece: 

 

A pesquisa qualitativa envolve a obtenção de dados descritivos sobre 

pessoas, lugares e processos interativos pelo contato direto do 

pesquisador com a situação estudada, procurando compreender os 

fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos 

participantes da situação em estudo (GODOY, 1995, p. 63). 

 

O pesquisador pode também preferir uma abordagem diferente, pois, 

se o numero permite apanhar uma parte da significação de um 

conteúdo através das frequências e outros índices da importância 

relativa de seus elementos, uma outra parte corre o risco de 

desaparecer no processo, porque refratários a tais medidas. Daí o 

interesse de abordagens mais qualitativas que conservam a forma 

literal dos dados (LAVILLE, 1999, p. 226). 
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Nesta pesquisa a preocupação será com o nível de realidade a ser 

identificado, que não pode ser padronizado nem quantificado; como motivos, 

aspirações, crenças, culturas, valores e atitudes. As pesquisas qualitativas 

encaixam-se perfeitamente em situações como o estudo de funcionamento das 

organizações para refletir a uma ação de causa e efeito para desenvolvimento 

de um estudo de caso. 

 

B – Em relação a limitações da pesquisa 

 

A pesquisa será realizada considerando o processo de governança 

corporativa da empresa AST Facilities, uma empresa que atua no segmento de 

prestação de serviços de higienização, limpeza e trabalho temporário. 

 

 

3.2   TIPO DE PESQUISA 

 

  A pesquisa será desenvolvida com o objetivo de apresentar um estudo de 

caso. 

 

A – Meios 

 

Quanto aos meios de investigação, este estudo se caracteriza por 

apresentar um estudo de caso e uma pesquisa bibliográfica: 

a) Estudo de caso 

Segundo Vergara (1997) o estudo de caso é um tipo de pesquisa 

circunscrito a uma ou poucas unidades, entendidas essas como pessoas, 

famílias, produtos, empresas, órgãos públicos, comunidades ou mesmo um país. 

De acordo com Gil (2009) estudo de caso trata-se, pois, de um dos 

diversos modelos propostos para produção de conhecimento num campo 

especifico, assim como também o experimento e o levantamento. 

O estudo de caso permite uma investigação para se preservar as 

características holísticas e significativas dos eventos da vida real, processo 

organizacional e administrativo, mudanças ocorridas em regiões urbanas, entre 

outros (Yin, 2001). 
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O autor Yin complementa que o estudo de caso é como “uma investigação 

empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto de 

vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não 

estão claramente definidos” (YIN, 2001, p. 32). 

Decidiu-se a escolha da empresa AST Facilities para realização da 

pesquisa pelo fato de compartilhar acessibilidade dos dados necessários, pela 

tipicidade e representatividade do negócio na região, devido à aplicação do 

processo de governança corporativa, tendo em vista a perspectiva deste trabalho 

que é realizar um estudo de caso. Esta pesquisa será desenvolvida com base 

nos dados fornecidos pela empresa, seus funcionários, executivos e 

principalmente e o presidente do conselho. 

Este tipo de pesquisa possui como vantagem a flexibilidade na sua 

execução, pois permite o pesquisador ampliar ou redirecionar seus objetivos, em 

função da melhor utilização dos dados coletados, estimular novas descobertas, 

além de possuir simplicidade de procedimentos quando comparados com outros 

métodos de pesquisa. 

b) Pesquisa Bibliográfica 

De acordo com Vergara (1997) pesquisa bibliográfica é o estudo 

sistematizado desenvolvido com base em material publicado como: livros, 

revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, todo material acessível ao público em 

geral. 

A pesquisa bibliográfica será utilizada no intuito de colocar o pesquisador 

em contato direto, do que já fora escrito e publicado sobre o tema estudado. De 

acordo com Lakatos (1992), a bibliografia pertinente para oferecer meios não tão 

somente para resolver problemas já conhecidos, como também para explorar 

novas áreas, nas quais os problemas ainda não apareceram. 

 

B – Fins 

 

Quanto aos fins, esta pesquisa será caracterizada como descritiva e 

explicativa. Descritiva para descobrir e observar fenômenos, procurando 

descrevê-los, classificá-los e interpretá-los sem nenhuma interferência do 

pesquisador (RUDIO, 1983). Estudando o fenômeno, buscar-se conhecer a sua 
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natureza, sua composição, processos que o constituem ou nele se realizam e a 

frequência com que ocorrem. 

 

 

3.2   TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS  

 

As técnicas de coleta de dados constituem os meios empregados para 

reunir todo o tipo de informação julgada necessária à construção dos 

esclarecimentos a respeito de um determinado fenômeno. 

A coleta de dados será efetuada de duas maneiras: 

a) inicialmente através de levantamentos bibliográficos, de arquivos de 

base de dados; e 

b) posteriormente por meio de levantamentos que serão feitos na própria 

empresa. 

 

 

3.4   TÉCNICAS E ETAPAS DAS ATIVIDADES 

  

Nesta fase da pesquisa, serão destacados todos os artefatos necessários 

para aplicação do método de avaliação, desde o roteiro para planejamento, 

execução, avaliação e devolução das informações de conformidades. 

Visando maximizar o valor para os acionistas, foram consideradas cinco 

dimensões para aplicação do modelo de avaliação como Alinhamentos, 

Conformidades, Sustentabilidade, Estruturas e Processos. 

Para avaliação dos Alinhamentos, foram verificadas duas categorias de 

informação a coesão societária e empresarial e as regras de sucessão com 

elementos do tipo valores e crenças, missão e visão, código de conduta, acordo 

de acionistas, gestão e patrimônio.  

O entendimento das Conformidades destaca duas categorias a 

conformidades jurídicas e a requisitos dos agentes reguladores, este último não 

aplicável a empresa com capital fechado, destacando elementos como 

composição societária, tributária e previdenciária, trabalhista.   

Para a dimensão da Sustentabilidade que destaca duas categorias a 

responsabilidade com sócios e acionistas e a responsabilidade com os 
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stakeholders com elementos definidos como equidade com sócios, 

responsabilidade com os colaboradores, responsabilidade com o mercado, com 

a sociedade e o meio ambiente. 

A dimensão que trata as Estruturas compõem três categorias tais como 

órgãos, papéis e eficácia e funcionamento/procedimentos, com elementos do 

tipo conselho de administração, comitês do conselho de administração, conselho 

fiscal, conselho de família, direção executiva, holdings, conselho de 

administração, direção executiva, reunião ou assembleias de sócios, entre 

outros. 

E por fim a dimensão que trata dos Processos, divididos por conselho de 

administração e propriedade, com elementos do tipo contratação e sucessão do 

CEO, avaliação de desempenho e remuneração do CEO, definição e 

monitoramento de estrutura de capital e alavancagem, mecanismos de solução 

de conflitos, formulação e monitoramento das politicas funcionais, diretrizes e 

objetivos empresariais, gestão estratégica, relações com o mercado e gestão de 

riscos. 

O modelo de avaliação leva em consideração dimensões, categorias, 

elementos e métricas para pontuar e desenvolver o Mapa de Pontuação Por 

Categoria para no final caracterizar o nível e estágio de governança corporativa 

que a empresa pesquisada se encontra.   

 

 

3.4.1 Objetivos da Avaliação 

 

O modelo para desenvolvimento do estudo de caso utiliza de conceitos de 

Governança Corporativa flexível de adaptação, pode ser aplicado em diferentes 

tipos de sociedade e através de entrevista presencial foi possível a analise de 

evidencias formais que contribuíram significativamente para o processo de 

avaliação e na elaboração do relatório e recomendação para a empresa. 

A aplicação do modelo de avaliação terá por objetivos: 

- Avaliar o estágio e as evoluções das práticas de governança na 

empresa. 

- Identificar gaps e oportunidades de aperfeiçoamento do sistema de 

governança. 
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- Sensibilizar os acionistas e a direção da empresa para o 

desenvolvimento da governança corporativa. 

- Fornecer orientações para alinhamento da governança corporativa às 

melhores práticas. 

- Identificar e remover obstáculos ao desenvolvimento da governança na 

empresa. 

- Contribuir para a evolução e a diferenciação das dimensões da família, 

da propriedade e da gestão nas empresas familiares. 

- Identificar o estágio do desenvolvimento sustentável na empresa. 

 

3.4.2 Critérios de Pontuação da Avaliação 

 

O modelo utilizado leva em consideração cinco dimensões: alinhamentos, 

conformidades, sustentabilidade, estrutura e processos que podem ser aplicados 

aos diferentes tipos de empresas, na sociedade anônima de capital aberto com 

controle pulverizado ou compartilhado, sociedades anônimas de capital aberto e 

controle familiar e a sociedade de capital fechado. A escala de pontuação 

máxima para os três tipos de sociedade é equivalente a 1.000 apenas. 

O quadro abaixo apresenta o resumo dos pontos por dimensão, a 

ponderação das dimensões segue a lógica da sua importância e impacto na 

efetividade da governança corporativa para cada tipo de empresa. 

 

A – Pontuação das Dimensões 

Resumo dos Pontos por Dimensão 

Dimensões 

Controle compartilhado ou 
pulverizado 

Controle familiar 

Aberta Aberta Fechada 

Alinhamentos 100 140 240 

Conformidades 90 90 60 

Sustentabilidade 150 150 150 

Estruturas 360 320 250 

Processos 300 300 300 

Total de pontos 1.000 1.000 1.000 
Ilustração 07: Resumo dos pontos por dimensão. 
Fonte: Álvares, Giacometti, Gusso (2008)  
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A estrutura do modelo de governança é composta por cinco dimensões 

que estão divididas em 11 categorias e com 42 elementos que compõem um 

total de 180 métricas que devem ser responsáveis por questões relacionadas ao 

objetivo central de aumentar o valor da empresa e o retorno dos investimentos 

de forma sustentável, visando atender a todos os stakeholders. 

No quadro abaixo é apresentada a composição da estrutura do modelo de 

governança. 

Estrutura do Modelo de Governança 

Dimensões Categorias Elementos Métricas 

Alinhamentos 2 6 24 

Conformidades 2 6 24 

Sustentabilidade 2 5 25 

Estruturas 3 15 67 

Processos 2 10 40 

Total 11 42 180 
Ilustração 08: Estrutura do modelo de governança. 
Fonte: Álvares, Giacometti, Gusso (2008) 

 

B – Pontuação dos Elementos 

 

A metodologia considera as métricas para compor os estágios prescritos 

de práticas consideradas. Os elementos e suas métricas que não se aplicam a 

determinada tipologia tem peso 0 (nulo). 

O quadro abaixo destaca a matriz das dimensões, categorias e 

elementos do modelo para os três tipos de sociedades. 
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Ilustração 09: Matriz das dimensões, categorias e elementos do modelo. 
Fonte: Álvares, Giacometti, Gusso (2008) 

 
Cada uma das métricas estão dividas em três estágios 10, 5, 0. Para cada 

métrica é atribuída uma percentagem que representa o grau de prática expresso 

numa escala direta. 

A figura abaixo destaca a escala de avaliação das métricas. 

 

Controle 

Compartilhado 

ou Pulverizado

Aberta Aberta Fechada

1.1.1.Valores e crenças

1.1.2.Missão e visão

1.1.3.Código de conduta

1.1.4.Acordo de acionistas

1.2.1.Gestão

1.2.2.Patrimônio

2.1.1.Societárias

2.1.2.Tributárias e previdenciárias

2.1.3.Trabalhistas

2.2.1.CVM

2.2.2.SEC e SOX

2.2.3.Bovespa

3.1.Responsabilidade com 

sócio, acionistas
3.1.1.Equidade com sócios/acionistas

3.2.1.Responsabilidade com colaboradores

3.2.2.Responsabilidade com o mercado

3.2.3.Responsabilidade com a sociedade

3.2.4.Responsabilidade com o meio ambiente

4.1.1.Conselho de administração

4.1.2.Comitês do conselho de administração

4.1.3.Conselho fiscal

4.1.4.Conselho de família

4.1.5.Direção executiva

4.1.6.Holdings

4.1.7.Auditoria independente

4.2.1.Conselho de administração

4.2.2.Comitês do conselho de administração

4.2.3.Conselho fiscal

4.2.4.Conselho de família

4.2.5.Direção executiva

4.2.6.Auditoria independente

4.3.1.Reunião ou assembléia de sócios

4.3.2.Assembléias de acionistas

5.1.1.Contratação e sucessão do CEO

5.1.2.Avaliação desempenho, remuneração CEO

5.1.3.Avaliação do conselho de administração

5.2.1.Estrutura de capapital e alavancagem

5.2.2.Mecanismos de solução de conflitos

5.2.3.Políticas funcionais

5.2.4.Diretrizes e objetivos empresariais

5.2.5.Gestão estratégica

5.2.6.Relações com o mercado

5.2.7.Gestão de riscos

5.PROCESSOS                    

(265 Pontos)

5.1.Conselho de 

administração

5.2.Propriedade 

(acionistas/sócios) / 

conselho de 

administração/direção 

executiva

2.CONFORMIDADES 

(110 Pontos)

2.1.Conformidades jurídicas

2.2.Requisitos dos agentes 

reguladores

3.SUSTENTABILIDADE 

(165 Pontos)

3.2.Responsabilidade com 

stakeholders

4.ESTRUTURAS        

(350 Pontos)

4.1.Órgãos

4.2.Papéis e eficácia

4.3.Funcionamento e 

procedimentos

Matriz das dimensões, categorias e elementos do modelo

Dimensões Categorias Elementos
Controle Famíliar

1.ALINHAMENTOS 

(180 Pontos)

1.1.Coesão societária e 

empresarial

1.2.Regras de sucessão
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                       Ilustração 10: Escala de avaliação das métricas. 
                       Fonte: Álvares, Giacometti, Gusso (2008) 

 
 

Por exemplo: se uma determinada métrica tem peso 8 e é atribuída uma 

avaliação de 75%, os pontos atribuídos a essa métrica serão de 75% x 8 = 6. 

O número de pontos de cada métrica é igual ao peso do elemento dividido 

pelo número de métricas do elemento, portanto, as métricas de um mesmo 

elemento têm pesos iguais e o somatório dos pontos das métricas de um 

elemento é igual ao peso global do elemento. 

 

C – Mapa da Pontuação por Categoria 

 

A representação gráfica da avaliação no mapa de pontuação por categoria 

facilita a visualização dos diversos estágios das práticas de governança e a 

pontuação global da empresa. 

Segue modelo do mapa de pontuação por categoria. 

 

  
Ilustração 11: Mapa de pontuação por categoria.  
Fonte: Álvares, Giacometti, Gusso (2008) 
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D – Estágios de Práticas da Governança Corporativa 

 

Nesta fase do modelo de avaliação é possível destacar cada um dos 

níveis com os estágios da governança corporativa dentro da faixa de pontuação 

definida, conforme demonstrado no quadro abaixo. 

 

Estágios de Governança e Faixa de Pontuação 

Nível Estágios da governança corporativa 
Faixa 

pontuação 
global 

Iniciação 
Estágio preliminar de desenvolvimento da governança 
corporativa em quase todas as dimensões. Sistema 
informal com lacunas significativas. 

0 - 200 

Aplicação 

Enfoques adequados em determinados elementos de 
algumas dimensões. As práticas guardam alguma 
coerência, mas existem muitas lacunas e necessidade de 
maior sistematização. 

201 - 400 

Padrão 

Enfoque adequados em parte dos elementos das 
diversas dimensões. Existem questões relevantes a 
serem solucionadas e sistematizadas. Os princípios da 
governança corporativa começam a se tornar um valor 
entre acionistas (sócios), conselho e direção executiva. 

401 - 600 

Diferenciação 

Enfoques adequados na maioria dos elementos, sendo 
alguns em estágio de excelência e outros não 
corretamente apreendidos pelo sistema de governança. 
Existem falhas importantes e lacunas a serem corrigidas. 

601 - 800 

Excelência 

Enfoques refinados e avançados em todos os elementos 
das 5 dimensões. Reconhecido como referencial de 
excelência, apresenta tendências positivas de evolução 
na maioria das práticas. O sistema de governança 
corporativa tem papel fundamental na gestão de valor 
para os acionistas. 

801 - 1.000 

Ilustração 12: Estágios de governança e faixas de pontuação. 
Fonte: Álvares, Giacometti, Gusso (2008) 

 

 

3.4.3 Procedimentos para Aplicação do Método de Avaliação 

 

Para aplicação do modelo de avaliação as evidências documentais são 

fundamentais, os relatórios de análise e avaliação elaborados pelo analista, a 
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revisão e consolidação pelo gerente de projeto e a aplicação das métricas dos 

elementos da metodologia justificado por argumentos são determinantes para 

que os resultados sejam obtidos. 

 

A – Do Roteiro de Avaliação 

 

Para aplicação do roteiro de avaliação existe a necessidade da 

compreensão da metodologia e suas respectivas Fases 1 Planejamento, 2 

Execução, 3 Avaliação e 4 Devolução. No desenho abaixo é possível visualizar 

cada uma das atividades dentro de sua respectiva fase. 

 
Ilustração 13: Fases dos roteiros de assessment. 
Fonte: Álvares, Giacometti, Gusso (2008) 

 

B – Fase 1 – Planejamento 

 

Durante o desenvolvimento desta fase na Reunião de kick off será 

compreendido o modelo de governança da empresas, o alinhamento das 

premissas e objetivos do assessment e definido as diretrizes para 

desenvolvimento do processo. A Coleta de Documentos necessária para coleta 

da relação de documentos, relatórios de gestão e definição dos responsáveis e 

a Agenda de Entrevistas necessária para definição do calendário de reuniões e 

entrevistas individuais, com o envolvimento dos principais envolvidos. 

  

 C – Fase 2 – Execução 

 

Nesta fase predominam as Entrevistas, necessária para aplicação do guia 

estruturado, as entrevistas são realizadas conforme o grau de subjetividade do 
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elemento em analise que pode ser individual, múltiplas entrevistas para conflitar 

as diferentes percepções e a entrevista simultânea com múltiplos protagonistas 

do sistema de governança para auto-avaliação dialogada. Para concluir esta 

fase é realizada a Análise de Documentos para evidenciar as práticas de 

governança na empresa. 

 

D – Fase 3 - Avaliação 

 

A Fase 3 é responsável gerar o Relatório de Avaliação por Métrica 

observando a escala 0/2, 5/5/7, 5/1, com notas e observações justificando a 

avaliação de cada métrica, emitindo comentários a partir dos relatos e evidencias 

do elemento analisado para preservar a garantir um julgamento nulo. Os Insights 

e Orientação conclui esta fase com analise complementar ao relatório de 

avaliação e pontuação, também é identificado as causas e obstáculos ao 

desenvolvimento da governança. 

 

E – Fase 4 – Devolução 

 

Poderia se chamar fase de encerramento, mas como a evolução do 

processo de governança é algo gradual e que exige maturidade e cultura, está 

fase é denominada Devolução, são realizadas as Reuniões de Feedback para 

envolver as pessoas chave, comprometer todos os envolvidos na avaliação e 

analise da pontuação, buscando consenso e ajustes no desenvolvimento do 

relatório final e por fim o Plano de Ação para Desenvolvimento da Governança 

com destaque ao aporte de metodologia e a assessoria no desenvolvimento de 

elementos-chave do modelo.      
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4        LEVANTAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

O estudo foi realizado em uma empresa de prestação de serviços 

temporários, com a finalidade de avaliar o estágio e as práticas de governança 

na empresa, as oportunidades de melhorias do sistema de governança e o 

estágio atual de sustentabilidade da empresa. Os temas para abordagem e 

exame deste capítulo foram divididos em sub-capítulos, visando facilitar a 

apresentação e atender aos objetivos propostos na dissertação. 

 

 

4.1   CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada na empresa A.S.T. Serviços de Higienização, 

Limpeza e Trabalho Temporário S.A., popularmente conhecida por “AST 

Facilities”, fundada em 1998, com o número no cadastro nacional de pessoa 

jurídica – CNPJ de 02.762.632/0001-18, com matriz localizada na Avenida dos 

Estados, 1.393, bairro Anchieta, na cidade de Porto Alegre no estado do Rio 

Grande do Sul, uma sociedade anônima de capital fechada. 

A AST Facilities uma empresa de prestação de serviço temporário, com 

faturamento aproximado de 500 milhões de reais no ano de 2014, desenvolve 

os serviços de recrutamento e seleção de efetivos e de higienização corporativa 

e segurança, frente a mais de 500 contratos, com mais de 2.200 profissionais 

em mais de 500 unidades de negócios, com atuação nos estados do Rio Grande 

do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal, Mato Grosso 

do Sul, Roraima e Pará, que por opção não citou seus principais concorrentes. 

Filosofia empresarial da AST: 

 

a. Missão: Somos uma organização, obstinada em obter resultados 

em serviços integrados, que geram valor para todos os envolvidos. 

b. Visão: Ser a organização referência no setor de serviços integrados 

no Brasil. 

c. Valores: Amor em tudo, atitude de dono, lealdade nas relações, 

obsessão por resultados, disciplina e segurança sempre.      
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Todo esforço das AST está focado no atendimento das suas operações, 

as instruções de trabalho operacionais estão disponíveis na web, existe um 

checklist de todo o processo produtivo, com definição clara e objetiva dos 

indicadores de performance, reuniões de avaliação com frequência e auditoria 

de gestão dos processos. 

   No desenho abaixo identificamos de forma macro os processos pelos 

quais a AST garante sua excelência em processos: 

 
Ilustração 05: Excelência em processos I. 
Fonte: Planejamento estratégico da AST Facilities. 

 
 

 

 

Ilustração 06: Excelência em processos II. 
Fonte: Planejamento estratégico da AST Facilities. 
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A AST possui uma solução para atendimento dos serviços de higienização 

corporativa, a solução atende as áreas de serviço, operacionais e de convívio, 

com domínio total dos processos e produtos ecossustentáveis, também 

denominado “Limpeza Verde”. 

Os Processos e Produtos Ecosustentáveis “Limpeza Verde” se destacam 

por: 

1º Sustentabilidade como valor na prestação dos serviços. 

2º Fornecedor com insumo próprio e adequado para Limpeza Verde. 

3º Profissionais capacitados para trabalhar com processos e produtos 

ecossustentáveis. 

E muita mais preservação para o meio ambiente: 

1º Todos os produtos são biodegradáveis, adequados para o meio 

ambiente. 

2º Os processos incluem: redução do uso de produtos químicos, gestão 

de resíduos, reciclagem e economia de água e energia. 

A AST proporciona aos seus colaboradores um processo de capacitação 

e desenvolvimento bem abrangente, tais como: 

Treinamentos Técnicos: Qualificam constantemente as equipes 

operacionais sobre os processos, que fortalecem a segurança do trabalho, a 

qualidade do serviço e a excelência no atendimento. 

Oportunidades e Carreira: Realizam recrutamento interno, 

oportunizando primeiramente crescimento aos profissionais. 

Programa Apadrinhar: Nomeiam profissionais que atuam nas unidades 

de negócio, para exercer também o papel de padrinhos de profissionais novos 

transferidos. É responsabilidade deles integrar, capacitar, e reter para 

promoções futuras. 

Programa Treinee: Possibilitam a formação teórica e prática nos 

processo do nosso segmento. Treinam e formam profissionais para 

oportunidades de Liderança. 

Programa Menor Aprendiz: Em parceria com entidades de ensino, 

contribuímos com o Programa Menor Aprendiz, através de incentivos financeiros 

e de estágio. 

Plano de Sucessão: Desenvolvem baseado em perfis e competências, 

que permitem as lideranças antecipem e estabeleçam estratégias de curto, 
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médio e longo prazo, buscando suprir as demandas profissionais e garantir a 

preservação do conhecimento de suas equipes. 

Programa Bem Viver: Incentivam à qualidade de vida no ambiente de 

trabalho e familiar, trabalham de forma integrada à estratégia global da 

Organização Mundial da Saúde (OMS). 

No tocante a qualidade de vida e hábitos saudáveis para os clientes e 

profissionais são desenvolvidas diversas campanhas que abordam assuntos 

temáticos, culturais e do Programa Bem Viver, com forma de divulgação 

impressa e online. Para o desenvolvimento de uma relação transparente e 

harmoniosa da família AST com os seus profissionais existe o “Código de 

Conduta” que se aprofunda na relação empregado e empregador, também existe 

o “Canal de Denúncia” para que todos possam expressar suas sugestões e 

denuncias quanto as práticas de atitudes impróprias, através de três meios: 

Carta anônima destinada para Ouvidoria, e-mail (ouvidoria@astfacilities.com.br) 

ou através do número de telefone (51) 3013-7202, com garantia de sigilo 

absoluto. 

  

 

4.2   APLICAÇÃO DO MODELO DE AVALIAÇÃO 

 

Neste capítulo será abordada no contexto para aplicação do Modelo de 

Avaliação, ou, método de avalição com detalhamento do cronograma, aplicação 

das métricas para avaliação, mapa resumo da pontuação por categoria, estágio 

de governança corporativa e por fim o relatório por categoria. 

 

A – Cronograma de Atividades 

 

Visando planejar o desenvolvimento dos trabalhos, foi aplicado com 

cronograma abaixo identificado: 

Cronograma de Atividades 

ATIVIDADES RESPONSÁVEL 
Dia 
1 

Dia 
2 

Dia 
3 

Dia 
4 

Dia 
5 

Dia 
6 

Dia 
7 

Dia 
8 

- Preparação do kick-off com cliente Marco Aurelio x               

- Reunião de kick-off Marco Aurelio   x             

- Entrevista e análise de documentos Marco Aurelio     x x         

mailto:ouvidoria@astfacilities.com.br
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- Elaboração do relatório Marco Aurelio         x       

- Avaliação da pontuação Marco Aurelio           x     

- Reunião de feedback Marco Aurelio             x   

- Proposta de coaching Marco Aurelio               x 
Ilustração 14: Cronograma de atividades. 
Fonte: Pesquisa 

 

B – Desenvolvimento e Aplicação das Métricas de Avaliação 

 

O modelo aplicado para avaliação da estrutura de governança levou em 

consideração as cinco dimensões: Alinhamentos, Conformidades, 

Sustentabilidade, Estruturas e Processos, mais 11 (onze) Categorias, 42 

(quarenta e dois) Elementos e 180 (cento e oitenta) Métricas. Para a empresa 

AST Facilities S.A. de controle familiar com capital fechada. 

Os círculos nos quadros abaixo sinalizam os resultados, as respostas 

identificadas, conforme modelo aplicado para todas as métricas.  

Segue resultado da aplicação do modelo de avaliação para a dimensão 

de Alinhamentos que avaliou duas categorias, a coesão societária e empresarial 

e as regras de sucessão. 

- Categoria avaliada: Coesão Societária e Empresarial. 

- Elementos: Valores e Crenças. 
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Ilustração 15: Respostas métricas de Valores e Crença. 
Fonte: Coleta de dados 

 

Aplicação da avaliação: 30/3 = 10 x 75% = 7,50. 

 

 - Elementos: Missão e Visão. 

Alinhamento de 

valores entre os 

sócios ou 

acionistas

10 5 0

Os valores são 

compartilhados, 

explicitados e 

conhecidos pelos 

sócios ou acionistas.

Os valores são 

explicitados, mas 

parcialmente 

compartilhados pelos 

sócios ou acionistas.

Os valores não são 

compartilhados e 

existem divergências 

na ação.

Disseminação dos 

valores na 

empresa

10 5 0

Os valores são 

informados e 

conhecidos e existe 

coerência entre eles e 

as práticas de 

negócios.

Os valores são 

conhecidos pela alta 

administração, porém 

existem incoerências 

entre eles e as 

práticas de negócios.

 

Prática dos valores 

na empresa
10 5 0

Existe medição anual 

do grau de práticas 

dos valores, e as 

tendências são 

positivas.

Existe medição anual 

do grau de prática dos 

valores, e a tendência 

é estável ou 

declinante.

Não existe medição 

periódica do grau de 

prática dos valores.

Métricas - Valores e Crença
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Ilustração 16: Respostas métricas Missão e Visão. 
Fonte: Coleta de dados 

 

Aplicação da avaliação: 40/4 = 10 x 75% = 7,50. 

- Elementos: Código de Conduta. 

Missão 10 5 0

A declaração da 

missão traduz e 

isnpira a razão de ser 

da empresa.

A declaração de 

missão traduz os 

produtos e serviços 

que a empresa 

entrega para o 

mercado.

Não há declaração de 

missão da empresa.

Visão 10 5 0

Claramente definida, 

estabelece desafios 

concretos e direciona 

os objetivos 

estratégicos da 

empresa.

Declaração vaga, 

estabelecida de cima 

para baixo com poucos 

efeitos sobre 

alinhamento 

estratégico.

Não há declaração de 

visão da empresa e 

existem divergências 

fundamentais quanto 

ao futuro.

Missão e visão 

expressam 

compromisso com 

a sustentabilidade

10 5 0

Missão e visão 

expressam 

compromisso com a 

sustentabilidade de 

modo formal e 

inequívoco.

Missão e visão 

expressam 

compromisso com a 

sustentabilidade de 

forma ambígua sem 

clareza.

Missão e visão não 

expressam 

compromisso com a 

sustentabiidade.

Processo de 

compartilhamento 

da visão
10 5 0

Processo participativo 

envolvendo direção 

executiva, líderes 

funcionais e conselho 

de administração.

Visão explicitada por 

meio de processo com 

pouco envolvimento e 

participação.

Não existe um 

processo de 

compartilhamento da 

visão.

Métricas - Missão e Visão
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Ilustração 17: Respostas métricas Código de Conduta. 
Fonte: Coleta de dados 

 

Aplicação da avaliação: 30/4 = 7,50 x 75% = 5,63. 

- Elementos: Acordo de Acionistas. 

Compromissos 

éticos
10 5 0

A organização possui 

um código de conduta 

e tem programa de 

orientação para todos 

os administradores e 

funcionários, para 

garantir que os valores 

e princípios estejam 

incorporados aos 

processos de trabalho 

e ao comportamento 

das pessoas.

Os valores da 

organização estão 

formalizados em uma 

carta de princípios, 

mas estão pouco 

incorporados aos 

processos de trabalho 

e ao comportamento 

das pessoas.

Os valores e princípios 

da organização não 

estão formalizados.

Comprometimento 

com o código de 

conduta

10 5 0

Todos os 

colaboradores 

conhecem e estão 

comprometidos 

formalmente com o 

código, que está 

disponível no site da 

empresa.

O código existe, 

porém é muito 

resumido e está 

focado apenas em 

aspectos disciplinares 

e administrativos.

O código existe, 

porém poucos o 

conhecem e está 

desatualizado.

Monitoramento do 

código pelo 

conselho de 

administração

10 5 0

O conselho de 

administração dedica 

tempo para certificar-

se sobre o 

cumprimento do 

código - no mínimo 

uma vez ao ano.

O conselho de 

administração se 

envolve com o código 

quando necessário.

A discussão sobre o 

código e seu 

cumprimento e 

atualização não faz 

parte da pauta do 

conselho de 

administração.

Medidas de 

conseqüência
10 5 0

Existe previsão de 

medidas de 

conseqüência, as 

quais são tomadas 

afetivamente quando 

do não-cumprimento 

do código.

Existe previsão de 

medidas de 

conseqüência, porém 

elas não são claras e 

nem sempre são 

aplicadas.

Não são tomadas 

medidas de 

conseqüência no 

descumprimento do 

código.

Métricas - Código de Conduta
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Ilustração 18: Respostas métricas Acordo de Acionista. 
Fonte: Coleta de dados 

 

Aplicação da avaliação: 50/6 = 8,33 x 75% = 6,25. 

Para a categoria Coesão Societária e Empresarial a pontuação total 

obtida foi de 26,88 pontos gerando uma média de 6,72 na avaliação da categoria. 

Efetividade do 

acordo
10 5 0

O acordo de acionistas 

é completo e trata de 

vários itens que geram 

o comprometimento e 

a excelente coesão 

societária.

O acordo de acionistas 

é incompleto e versa 

apenas sobre alguns 

aspectos. É 

insuficiente para uma 

boa coesão societária.

O acordo está 

desatualizado e não 

responde com 

efetividade a 

questões societárias.

Abrangência do 

acordo
10 5 0

Existe um acordo 

abrangente, e os 

termos nele contidos 

respondem a diversas 

questões societárias 

que surgem.

Existem lacunas não 

preenchidas no acordo 

de acionistas, 

provocando 

divergências 

eventuais.

Não existe acordo 

formal de acionistas.

Existência de 

transações com 

partes 

relacionadas

10 5 0

Não existem 

transações com partes 

relacionadas 

(acionistas, 

administradores ou 

empresas nas quais 

estes tenham 

participação).

Algumas transações 

são feitas, porém com 

base no estatuto e em 

condições de 

mercado.

Existem transações 

com partes 

relacionadas, fora das 

condições normais de 

mercado.

Votos de 

conselheiros
10 5 0

O acordo de acionistas 

não inclui restrições 

ou vinculação aos 

votos de conselheiros.

O acordo de acionistas 

estabelece consultas 

de conselheiros aos 

sócios sobre 

determinados 

assuntos.

O acordo de acionistas 

restringe ou vincula 

votos de conselheiros 

em matérias que 

especifica.

Saída de sócios 10 5 0

O acordo de acionistas 

e o estatuto prevêem 

com clareza condições 

para saídas voluntárias 

ou involutárias de 

sócios.

Regras para saída de 

sócios dão margem a 

controvérsia.

Não existe previsão 

para saídas de sócios 

nos documentos 

societários, 

prevalecendo 

condições legais.

Determinação do 

valor de saída
10 5 0

A saída ou exclusão de 

sócio estabelece valor 

de reembolso por 

critério econômico.

A saída ou exclusão de 

sócio prevê valor de 

reembolso por 

critérios a serem 

definidos pelos 

sócios.

Não existe estipulação 

de critérios para valor 

de reembolso na saída 

de sócios nos 

documentos 

societários.

Métrica - Acordo de Acionista
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- Categoria avaliada: Regras de Sucessão. 

- Elementos: Regras de Sucessão. 

 

 

Ilustração 19: Respostas métricas Regras de Sucessão. 
Fonte: Coleta de dados 

 

Aplicação da avaliação: 10/4 = 2,50 x 75% = 1,88. 

- Elementos: Patrimônio. 

Consenso quanto 

às políticas e 

regras de sucessão

10 5 0

Há consenso entre os 

acionistas e destes 

com o conselho de 

administração quanto 

a critérios e regras de 

sucessão na gestão.

Existem ctitérios e 

regras para sucessão 

na gestão, mas não há 

consenso sobre eles.

Não existem critérios 

e regras. A sucessão 

pode fazer parte das 

preocupações, mas 

não está presente na 

pauta formal das 

conversações.

Formação da futura 

geração
10 5 0

Existe planejamento 

formal para formação 

de futuros líderes com 

implementação de 

ações efetivas.

Existem orientações 

gerais informais. São 

desenvolvidas ações 

muito tímidas para 

formar os futuros 

líderes.

Não existe 

planejamento, e ações 

não são 

desenvolvidas.

Monitoramento do 

processo da 

transição

10 5 0

A sucessão na gestão 

faz parte da pauta do 

conselho, o qual 

despende tempo 

suficiente analisando, 

orientando e 

acompanhando o 

processo.

O conselho não se 

envolve 

profundamente com o 

tema. Não há espaço 

suficiente na agenda 

do conselho, sendo 

tratado de forma 

aleatória.

Este tema não ocupa 

espaço na agenda do 

conselho.

Critérios para 

sucessão
10 5 0

A sucessão na gestão é 

baseada em 

competência e mérito. 

As regras de acesso 

são aplicadas 

igualmente aos 

profissionais da 

família e mercado.

Existe uma definição 

de critérios de 

competência, mas 

freqüentemete 

membros da família 

são promovidos ou 

admitidos 

independentemente 

desses critérios. 

Os menbros da família 

têm total prioridade 

sobre cargos na gestão 

da empresa 

independentemente 

da competência e do 

mérito.

Métrica - Regras de Sucessão
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Ilustração 20: Respostas métricas Gestão do Patrimônio. 
Fonte: Coleta de dados 

 

Aplicação da avaliação: 30/3 = 10,00 x 75% = 7,50. 

Para a categoria Regras de Sucessão a pontuação total obtida foi de 9,39 

pontos gerando uma média de 4,69 desta categoria. 

Segue resultado da aplicação do modelo de avaliação para a dimensão 

de Conformidades que avaliou duas categorias, as conformidades jurídicas e os 

requisitos dos agentes reguladores, sendo que este ultimo não aplica devido a 

empresa não ser de capital aberto submetidas as regras da CVM, SEC e SOX, 

BOVESPA. 

- Categoria avaliada: Conformidades Jurídicas. 

Regras para 

administrar a 

pulverização do 

patrimônio 

10 5 0

Existem regras claras 

no contrato social para 

a aceitação de 

herdeiros, cônjuges, 

conviventes, credores 

ou legatários e para 

retirada de sócios.

Existe disposição 

contratual parcial, ou 

seja, contemplando 

apenas algumas 

hipóteses de 

pulverização.

Não existem 

quaisquer disposições 

no contrato social.

Planejamento 

sucessório do 

patrimônio

10 5 0

Existe um 

planejamento 

completo e 

abrangente para todos 

os sócios, pessoas 

físicas, cristalizando 

seus blocos e 

segregando os 

aspectos familiares da 

sociedade 

operacional.

Existe um 

planejamento parcial 

ou apenas para alguns 

dos sócios, pessoas 

físicas.

Não existe qualquer 

planejamento.

Planejamento 

tributário na 

transmissão de 

patrimônio

10 5 0

Existe um 

planejamento 

completo e 

abrangente para todos 

os sócios, pessoas 

físicas.

Existe um 

planejamento parcial 

ou apenas para alguns 

dos sócios, pessoas 

físicas.

Não existe qualquer 

planejamento.

Métrica - Patrimônio
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- Elementos: Societárias. 

 
Ilustração 21: Respostas métricas Societárias. 
Fonte: Coleta de dados 

 
Aplicação da avaliação: 50/5 = 10,00 x 75% = 7,50. 

- Elementos: Tributárias e Previdenciárias. 

O estatuto social 10 5 0

Instrumento 

adequado.

Instrumento 

insuficiente e não-

adequado às 

necessidades 

societárias.

Instrumento 

totalmente 

desatualizado.

Existência dos 

livros obrigatórios* 

devidamente 

lavrados pela junta 

comercial

10 5 0

Existência de todos os 

livros obrigatórios.

Existência de parte 

dos livros 

obrigatórios.

Inexistência dos livros 

obrigatórios.

Existência de atas 

formais conforme 

disposições legais

10 5 0

Existência de atas 

formais conforme 

disposições legais.

Deficiência em 

número significativo 

no preparo e registro 

de documentos 

referidos usualmente 

e que não refletem o 

conteúdo das 

discussões.

Acentuada 

deficiência/inexistênc

ia dos referidos 

documentos.

Controle dos atos 

jurídicos
10 5 0

Atividade organizada 

sob responsabilidade 

de profissionais bem 

preparados e 

periodicamente 

revisada por auditoria 

externa.

Atividade organizada, 

porém não verificada 

por profissionais bem 

preparados ou sem 

auditoria externa.

Atividade dispersa e 

nunca revisada por 

auditoria externa, 

responsáveis não 

possuem adequado 

preparo.

O estatuto e/ou 

acordo de 

acionista, o 

contrato social 

e/ou acordo de 

cotistas contêm 

regras referentes a 

voto

10 5 0

Existem regras claras 

que facilitam a 

participação dos 

acionistas ou quotistas 

e a votação.

Existem regras, mas 

geralmente dão 

margens a dúvidas.

Ausência de regras 

claras.

Métricas - Societárias (Sociedades Anônimas)
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Ilustração 22: Respostas métricas Tributárias e Previdenciárias. 
Fonte: Coleta de dados 

 

Conhecimento da 

área tributária e 

previdenciária - 

Conselho de 

Administração

10 5 0

O conselho de 

administração possui 

competência, entre 

seus membros, para 

analisar 

adequadamente as 

questões, tendo em 

vista as atividades e o 

setor em que a 

empresa atua.

O conselho possui 

alguns membros que 

têm alguma noção do 

assunto e pede 

opiniões externas 

quando necessário.

O conselho não possui 

nenhum membro que 

conheça aspectos 

básicos da legislação e 

raramente pede 

opiniões externas.

Escrituração e 

demostração 

financeira - 

Conselho de 

Administração

10 5 0

O conselho de 

administração analisa 

com freqüência as 

situações de 

contingências 

tributárias e 

previdenciárias e suas 

implicações nas 

demonstrações 

financeiras.

O conselho toma 

conhecimento das 

pendências tributárias 

e previdenciárias 

quando reportadas 

pela direção 

executiva.

O conselho raramente 

se envolve com temas 

relacionados ao 

planejamento 

tributário e 

previdenciário.

Planejamento 

tributário e 

previdenciário* - 

Conselho de 

Administração

10 5 0

O conselho de 

administração 

considera os impactos 

tributários e 

previdenciário ao 

aprovar planejamento 

estratégico e plano 

operacional.

O conselho 

esporadicamente 

requer análises 

tributárias e 

previdenciárias ao 

aprovar a estratégia e 

o plano operacional.

O conselho ignora 

aspectos tributários e 

previdenciários no 

planejamento 

estratégico e no plano 

operacional.

Compatibilidade 

entre custos 

fiscais, metas de 

rentabilidade e 

gestão de risco - 

Diretoria Executiva

10 5 0

A diretoria executiva 

emite normas e 

procedimentos e toma 

posições adequadas, 

considerando um 

posicionamento em 

linha com a orientação 

do CAD, de forma 

segura e com custos 

fiscais compatíveis, 

com metas de 

rentabilidade e de 

gestão de riscos.

A diretoria executiva 

considera a orientação 

do conselho e envolve-

se nos casos mais 

significativos.

A diretoria executiva 

analisa algumas 

situações numa base 

caso a caso.

Métricas - Tributárias e Previdenciárias
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Aplicação da avaliação: 40/4 = 10,00 x 75% = 7,50. 

- Elementos: Trabalhistas. 

 

 
Ilustração 23: Respostas métricas Trabalhistas. 
Fonte: Coleta de dados 

 

Aplicação da avaliação: 25/4 = 6,25 x 75% = 4,69. 

Para a categoria Conformidades Jurídicas a pontuação obtida foi de 19,69 

pontos, gerando uma avaliação média de 6,56 para a categoria. 

Impacto da 

legislação 

trabalhista no 

planejamento 

estratégico

10 5 0

O conselho de 

administração 

considera o impacto 

da legislação 

trabalhista ao aprovar 

o planejamento 

estratégico e o plano 

operacional.

O conselho de 

administração 

esporadicamente 

requer análises do 

impacto da legislação 

ao aprovar a estratégia 

e o plano operacional. 

O conselho de 

administração ignora 

aspectos da legislação 

trabalhista no 

planejamento 

estratégico e no plano 

operacional.

Impacto da 

legislação 

trabalhista nas 

demonstrações 

financeiras

10 5 0

O conselho de 

administração analisa 

com freqüência as 

posturas e situações 

de contingências 

trabalhistas e suas 

implecações nas 

demonstrações 

financeiras.

O conselho de 

administração toma 

conhecimento das 

pendências e casos 

mais significativos 

reportados pela 

direção executiva. 

O conselho de 

administração 

raramente se envolve 

com temas 

relacionados com 

políticas de 

contratação e 

impactos da 

legislação.

Competência do 

conselho de 

administração para 

a análise da 

legislação 

trabalhista

10 5 0

O conselho de 

administração possui 

competência entre 

seus membros para 

analisar 

adequadamente as 

questões relevantes 

que consideram as 

atividades e o setor 

em que a empresa 

atua.   

O conselho de 

administração possui 

alguns membros que 

têm alguma noção do 

assunto e pede 

opiniões externas 

quando necessário.

O conselho de 

administração não 

possui nenhum 

membro que conheça 

aspectos básicos da 

legislação e raramente 

pede opiniões 

externas.

Posicionamento da 

diretoria executiva 

diante da 

legislação 

trabalhista

10 5 0

Emite normas e 

procedimentos e toma 

decisões alinhadas às 

orientações do CAD e 

com custos 

trabalhistas 

compatíveis com 

metas de 

rentabilidade e de 

gestão de risco.

Considera orientação 

do conselho e se 

envolve nos casos 

mais significativos.

Analisa isoladamente 

as situações, de forma 

reativa.

Métricas - Trabalhistas



66 
 

Segue resultado da aplicação do modelo de avaliação para a dimensão 

de Sustentabilidade que avaliou duas categorias, as responsabilidades com 

sócios e acionistas e a responsabilidade com os stakeholders. 

- Categoria avaliada: Responsabilidade com Sócios e Acionistas. 

- Elementos: Equidade com sócios e acionistas. 

 
Ilustração 24: Respostas métricas Direitos dos Sócios. 
Fonte: Coleta de dados 

 
Aplicação da avaliação: 60/6 = 10,00 x 75% = 7,50. 

Para a categoria Responsabilidade com Sócios e Acionistas a pontuação 

obtida foi de 7,50 pontos, gerando uma avaliação média de 7,50 para a categoria 

por se tratar de apenas um item. 

Direito de voto 10 5 0

Atende mais do que o 

previsto na legislação. 

Dá 100% de direito a 

voto sempre.

Atende apenas os 

requisitos legais.

Não há garantia de 

voto e existem classes 

que provocam 

detrimento desse 

princípio.

Direito de 

pagamento 

integral de lucros

10 5 0

Atende mais do que o 

previsto na legislação. 

Dá garantia de 

pagamento de 

dividendos 

obrigatórios e 

cumulativos.

Atende apenas os 

requisitos legais.

Existe classes que 

provocam dano a 

esses princípios.

Direito 

fiscalizatório
10 5 0

Atende mais do que o 

previsto na legislação. 

Dá 100% de direito de 

fiscalização e ainda 

assegura a existência 

do conselho fiscal de 

modo permanente.

Atende apenas os 

requisitos legais.

Não há garantia de 

fiscalização efetiva.

Direito de retirar-

se da sociedade
10 5 0

Dá direito de 

dissidência sempre a 

valor de mercado e 

regras eqüitativas de 

valoração da ação.

Atende apenas os 

requisitos legais.

Não há garantia desse 

direito.

Direito do 

exercício do tag 

along

10 5 0

Dá direito de 100% do 

tag along sempre.

Atende apenas os 

requisitos legais, ou 

seja, 80% do tag along.

Não há garantia desse 

direito.

Percentual do 

capital total
10 5 0

O controlador detém 

porcentagem maior 

sobre o capital total 

em relação à 

porcentagem que 

detém de ações 

ordinárias.

O acionista 

controlador detém 

outras classes de 

ações, porém em 

porcentagem menor 

do que possui em 

relação ao capital com 

direito a voto.

O acionista 

controlador só possui 

ações ordinárias.

Métricas - Direitos dos Sócios/Acionistas
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- Categoria avaliada: Responsabilidade com Stakeholders. 

- Elementos: Responsabilidade com os colaboradores. 

 

 

Gestão 

participativa
10 5 0

Existe um processo 

estruturado de 

discussão e análise 

das informações 

econômico-

financeiras com os 

colaboradores.

Disponibiliza 

parcialmente 

informações 

econômico-finaneiras 

aos colaboradores.

As informações não 

são transparentes para 

os colaboradores.

Política de 

desenvolvimento 

dos colaboradores

10 5 0

Há políticas e planos 

formais de valorização 

de competências 

potenciais. Estimula 

os colaboradores por 

meio de remuneração 

e do investimento em 

seu desenvolvimento 

para a carreira na 

organização.

Trata os colaboradores 

como um recurso, 

incentiva seu 

desenvolvimento 

profissional levando 

em conta as 

habilidade necessárias 

para seu desempenho 

atual.

Não há planos formais 

de incentivos ao 

desenvolvimento.

Comprimisso com 

o 

desenvolvimento 

profissional e a 

empregabilidade

10 5 0

Promove capacitação 

contínua para a 

aquisição de 

conhecimentos e 

habilidades, visando à 

empregabilidade, 

independente da 

aplicabilidade em sua 

função atual.

Mantém atividades 

sistemáticas de 

desenvolvimento e 

capacitação, 

considerando a 

aplicabilidade em sua 

função atual.

Promove atividades 

de treinametos 

pontuais, focadas no 

desempenho de 

tarefas específicas.

Métricas - Responsabilidade com os Colaboradores
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Ilustração 25: Respostas métricas de Responsabilidade com os Colaboradores. 
Fonte: Coleta de dados 

 
 

Aplicação da avaliação: 50/5 = 10,00 x 75% = 7,50. 

- Elementos: Responsabilidade com o Mercado. 

Comportamento 

diante das 

demissões

10 5 0

Possui política e 

processos 

demissionais que 

permitem que as 

decisões sejam 

tomadas com base em 

avaliações formais, 

considerando as 

possibilidades de 

retenção ou 

recolocação dos 

colaboradores.

Segue rigorosamente 

as legislações em 

vigor. No caso de 

necessidade de 

demissão, oferece 

determinados 

benefícios visando 

minimizar o impacto.

Segue rigorosamente 

as legislações em 

vigor e fornece, ao 

demitido, orientações 

em relação aos 

procedimentos 

necessários.

Tratamento 

eqüitativo dos 

colaboradores

10 5 0

Adota políticas 

equïtativas no 

tratamento dos 

colaboradores no que 

diz respeito a 

avaliações, 

promoções, 

comunicação e 

remuneração. Adota 

medidas de total 

transparência na 

relação com 

colaboradores.

As políticas são 

transparentes, mas 

não há total eqüidade 

no tratamento dos 

colaboradores,

As pesquisas de clima 

evidenciam 

desmotivações por 

falta de tratamento 

equânime.
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Ilustração 26: Respostas métricas de Responsabilidade com o Mercado. 
Fonte: Coleta de dados 

Relações com a 

concorrência
10 5 0

Assume compromisso 

público de combate à 

concorrência desleal, 

discutindo sua postura 

com fornecedores e 

clientes, e participa de 

grupos e associações 

de classe para 

discussão do tema.

Possui regras sobre 

concorrência desleal e 

discute, quando 

necessário, com o 

público interno, a 

postura da empresa 

perante os 

concorrentes.

Segue as práticas de 

preço e concorrência 

comuns ao mercado.

Critérios de 

seleção e avaliação 

de fornecedores
10 5 0

Possui normas de 

seleção e avaliação de 

fornecedores, 

incluindo critérios de 

responsabilidade 

social. 

Possui normas 

conhecidas de seleção 

e avaliação de 

fornecedores que 

contemplam critérios 

relativos ao 

cumprimento da 

legislação trabalhista, 

prvidenciária e fiscal.

As relações com 

fornecedores se 

baseiam apenas em 

fatores como 

qualidade, preços e 

prazo.

Apoio ao 

desenvolvimento 

de fornecedores

10 5 0

Desenvolve relações 

comerciais e de 

parcerias duradouras 

com fornecedores, 

apoiando o seu 

crescimento.

Contribui para a 

melhoria do padrão 

gerencial dos 

fornecedores, 

disponibilizando 

informações.

Estabelece relações 

contratuais apenas 

com base em critérios 

comerciais.

Política de 

comunicação 

comercial

10 5 0

Desempenha papel 

ativo na formação de 

valores e padrões de 

sustentabilidade e de 

consumo, e sua 

comunicação 

possibilita a criação de 

valores positivos na 

sociedade.

Tem consiência sobre 

a necessidade de uma 

política formal de 

comunicação alinhada 

com seus princípios e 

valores de 

sustentabilidade, mas 

seu material de 

comunicação não 

evidencia tal postura.

Atua de acordo com a 

legislação em vigor de 

defesa do 

consumidor.

Excelência do 

atendimento a 

clientes

10 5 0

Age proativamente. 

Possui processos que 

incluem a procura das 

causas dos problemas 

e a utilização dessas 

informações para 

aprimorar a qualidade 

dos produtos e 

serviços.

Reage as reclamações 

com qualidade.

Toma providências 

somente sob pressão.

Envolvimento dos 

stakeholders de 

mercado nos 

processos 

decisórios

10 5 0

Existem processos 

formais de 

engajamento dos 

stakeholders, 

resultando em 

compromissos 

compartilhados.

Os interesses do 

stakeholders são 

considerados 

unilateralmente pela 

empresa.

Os interesses dos 

stakeholders não são 

considerados nos 

processos decisórios. 

Abrangência das 

relações
10 5 0

Incorporam questões 

sociais e ambientais 

de forma integrada.

Incorporam questões 

sociais e ambientais, 

isoladamente.

Restringe-se a 

questões financeiras.

Métricas - Responsabilidade com o Mercado
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Aplicação da avaliação: 50/7 = 7,14 x 75% = 5,36. 

- Elementos: Responsabilidade com a Sociedade. 

 

 

Ilustração 27: Respostas métricas Responsabilidade com a Sociedade. 
Fonte: Coleta de dados 

 

Gerenciamento do 

impacto da 

empresa na 

comunidade do 

entorno

10 5 0

Antecipa-se às 

demandas da 

comunidade e a 

mantém informada 

sobre atuais e futuros 

planos e impactos de 

suas atividades. 

Envolve a comunidade 

na resolução dos 

problemas.

Possui processo 

estruturado para 

registrar reclamações 

e promove reuniões 

sistmáticas para 

informar lideranças 

locais sobre 

providências tomadas.

Procura tomar 

medidas reparadoras 

em resposta a 

reclamações e 

manifestações da 

comunidade.

Relações com 

organizações locais 10 5 0

Participa da 

elaboração e da 

implantação de 

projetos conjuntos 

com entidades locais, 

mantendo parcerias 

de longo prazo e 

capacitando lideranças 

envolvidas.

Apóia várias entidades 

com doações, 

financiamento e 

implementação de 

projetos, divulgando 

experiências bem-

sucedidas.

Responde 

pontualmente a 

eventuais pedido de 

apoio.

Participação em 

projetos sociais e 

governamentais

10 5 0

Contribui 

regularmente com 

recursos humanos, 

técnicos ou 

financeiros para a 

realização de projetos 

específicos e 

localizados, 

executados por 

entidades 

governamentais.

Contribui 

ocasionalmente com o 

poder público na 

realização de eventos 

e atividades pontuais 

e/ou apóia 

financeiramente 

programas e projetos 

do poder público, em 

resposta a solicitações 

das autoridades.

Contribui apenas com 

o pagamento de 

impostos.

Métricas - Responsabilidade com a Sociedade
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Aplicação da avaliação: 5/3 = 1,67 x 75% = 1,25. 

- Elementos: Responsabilidade com o Meio Ambiente. 

 

 

Ilustração 28: Respostas métricas Responsabilidade com o Meio Ambiente. 
Fonte: Coleta de dados 

 

Educação e 

conscientização 

ambiental

10 5 0

Desenvolve 

campanhas internas e 

externas de 

conscientização e 

educação ambiental.

Desenvolve 

sistematicamente 

atividades de 

educação ambiental 

focadas no público 

interno.

Desenvolve ações de 

educação ambiental 

pontualmente, com 

foco no público 

interno.

Comprometimento 

da empresa com a 

melhoria da 

qualidade 

ambiental

10 5 0

Trata a questão 

ambiental como tema 

transversal em sua 

estrutura 

organizacional e a 

inclui no 

planejamento 

estratégico. Age de 

forma estratégica e 

preventiva. 

Desenvolve políticas 

preventivas e possui 

área ou comitê 

responsável pelo 

meio ambiente.

Cumpre os parâmetros 

e requisitos exigidos 

pela legislação 

nacional.

Controle de 

entradas e saídas 

de materiais

10 5 0

Possui processo para 

medir, monitorar e 

auditar os aspectos 

ambientais 

significativos 

relacionados ao 

consumo de recursos 

naturais e à produção 

de resíduos e dejetos. 

Investe na atualização 

dos padrões 

tecnológicos, visando 

à redução e/ou à 

substituição de 

insumos e à 

reutilização de 

resíduos.

Limita-se a ações de 

redução de consumo 

de recursos naturais 

sem alterar padrões 

técnológicos.

Passivo ambiental 10 5 0

A empresa possui 

programa ou 

procedimento formal 

e estruturado para 

identificação e 

gerenciamento de 

riscos e passivos 

ambientais, bem 

como provisiona o 

passivo existente.

A empresa possui 

programa estruturado 

ou procedimento 

formal e estruturado 

para identificação e 

gerenciamento de 

riscos e passivos 

ambientais, mas não 

faz o provisionamento 

do passivo 

identificado. 

A empresa não possui 

programa ou 

procedimento formal 

para identificação e 

gerenciamento de 

riscos e 

gerenciamento de 

passivos ambientais.

Métricas - Responsabilidade com o Meio Ambiente
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Aplicação da avaliação: 15/4 = 3,75 x 75% = 2,81. 

Para a categoria Responsabilidade com Stakeholders a pontuação obtida 

foi de 16,92 pontos, gerando uma avaliação média de 4,23 para a categoria. 

Segue resultado da aplicação do modelo de avaliação para a dimensão 

de Estruturas que avaliou três categorias, Órgãos, Papeis e Eficácia, 

Funcionamento e Procedimentos. 

- Categoria avaliada: Órgãos. 

- Elementos: Conselho de administração. 

 

 

Participação de 

diretores como 

membros do 

conselho de 

administração

10 5 0

O CEO e/ou diretores 

nçao fazem parte do 

conselho.

O CEO faz parte do 

conselho, mas existe a 

prática de os 

conselheiros 

reservarem 

momentos da reunião 

sem a presença do 

CEO.

Os conselheiros são 

internos ou externos, 

mas não 

independentes. Eles 

são escolhidos pela 

afinidade com o CEO.

Regimento interno 

do conselho
10 5 0

O regimento interno 

do conselho faz parte 

do estatuto social da 

empresa, 

formalmente 

aprovado pela 

assembléia de 

acionistas e 

estabelece todas as 

diretrizes e normas de 

funcionamento do 

consleho.

O regimento interno 

do conselho está 

incompleto ou não foi 

submetido à 

aprovação dos 

acionistas.

Não existe regimento 

interno do conselho.

Métricas - Conselho de Administração
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Ilustração 29: Respostas métricas Conselho de Administração. 
Fonte: Coleta de dados 

 
 

Distinção dos 

papéis de 

presidente e CEO

10 5 0

O presidente do 

conselho e o CEO têm 

papéis distintos e 

claramente definidos.

O CEO e o presidente 

do conselho são 

pessoas diferentes, 

mas com papéis que 

se sobrepõem.

Os papéis de 

presidente do 

conselho e CEO são 

exercidos pela mesma 

pessoa.

Renovação dos 

membros do 

conselho de 

administração

10 5 0

Os mandatos são 

definidos por períodos 

de um a dois anos sem 

renovação automática.

Existem regras de 

renovação, mas sua 

aplicação varia caso a 

caso.

Não há regra de 

renovação para os 

conselheiros.

Comitê de 

auditoria
10 5 0

O comitê de auditoria 

é composto 

exclusivamente por 

conselheiros 

independentes. 

Reúne-se 

regularmente com o 

conselho fiscal, a 

auditoria interna e a 

auditoria 

independente.

O comitê de auditoria 

é composto por 

conselheiros e 

executivos e se reúne 

eventualmente para 

analisar os resultados 

das atividades da 

auditoria externa.

Não existe comitê de 

auditoria.

Remuneração dos 

conselheiros
10 5 0

A remuneração dos 

conselheiros é 

estabelecia segundo 

critérios de mercado 

ou referenciada pelo 

valor/hora percebida 

pelo CEO, e é 

composta de uma 

parte variável 

alinhada com o 

desempenho da 

empresa.

A remuneração dos 

conselheiros é fixa e 

não acompanha os 

critérios de mercado.

A remuneração dos 

conselheiros é 

estabelecida por 

critérios subjetivos.
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Aplicação da avaliação: 35/6 = 5,83 x 75% = 4,38. 

- Elementos: Comitês do Conselho de Administração. 

 

 
Ilustração 30: Respostas métricas Comitês do Conselho de Administração. 
Fonte: Coleta de dados 

 
 

Aplicação da avaliação: 0/3 = 0,00 x 75% = 0,00. 

- Elementos: Conselho de Família. 

Estruturação dos 

comitês do 

conselho

10 5 0

O conselho possui 

número adequado de 

comitês, os quais 

apóiam e dão solidez 

às suas decisões.

Alguns comitês 

existem, porém com 

funcionamento 

esporádico e estrutura 

mutante.

Nâo existe comitês do 

conselho.

Composição dos 

comitês
10 5 0

Todos os comitês 

constituídos em sua 

totalidade por 

membros 

independentes do 

conselho.

Alguns comitês têm 

maioria de seus 

membros formada por 

conselheiros 

independentes.

Não existe critério 

para indicação de 

membros dos comitês, 

sendo que alguns têm 

membros da gestão.

Qualificação dos 

membros dos 

comitês

10 5 0

Todos os membros 

dos comitês têm 

experiência e 

conhecimento sobre 

os assuntos objetivo 

de sua atuação.

Não há muito critério 

na seleção dos 

membros dos comitês, 

sendo que alguns têm 

experiência e 

conhecimento e 

outros não.

Nâo existem regras ou 

critérios para 

indicação de membros 

dos comitês.

Métricas - Comitês do Conselho de Administração
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Ilustração 31: Respostas métricas Conselho de Família. 
Fonte: Coleta de dados 

Estruturação e 

funcionamento do 

conselho de 

família

10 5 0

Existe um conselho da 

família estruturado 

segundo critérios e 

regras estabelecidos 

com os 

representantes da 

propriedade. O papel, 

as atribuições e os 

mecanismos de 

participação e de 

representação são 

claros.

Existe um coselho de 

família, mas a sua 

estruturação não 

atende plenamente às 

necessidades das 

famílias proprietárias. 

Funciona por períodos 

intermitentes.

Não existe conselho 

de família, embora 

haja evidências de sua 

necessidade.

Protocolo das 

famílias 

proprietárias

10 5 0

Existe um protocolo 

acordado e aprovado 

por todos os 

representantes do 

conselho de família, 

definindo as regras 

que orientam o 

relacionamento da 

família com a 

empresa, os critérios 

para relações de 

trabalho com a 

empresa e a 

administração dos 

conflitos de interesse.    

Existe um protocolo, 

mas ele não cobre 

todas as áreas 

geradoras de conflito.

Não existe protocolo 

elaborado.

Educação das 

novas gerações
10 5 0

As novas gerações são 

preparadas de acordo 

com um programa 

estruturado para 

papéis futuros na 

empresa ou fora dela.

Existem ações 

isoladas, sem 

consistência entre 

elas. Os membros das 

novas gerações 

normalmente 

desconhecem seu 

papel junto à 

sociedade.

Não existe nenhum 

plano ou programa.

Planejamento 

sucessório na 

propriedade

10 5 0

Há um plano de 

sucessão na 

propriedade, 

compartilhado e 

aceito.

Há um plano, mas ele 

não é aceito por 

todos, o que dificulta 

sua implementação.

Não há um 

planejamento.

Regimento do 

conselho de 

família

10 5 0

Existe um regimento 

regulando o seu 

funcionamento, a 

eleição de seus 

membros, a pauta do 

conselho e as 

responsabilidades dos 

seus participantes.

Existe um regimento 

cujas regras não são 

aplicadas ou seguidas 

regularmente.

Não existe regimento.

Métricas - Conselho de Família
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Aplicação da avaliação: 20/5 = 4,00 x 75% = 3,00. 

- Elementos: Direção Executiva. 

 

 
Ilustração 32: Respostas métricas Direção Executiva. 
Fonte: Coleta de dados 

 
Aplicação da avaliação: 35/4 = 8,75 x 75% = 6,56. 

Alinhamento da 

direção executiva 

com o conselho de 

administração

10 5 0

A direção executiva 

executa as estratégias 

conforme as diretrizes 

do conselho.

A direção executiva 

está parcialmente 

alinhada com as 

diretrizes e a 

estratégia.

A direção executiva 

apresenta 

divergências 

relevantes quanto às 

diretrizes e à 

execução da 

estratégia.

Prestação de 

contas pela direção 

executiva

10 5 0

Há prontidão para a 

prestação de contas, 

com clareza e 

consistência das 

informações.

A prestação de contas 

se dá sob demanda e 

apresenta algumas 

falhas quanto à clareza 

e à consistência das 

informações.

Há resistência para a 

prestação de contas, e 

as informações 

carecem de clareza e 

consistência.

Clareza nas 

responsabilidades
10 5 0

As responsabilidades 

e os poderes da 

direção executiva 

estão claramente 

previstos em seus 

documentos 

societários, 

organograma e outros 

regimentos e normas 

internas.

As responsabilidades 

são estabelecidas, de 

forma geral, nos 

documentos 

societários, porém 

existe algumas áreas 

com redundâncias e 

controvércias.

Não há clareza quanto 

às responsabilidades 

da direção executiva, 

sendo comum 

ocorrerem eventos 

que envolvem muitas 

pessoas e demora 

para tomada de 

decisões.

Indicação e 

escolhas de 

diretores

10 5 0

O CEO submete à 

apreciação e à 

aprovação do 

conselho os nomes 

escolhidos para 

compor a direção 

executiva. O conselho 

avalia e homologa as 

indicações.

O CEO comunica ao 

conselho as escolhas 

dos diretores 

executivos.

O CEO não 

compartilha com o 

conselho as decisões 

relativas à escolha dos 

diretores.

Métricas - Direção Executiva
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- Elementos: Holdings. 

 

Ilustração 33: Respostas métricas Holdings. 
Fonte: Coleta de dados 

 

Eficácia para 

otimização 

financeira

10 5 0

A holding exerce com 

eficácia sua missão 

financeira, 

possibilitando melhor 

administração 

financeira, 

alavancagem, alocação 

de recursos e poder 

de negociação junto a 

entidades financeiras 

e ao mercado.

A holding exerce 

apenas parcialmente 

esse papel.

A holding não exerce 

função financeira de 

destaque.

Definição clara de 

poderes
10 5 0

Existência de regras 

claras e formais de 

poderes sobre os 

papéis de acionistas, 

conselhos e direções 

executivas de cada 

empresa pertecente 

ao grupo.

Existência de regras 

formais, porém não 

muito claras, dando 

margem à 

controvérsia.

Inexistem regras 

claras, havendo 

constante duplicidade 

de ações e 

controvérsias.

Demonstrações 

financeiras 

consolidadas

10 5 0

São publicadas 

demonstrações 

financeiras 

consolidadas, 

incluindo todas as 

empresas do mesmo 

grupo.

Demonstrações 

financeiras 

consolidadas incluem 

somente empresas 

controladas.

Não são preparadas 

demonstrações 

financeiras 

consolidadas.

Planejamento 

tributário
10 5 0

A holding possibilita 

economia de gastos 

com impostos e maior 

fluxo de recursos para 

os acionistas.

A holding foi criada 

sem nenhum 

planejamento fiscal.

Holding com alto custo 

tributário.

Pirâmide societária
10 5 0

A estrutura legal 

abaixo da holding é 

clara e transparente, 

havendo razões 

imperativas para a 

existência de cada 

uma das entidades 

legais.

A estrutura legal 

abaixo da holding 

parece fazer sentido, 

porém existem 

participações cruzadas 

e dificuldades para 

seu entendimento.

A estrutura legal do 

grupo é confusa, com 

participações 

cruzadas, empresas 

dormentes e sem 

razão de existência.

Métricas - Holdings



78 
 

Aplicação da avaliação: 50/5 = 10,00 x 75% = 7,50. 

- Elementos: Auditoria Independente. 

 
Ilustração 34: Respostas métricas Auditoria Independente. 
Fonte: Coleta de dados 

  
Aplicação da avaliação: 15/3 = 5,00 x 75% = 3,75. 

Para a categoria Órgão a pontuação obtida foi de 25,19 pontos, gerando 

uma avaliação média de 4,20 para a categoria. 

 

- Categoria avaliada: Papéis e Eficácia. 

- Elementos: Conselho de administração. 

 

Cumprimento do 

plano de trabalho
10 5 0

As atividades são 

cumpridas além do 

plano de trabalho 

estabelecido, 

inclusive quanto a 

prazos.

As atividades são 

cumpridas de acordo 

com o plano de 

trabalho estabelecido.

As atividades não são 

cumpridas de acordo 

com o plano de 

trabalho estabelecido.

Reporte do auditor 

independente
10 5 0

A auditoria reporta ao 

conselho de 

administração ou ao 

comitê de auditoria do 

conselho.

A auditoria reporta ao 

conselho de 

administração e ao 

CEO.

A auditoria é 

contratada e 

reportada ao diretor 

financeiro.

Parecer do auditor 

independente
10 5 0

Sem ressalvas. Com até duas 

ressalvas.

Com mais de duas 

ressalvas, adverso ou 

sem opinião.
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Preparação para 

reuniões
10 5 0

Os conselheiros se 

preparam para as 

reuniões e o tempo é 

bem administrado e 

suficiente para 

análises e decisões 

sobre as questões-

chave.

Há pouca preparação 

para a reunião. As 

questões-chave são 

analisadas sem a 

profundidade 

necessária.

Não há preparação 

para as reuniões. As 

dúvidas sobre 

relatórios são tomadas 

durante as mesmas.

Processo decisório 10 5 0

Há um ambiente de 

diálogo e dissensão, a 

maioria das decisões é 

tomada por consenso.

O processo decisório é 

complexo e recorre-se 

constantemente a 

votações.

Os consleheiros atuam 

como representantes 

dos interesses dos 

acionistas que os 

indicam, reproduzindo 

os conflitos 

existentes.

Eficácia do papel 

do conselho
10 5 0

O conselho tem 

atuação efetiva na 

gestão estratégica, no 

monitoramento do 

desempenho da 

empresa, na 

orientação e na 

avaliação da direção 

executiva.

O papel do conselho 

de administração se 

concentra no 

desempenho e nas 

operações da 

empresa.

O conselho cumpre 

um papel formal de 

validação das decisões 

da direção executiva.

Distinção de 

papéis do conselho 

e da direção 

executiva

10 5 0

Os papéis do conselho 

de administração e da 

direção executiva são 

distintos e claramente 

definidos.

Há uma sobreposição 

de papéis do conselho 

e da direção 

executiva.

Não há clareza de 

papéis e distinção de 

fronteiras entre o 

conselho e a direção 

executiva.

Papel do 

presidente do 

conselho

10 5 0

Condução eficaz e 

independente dos 

trabalhos e das 

votações no conselho.

Há dependência do 

CEO para estabelecer 

a agenda e conduzir 

eficazmente as 

reuniões.

Liderança do conselho 

é difusa e reuniões 

são mal organizadas.

Métricas - Papéis e Eficácia do Conselho de Administração
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Ilustração 35: Respostas as métricas Papéis e Eficácia do Conselho de Administração.  
Fonte: Coleta de dados 

 
 

Aplicação da avaliação: 65/7 = 9,29 x 75% = 6,96. 

- Elementos: Papéis e eficácia do conselho de família. 

 

 

Papel da secretaria 

e organização das 

reuniões do 

conselho

10 5 0

As reuniões são bem 

organizadas, o 

material é distribuído 

antecipadamente e a 

agenda e horário são 

cumpridos. As atas são 

elaboradas com 

exatidão e clareza.

Não existe rigor na 

preparação da pauta. 

Os documentos estão 

incompletos ou são 

distribuídos durante a 

reunião. A agenda 

nem sempre é 

cumprida. As atas 

carecem de clareza e 

completude.

As reuniões são 

ineficientes. 

Freqüentemente, há 

dificuldade para se 

cumprir a agenda. 

Ocorrem falhas na 

redação das atas ao 

documentar as 

decisões.

Programação de 

pauta
10 5 0

O conselho possui um 

controle anual de 

pautas a serem 

discutidas.

As pautas das 

reuniões são definidas 

na medida em que os 

assuntos emergem.

As reuniões do 

conselho não 

possuem pauta prévia 

ou ela é comunicada 

no dia da reunião.

Papel do conselho 

de família
10 5 0

Papel bem definido. 

Respeita seus limites 

de atuação e dos 

demais órgãos de 

governança da 

empresa. Atende os 

objetivos das famílias 

proprietárias e emite 

expectativas claras 

para o conselho de 

administração.

Há confusão nos 

papéis. Os limites não 

estão claros entre o 

conselho de família e 

os demais órgãos de 

governança. Não há 

clareza na emissão de 

expectativas para o 

conselho de 

administração.

Não há limite na 

atuação do conselho 

de família. Os 

membros das famílias 

proprietárias não 

respeitam seu papel e 

tentam resolver suas 

questões em 

encontros informais, 

dando instruções 

descoordenadas para 

o conselho de 

administração ou 

diretamente para a 

diretoria executiva.
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Ilustração 36: Respostas métricas Papéis e Eficácia do Conselho de Família. 
Fonte: Coleta de dados 
 
 

Aplicação da avaliação: 25/4 = 6,25 x 75% = 4,69. 

- Elementos: Papéis e eficácia da direção executiva. 

Eficácia do 

conselho de 

família

10 5 0

Tem atuação efetiva 

na administração dos 

conflitos, no 

planejamento da 

sucessão da 

propriedade e na 

preparação das novas 

gerações. Planeja e 

desenvolve ações em 

prol da unidade 

familiar. Alinha a 

família em torno dos 

propósitos. Atua com 

visão de longo prazo, 

fortalecendo os 

valores.

A atuação se 

concentra em 

assuntos de natureza 

burocrática, com 

pouca efetividade nos 

seus resultados. Não 

há um alinhamento 

claro quanto aos 

interesses e 

propósitos com 

relação aos negócios. 

Não desenvolve ações 

de longo prazo 

visando à perpetuação 

da empresa.

Atua com visão de 

curto prazo. Os 

conflitos familiares 

extrapolam para a 

empresa. Não 

promove a união da 

família em torno do 

negócio.

Regimento interno
10 5 0

O conselho opera com 

base no regimento 

interno, respeitando o 

seu regulamento. As 

medidas de punição 

previstas no 

regimento são 

tomadas 

formalmente.

O regimento interno 

do conselho nem 

sempre é respeitado. 

As medidas de 

conseqüência são 

tomadas  de forma 

aleatória.

O conselho 

desconsidera as regras 

do regimento interno. 

Nenhuma medida é 

tomada com relação 

ao descumprimento 

das normas.

Desenvolvimento 

das novas gerações 10 5 0

O conselho de família 

cumpre o seu papel na 

preparação das novas 

gerações, garantindo  

pessoas preparadas 

para o exercício do seu 

papel na propriedade.

Cumpre o seu papel 

de forma 

desordenada. Não há 

consistência na 

formação das novas 

gerações para o 

exercício do seu 

papel.

Não tem no seu 

escopo de atuação a 

preparação da nova 

geração.
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Ilustração 37: Respostas métricas Papéis e Eficácia da Direção Executiva. 
Fonte: Coleta de dados 

 
Aplicação da avaliação: 35/4 = 8,75 x 75% = 6,56. 

- Elementos: Papéis e eficácia da auditoria independente. 

Eficácia da direção 

executiva
10 5 0

A direção executiva 

compreende e exerce 

a liderança na 

execução estratégica 

da empresa e atua em 

todas as funções 

relevantes para a 

excelência na sua 

operacionalização de 

curto e de longo 

prazos.

A direção executiva 

está atrelada à gestão 

da empresa com 

orientação para o 

mercado e para 

resultados.

A direção executiva 

está voltada para o 

curto prazo e focada 

em questões 

operacionais.

Distinção de 

papéis entre 

conselho e direção 

executiva

10 5 0

Há clareza nas regras 

dos poderes da 

diretoria executiva, 

que desempenha seu 

papel dentro dos 

limites de poder 

delegado pelo CAD.

Existem dificuldades 

no entendimento de 

determinadas regras e 

algumas vezes, a 

diretoria executiva 

desempenha o papel 

do conselho e vice-

versa.

Há diversas 

ocorrências e 

divergência entre 

diretoria executiva e 

CAD em virtude da 

falta de clareza nas 

alçadas e definição de 

responsabilidades.

Avaliação da 

direção executiva
10 5 0

O desempenho da 

equipe de direção é 

avaliado anualmente 

por meio de processo 

estruturado com 

feedback formal.

O processo de análise 

de desempenho é 

informal.

Não existe um 

processo de análise de 

desempenho.

Remuneração da 

direção executiva
10 5 0

O pacote de 

remuneração da 

direção executiva 

inclui bônus e 

incentivos para 

crescimento do valor 

da empresa.

A remuneração da 

direção executiva 

compõe-se de salários 

e participação nos 

resultados anuais.

A remuneração da 

direção executiva está 

baseada em salário 

fixo de mercado.

Métricas - Papéis e Eficácia da Direção Executiva
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Ilustração 38: Respostas métricas Papéis e Eficácia da Auditoria Independente.  
Fonte: Coleta de dados 

 
Aplicação da avaliação: 30/3 = 10,00 x 75% = 7,50. 

Para a categoria Papéis e Eficácia a pontuação obtida foi de 25,71 pontos, 

gerando uma avaliação média de 6,43 para a categoria. 

 

- Categoria avaliada: Funcionamento e Procedimentos. 

- Elementos: Funcionamento e procedimentos da reunião ou assembleia 

de sócios. 

Eficácia da 

auditoria 

independente

10 5 0

Conselho de 

administração e 

comitê de auditoria 

avaliam anualmente a 

eficácia da auditoria 

independente e 

recomendam 

melhorias ou troca de 

auditores.

Avaliação da eficácia 

da auditoria é 

discutida pelo 

conselho de 

administração porém 

não existe um 

processo formal de 

busca de melhorias.

Não há processo 

formal para medir 

eficácia da auditoria. A 

avaliação é feita pela 

direção executiva, 

porém não 

documentada.

Independência da 

auditoria
10 5 0

Existem 

procedimentos 

formais para avaliar 

anualmente a 

independência dos 

auditores, 

assegurando que eles 

não possuem 

situações que possam 

comprometer sua 

independência.

A independência dos 

auditores é analisada 

esporadicamente, 

porém não existe 

processo formal a 

respeito.

Não existem 

procedimentos para 

avaliar e assegurar a 

independência dos 

auditores.

Recomendações 

dos auditores 

independentes 

sobre gestão de 

risco e melhorias 

nos controles

10 5 0

As recomendações são 

abjeto de plano de 

ação da empresa e 

monitoradas pelo 

conselho de 

administração/comitê 

de auditoria.

As recomendações são 

implementadas 

parcialmente e 

reportadas ao 

conselho de 

administração/comitê 

de auditoria.

Não existem 

recomendações ou 

não há follow-up 

sobre recomendações 

dos auditores.
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Ilustração 39: Respostas métricas Funcionamento e Procedimentos da Reunião com os Sócios. 
Fonte: Coleta de dados 

 
Aplicação da avaliação: 30/3 = 10,00 x 75% = 7,50. 

Para a categoria Funcionamento e Procedimentos a pontuação obtida foi 

de 7,50 pontos, gerando uma avaliação de 7,50 para a categoria. 

 

Segue resultado da aplicação do modelo de avaliação para a dimensão 

de Processos que avaliou duas categorias, Conselho de Administração e 

Propriedade (Acionistas/Sócios) Conselho de administração, Diretoria 

Executiva. 

- Categoria avaliada: Conselho de Administração. 

- Elementos: Contratação do CEO. 

Quórum nas 

reuniões ou 

assembléias

10 5 0

Exigência da presença 

da totalidade dos 

sócios para a 

instalação.

O quórum necessário 

para a primeira 

convocação é de, no 

mínimo, três quartos 

do capital social.

O quórum de 

instalação é inferior à 

três quartos do capital 

social.

Convocação e 

realização das 

reuniões ou 

assembléia anual

10 5 0

As reuniões ou 

assembléias foram 

convocadas e 

realizadas nos prazos 

e forma definidos 

legalmente.

A convocação foi 

realizada, porém, não 

foi realizada no prazo 

legal.

Não-cumprimento 

deste dispositivo.

Qualidade das 

deliberações
10 5 0

As deliberações foram 

tomadas de acordo 

com o que determina 

o contrato social e 

com os interesses da 

empresa.

As deliberações estão 

de acordo com o 

contrato social, 

porém, em desacordo 

com algum interesse 

da empresa.

As deliberações estão 

em desacordo com 

com o contrato social.

Métricas - Funcionamento e Procedimentos da Reunião ou Assembléia de Sócios
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Ilustração 40: Respostas métricas Contratação e Sucessão do CEO. 
Fonte: Coleta de dados 

 

Aplicação da avaliação: 5/3 = 1,67 x 75% = 1,25. 

- Elementos: Avaliação de desempenho e remuneração do CEO. 

Papel do conselho 

na contratação do 

CEO

10 5 0

São prerrogativas do 

conselho a escolha, a 

contratação e a 

demissão do CEO.

O conselho se limita a 

validar a escolha do 

CEO.

O conselho não 

participa do processo 

de seleção e 

contratação do CEO.

Perfil do sucessor 10 5 0

Os requisitos e o perfil 

de competência para o 

cargo são claramente 

definidos.

O perfil de 

competência do 

sucessor não está 

claramente definido. 

O perfil do CEO não é 

tratado no conselho.

Planejamento de 

sucessão do CEO
10 5 0

Existe um plano de 

sucessão e, 

periodicamente, o 

conselho monitora a 

evolução do 

desempenho dos  

candidatos potenciais.

Existe candidatos 

potenciais escolhidos 

por critérios alheios e 

sem consenso no 

conselho.

Não existe plano de 

sucessão do CEO.

Métricas - Contratação e Sucessão do CEO
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Ilustração 41: Respostas métricas Avaliação de Desenho e Remuneração do CEO. 
Fonte: Coleta de dados 

 
Aplicação da avaliação: 20/3 = 6,67 x 75% = 5,00. 

- Elementos: Avaliação do conselho de administração. 

Avaliação do 

desempenho do 

CEO

10 5 0

O processo de 

avaliação do CEO é 

definido a partir de 

parâmetros alinhados 

com os objetivos 

estratégicos, no 

modelo de avaliação 

360º, envolvendo o 

presidente e os 

conselheiros.

A avaliação de 

desempenho do CEO 

está parcialmente 

associada aos 

objetivos estratégicos, 

ela ocorre em 

conversas informais 

do CEO com o 

presidente ou os 

conselheiros.

Não existe processo 

de avaliação do CEO.

Afetividade da 

avaliação
10 5 0

O feedback formal pós-

avaliação gera um 

plano de 

desenvolvimento 

individual do CEO 

negociando com o 

presidente do 

conselho.

O CEO define 

informalmente seu 

plano de 

desenvolvimento.

Não existe processo 

de feedback formal.

Remuneração 10 5 0

O pacote de 

remuneração do CEO é 

composto de bônus de 

metas anuais e 

incentivos de geração 

de valor no longo 

prazo, mediante 

planos de compras de 

ações.

A remuneração do 

CEO se compõe de 

salários e participação 

nos resultados anuais.

A remuneração se 

baseia 

fundamentalmente 

em salário fixo.

Métricas - Avaliação de Desempenho e Remuneração do CEO
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Ilustração 42: Respostas métricas Avaliação do Conselho de Administração. 
Fonte: Coleta de dados 

 
Aplicação da avaliação: 20/3 = 6,67 x 75% = 5,00. 

Para a categoria Conselho de Administração a pontuação obtida foi de 

11,25 pontos, gerando uma avaliação média de 3,75 para a categoria. 

 

- Categoria avaliada: Propriedade (Acionista/Sócios), Conselho de 

Administração e Direção Executiva. 

Processo de 

avaliação do 

conselho de 

administração

10 5 0

O conselho adota um 

processo estruturado 

de avaliação, 

envolvendo auto-

avaliação do grupo de 

conselheiros, 

complementando 

pelas avaliações nas 

perspectivas do 

presidente e do CEO.

A avaliação do 

conselho é feita por 

meio de um processo 

informal pelo 

presidente e/ou pelo 

CEO, sem feedback 

para os conselheiros.

Não existe processo 

de avaliação do 

conselho.

Abrangência da 

avaliação
10 5 0

A avaliação abrange os 

processos do 

conselho, seus papéis 

e responsabilidades. 

Os conselheiros são 

avaliados 

individualmente nos 

atributos de 

competências, 

atuação e 

comprometimento.

A avaliação do 

conselho aborda 

parcialmente 

atributos dos 

processos, papéis e 

responsabilidades do 

conselho. Os 

conselheiros não são 

avaliados 

individualmente.

A avaliação se limita 

aos aspectos formais 

das reuniões do 

conselho.

Efetividade da 

avaliação do 

conselho

10 5 0

Os resultados das 

avaliações são 

analisados em reunião 

específica do 

conselho, com 

definição de ações e 

metas de melhorias.

Os resultados da 

avaliação são 

apresentados no 

conselho, mas não 

existe um plano de 

melhoria.

Os resultados da 

avaliação não são 

acompanhados pelo 

conselho.

Métricas - Avaliação do Conselho de Administração
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- Elementos: Estrutural de capital e alavancagem. 

 

 
Ilustração 43: Respostas métricas Definição e Monitoramento da Estrutura de Capital e 
Alavancagem. 
Fonte: Coleta de dados 

 

Aplicação da avaliação: 20/3 = 6,67 x 75% = 5,00. 

- Elementos: Mecanismos de solução de conflitos. 

Definição dos 

riscos aceitáveis 

sobre a estrutura 

de capital

10 5 0

Os acionistas/sócios, 

por meio do conselho 

de administração, 

definem 

expressamente qual o 

nível de alavancagem 

financeira que estão 

dispostos a suportar.

Existe uma percepção 

tácita acerca da 

tolerância aos níveis 

de alavancagem 

financeira. Entretanto, 

é a diretoria executiva 

que exerce papel 

preponderante na 

discussão da escolha 

da estrutura meta de 

capital.

Não existe níveis 

tácitos nem expressos 

toleráveis de 

alavancagem 

financeira pelos 

acionistas/sócios. A 

decisão fica 

inteiramente por 

conta da diretoria 

executiva.

Precificação do 

capital próprio
10 5 0

O custo do capital 

próprio é calculado 

mediante critérios 

técnicos 

preestabelecidos que 

levam em conta o 

binômio financeiro de 

risco versus retorno 

ou a idéia de custo de 

oportunidade do 

capital (CAPM, APM 

ou semelhante).

Existe a precificação 

do custo do capital 

próprio, mas os 

critérios utilizados não 

levam em 

consideração o custo 

de oportunidade de 

atividades de risco 

análogo (exemplo, um 

referencial de 

mercado financeiro é 

o padrão utilizado).

Não existe na 

empresa o 

reconhecimento de 

que o capital próprio 

tenha um custo.

Viabilização da 

estrutura meta de 

capital

10 5 0

Definidos os 

parâmetros aceitáveis 

de risco pelos 

acionistas/sócios, 

decisões de caráter 

unicamente técnico 

são tomadas para 

viabilizar a estrutura 

meta de capital, 

levando-se em conta a 

característica dos 

ativos existentes e 

dos projetos a serem 

financiados.

Existe o 

reconhecimento dos 

parâmetros aceitáveis 

de risco, mas não são 

usados critérios 

técnicos para financiar 

ativos com passivos de 

mesma característica.

A diretoria executiva 

toma decisões de 

financiamento e de 

estrutura meta de 

capital sem levar em 

conta os parâmetros 

de risco determinados 

pelos 

acionistas/sócios e 

tampouco critérios 

técnicos de financiar 

ativos com passivos de 

mesma característica.

Métricas - Definição e Monitoramento da Estrutura de Capital e Alavancagem
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Regras para 

alinhamento dos 

agentes de 

governança: 

propriedade, 

conselho e 

diretoria

10 5 0

Existe um claro 

alinhamento entre os 

agentes, expresso no 

acordo de sócios, no 

estatuto (contrato 

social) e nos 

regimentos do 

conselho e da 

diretoria.

Existem regras 

estimadas a 

convergência, porém 

nem todas são 

formais. O esforço 

para isso fica mais 

claro nas atutudes dos 

agentes e alguns 

conflitos ocorrem.

Não existem regras 

claras e conflitos são 

freqüentes.

Conduta e ação de 

diretores 

executivos

10 5 0

Existem regras do 

código de conduta que 

proíbem claramente 

transações por 

administradores que 

possam causar 

prejuízos à empresa 

(financeiras, partes 

relacionadas, 

benefícios não-usuais, 

familiares de 

administradores na 

empresa e outros).

Não há regra. O código 

de conduta é geral e 

não estipula regras 

específicas limitando 

certos tipos de 

transações pelos 

administradores.

Não existem regras 

claras nem limites 

definidos para 

transações de 

administradores.

Limites de alçadas 10 5 0

Os documentos 

societários definem 

claramente os limites 

de alçadas para 

decisões pelos 

acionistas/sócios, pelo 

conselho de 

administração e pela 

diretoria (limites de 

valores, natureza de 

transações, acorrência 

de riscos etc.).

Os documentos 

societários dão 

margem a dúvidas e 

ocorrem algumas 

situações de conflitos 

sobre determinadas 

decisões.

Não existe limites de 

alçadas definidos, há 

situações comuns de 

conflito, gerando 

bastante desgaste.

Métricas - Mecanismos de Solução de Conflitos
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Ilustração 44: Respostas métricas Mecanismos de Solução de Conflitos. 
Fonte: Coleta de dados 

 
Aplicação da avaliação: 45/5 = 9,00 x 75% = 6,75. 

- Elementos: Formulação e monitoramento das políticas funcionais. 

 

Ilustração 45: Respostas métricas Formulação e Monitoramento das Politicas Funcionais. 
Fonte: Coleta de dados 

 

Aplicação da avaliação: 30/3 = 10,00 x 75% = 7,50. 

Mecanismos para 

solução de conflito
10 5 0

Documentos 

societários, código de 

conduta, regimentos e 

normas prevêem 

mecanismos de 

solução de conflito, 

existindo regras claras 

para encaminhamento 

de soluções nos três 

níveis de governança.

Existem normas para 

cada sistema de 

governança 

(propriedade, 

conselho e diretoria), 

porém as regras para 

interação entre eles 

são escassas e 

informais.

Poucas regras escritas, 

sistemas operam 

informalmente, sendo 

normal a demora para 

decisões. Não existem 

políticas nem preparo, 

pela companhia, para 

divulgação.

Arbitragem 10 5 0

A arbitragem para 

resoluções de 

conflitos é prevista no 

acordo de acionistas e 

no estatuto social (ou 

contrato social).

A arbitragem é 

somente prevista no 

acordo de acionistas.

Não há previsão de 

arbitragem para 

resolução de conflitos.

Políticas funcionais 10 5 0

As políticas funcionais 

são elaboradas a partir 

de diretrizes do 

conselho.

As políticas funcionais 

são elaboradas a partir 

de diretrizes da 

direção executiva, 

sem envolvimento do 

conselho.

Não existe políticas ou 

diretrizes 

formalmente 

estabelecidas.

Normas e 

procedimentos
10 5 0

Os procedimento 

fazem parte do 

sistema de gestão da 

empresa e estão 

alinhados com as 

políticas funcionais.

Procedimentos 

incompletos ou 

parcialmente 

alinhados com as 

políticas funcionais.

Não existem 

procedimentos 

formais na empresa.

Cumprimento dos 

procedimentos
10 5 0

A divulgação, o 

treinamento e o 

acompanhamento dos 

procedimentos são 

sistemáticos.

A divulgaçã, o 

treinamento e o 

acompanhamento dos 

procedimentos são 

irregulares e reativos.

Não existem 

procedimentos 

formais na empresa.

Métricas - Formulação e Monitoramento das Políticas Funcionais
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- Elementos: Diretrizes e objetivos empresariais. 

 
Ilustração 46: Respostas métricas Diretrizes e Objetivos Empresariais. 
Fonte: Coleta de dados 

 
Aplicação da avaliação: 30/3 = 10,00 x 75% = 7,50. 

 

- Elementos: Gestão estratégica.  

Definição das 

diretrizes e 

objetivos 

empresariais

10 5 0

As diretrizes e 

objetivos 

empresariais 

referentes à estrutura 

de capital, ao retorno 

sobre o investimento, 

a dividendos e à 

geração de valor têm 

metas e indicadores 

definidos.

As diretrizes e 

objetivos 

empresariais estão 

definidos mas não 

contemplam metas e 

indicadores.

As diretrizes e 

objetivos 

empresariais não 

estão definidos.

Alinhamento das 

diretrizes e 

objetivos 

empresariais

10 5 0

As diretrizes e os 

objetivos são 

explicitados 

formalmente e 

alinhados entre os 

sócios ou acionistas e 

o conselho de 

administração e a 

direção executiva

As diretrizes são 

explicitadas mas estão 

parcialmente 

alinhadas entre os 

sócios ou acionistas e 

o conselho de 

administração e a 

direção excutiva.

Não existe uma 

explicitação formal 

das diretrizes.

Diretrizes 

sustentáveis de 

valor

10 5 0

Existem métricas com 

base nos conceitos de 

sustentabilidade e é 

claro o seu 

relacionamento com a 

geração de valor no 

longo prazo.

Existem métricas com 

base nos conceitos de 

sustentabilidade, mas 

sem qualquer vínculo 

de entendimento do 

seu relacionamento 

com a geração de valor 

no longo prazo.

Não existe métricas 

com base nos 

conceitos de 

sustentabilidade. 

Precalece a visão de 

curto prazo.

Métricas - Diretrizes e Objetivos Empresariais
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Homologação da 

estratégia
10 5 0

O conselho de 

administração envolve-

se susbstancialmente 

na homologação e no 

monitoramento da 

execução estratégica.

O conselho de 

administração discute 

sobre a estratégia, 

mas raramente 

ocorrem 

contribuições.

A estratégia proposta 

pela diretoria 

executiva é sempre 

aprovada. Um simples 

ritual.

Estratégia e 

práticas de 

sustentabilidade

10 5 0

A estratégia revela 

preocupação com 

práticas de 

sustentabilidade.

A estratégia revela em 

parte preocupação 

com práticas de 

sustentabilidade.

A estratégia não 

revela preocupação 

com práticas de 

sustentabilidade.

Monitoramento da 

estratégia
10 5 0

Acompanhamento dos 

resultados sempre 

com olhos voltados 

para a performance 

estratégica acordada. 

Todas as reuniões não 

só contemplam o 

tema como são 

iniciadas por ele.

A performance 

estratégica nem 

sempre é a base que 

sustenta o 

monitoramento dos 

resultados. Há clara 

predileção pela 

performance 

operacional em 

detrimento da 

performance 

estratégica.

A estratpegia, de 

maneira geral, só faz 

parte da pauta quando 

homologada.

Clareza e 

alinhamento da 

estratégia

10 5 0

A estratégia é clara, 

gera valor, há 

comprometimento 

por toda a organização 

e existe engajamento 

na execução.

A estratégia existe, 

porém não é clara; o 

comprometimento é 

parcial, com 

deficiências na sua 

execução.

Não há uma estratégia 

definida.

Métricas - Gestão Estratégica



93 
 

 
Ilustração 47: Respostas métricas Gestão Estratégica. 
Fonte: Coleta de dados 

 
Aplicação da avaliação: 60/7 = 8,57 x 75% = 6,43. 

 

- Elementos: Relações com o mercado. 

Processo de 

comunicação da 

estratégia

10 5 0

o conselho de 

administração envolve-

se susbstancialmente 

na homologação e no 

monitoramento da 

execução estratégica.

Existe 

compartilhamento 

tácito da estratégia. 

Os planos são 

desdobrados nos 

níveis de média e alta 

gerência.

A estratégia não é 

compartilhada na 

organização. É tratada 

como segredo nos 

vários níveis da 

organização.

Ciclo estratégico 10 5 0

Existe um ciclo 

estratégico de longo 

prazo definido, com 

atualizações anuais 

sistemáticas (base 

móvel) ou quando 

mudanças radicais no 

ambiente assim 

exigem.

Existe um ciclo 

estratégico de longo 

prazo definido, 

entretanto sem 

atualizações 

sistemáticas previstas.

Inexiste um ciclo 

estratégico de longo 

prazo formalmente 

definido. As reuniões 

de formulação 

estratégica acontecem 

motivadas por 

ameaças ou por 

oportunidades de 

mercado.

Indicadores para 

verificação das 

práticas de 

sustentabilidade

10 5 0

Existem indicadores 

para verificar o 

desenvolvimento de 

práticas de 

sustentabilidade e 

eles mostram 

evolução positiva.

Existem indicadores, 

porém percebe-se 

que os resultados não 

são positivos.

Não existem 

indicadores para 

veroificação das 

práticas de 

sustentabilidade.
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Ilustração 48: Respostas métricas Relações com o Mercado. 
Fonte: Coleta de dados 

 
Aplicação da avaliação: 35/6 = 5,83 x 75% = 4,38. 

Divulgação de 

informações
10 5 0

Companhia informa 

tempestivamente e 

disponibiliza, de 

forma ampla, as 

informações de 

interesse dos 

investidores e 

stakeholders.

Companhia 

disponibiliza 

informações de forma 

resumida e nem todos 

os documentos 

listados pela Bovespa 

são divulgados.

Companhia cumpre 

apenas os requisitos 

legais de divulgação.

Acionistas, 

conselho e direção 

executiva

10 5 0

Existe definição clara 

e formal de poderes, 

descrevendo ações e 

responsáveis por 

divulgar informações.

Existem regras, 

porém, não são 

formais e há alguma 

incerteza sobre quem 

deve divulgar ou se 

pronunciar sobre 

quaisquer assuntos.

Não existem regras 

claras a respeito da 

divulgação de 

informações.

Disponibilização 

de informações - 

website da 

companhia

10 5 0

O acordo de acionistas 

está disponível  no 

site da companhia, 

bem como todas as 

informações 

relevantes, incluindo 

estrutura societária, 

governança, valores, 

estratégia, relatórios 

financeiros e 

administrativos.

O site contém 

informações sobre a 

empresa, porém é 

desatualizada e nem 

todas as informações 

relevantes são 

incluídas.

O site da companhia é 

preponderantemente 

institucional e 

comercial, não 

estando formatado 

para divulgar 

informações a 

investidores.

Política de 

divulgação de fato 

relevante

10 5 0

Existe política formal 

aprovada pelo 

conselho e 

operacionalizada 

sobre divulgação de 

fatos relevantes.

Existem instruções 

informais. O assunto 

está sob 

responsabilidade do 

diretor de relações 

com investidores.

Não existem políticas 

nem preparo da 

companhia para 

divulgação.

Confidencialidade 

sobre informações
10 5 0

Existe política formal 

disciplinando o uso de 

informações 

consideradas 

confidenciais para 

evitar uso indevido.

Existem 

conhecimento e 

tratamento para 

informações 

confidenciais, porém 

não há regras formais.

Não existem políticas 

nem preparo dos 

profissionais da 

empresa sobre a 

confidencialidade de 

informações.

Relatório anual 10 5 0

O relatório anual é 

preparado em 

linguagem clara e 

contém as 

informações 

consideradas 

relevantes para o 

mercado em geral 

(ref. Prêmio Abrasca).

Existe relatório anual, 

mas ele ainda não 

contém todas as 

informações e 

demonstrativos 

recomendados (ref. 

Prémio Abrasca).

O relatório anual é 

bastante simples e 

concentrado nas 

demonstrações 

financeiras.

Métricas - Relações com o Mercado
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- Elementos: Gestão de risco. 

 

Ilustração 49: Respostas métricas Gestão de Riscos. 
Fonte: Coleta de dados 

 

Aplicação da avaliação: 40/4 = 10,00 x 75% = 7,50. 

Para a categoria Propriedade (Acionista/Sócio), Conselho de 

Administração, Diretoria Executiva a pontuação obtida foi de 45,06 pontos, 

gerando uma avaliação média de 6,44 para a categoria. 

 

Conselho de 

administração e 

comitê de 

auditoria

10 5 0

Emitem diretrizes e 

critérios formais para 

a direção executiva 

sobre gestão de riscos 

e monitoram o 

cumprimento.

Existem diretrizes e 

critérios emitidos, 

porém esporádicos e 

sem monitoramento.

Não se envolvem com 

gestão de risco, não 

existem diretrizes ou 

critérios emitidos pelo 

conselho e/ou comitê 

de auditoria.

Auditoria interna 10 5 0

Existe auditoria 

interna formada por 

profissionais 

especializados, a qual 

se reporta ao conselho 

de 

administração/comitê 

de auditoria.

A função de auditoria 

é exercida 

esporadicamente por 

profissionais 

contratados pela 

diretoria, para revisão 

de área específica.

Não existe auditoria 

interna.

Gestão de 

risco/direção 

executiva

10 5 0

Metodologia clara e 

documentada para 

mapeamento e 

classificação de riscos 

(Enterprise Risk 

Management).

Existe gestão de risco, 

porém não é feita com 

metodologia 

consistente para toda 

a organização e a 

documentação é 

esporádica.

Gestão de risco existe, 

porém 

descentralizada e 

inconsistente. 

Documentação é 

deficiente.

Sistema de 

controles internos
10 5 0

Existe um sistema 

integrado de controles 

internos, atualizado, 

com normas e 

instruções, desenhado 

a partir dos riscos 

identificados em cada 

processo.

Existe um sistema de 

controles internos, 

porém faltam diversas 

normas e instruções 

formais.

Alguns controles 

existem, porém nem 

sempre são 

documentados e não 

são atualizados.

Métricas - Gestão de Riscos



96 
 

C – Mapa de Pontuação por Categoria 

O Mapa de Pontuação por Categoria representa a visão gráfica de 

pontuação por categorias, facilita a visão dos estágios das práticas de 

governança e a pontuação da empresa. 

Segue abaixo o Mapa de Pontuação por Categoria: 

 

Ilustração 50: Mapa com Resultado de Pontuação por Categoria. 
Fonte: Dados da pesquisa 

  

D – Estágio da Governança Corporativa na AST Facilities. 

 

Em sua avaliação, quanto ao estágio de governança corporativa a 

empresa AST Facilities, alcançou a pontuação de 195,08 pontos, tendo em vista 

que a empresa iniciou este processo em aproximadamente três anos atrás, ficou 

enquadrada como sendo uma empresa com nível de governança definido por 

“Iniciação”. 

O quadro abaixo apresenta todos os níveis de governança e a faixa de 

pontuação aplicada no estudo de caso, caracterizando através da marcação na 

faixa de pontuação que a empresa AST se enquadra. 
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Ilustração 51: Resultado do Estágio da Governança Corporativa da empresa. 
Fonte: Dados da pesquisa  

 

E – Relatório de Análise por Categoria 

 

Este relatório talvez seja o principal artefato e o mais importante 

desenvolvido com aplicação do modelo de avaliação, existe uma apresentação 

detalhada para cada uma das categorias de dimensões avaliadas com destaque 

para os pontos fortes da empresa AST, mas principalmente com os pontos a 

desenvolver, melhorias que podem vir a ser implantadas pela empresa.  

No relatório são destacados todos os pontos fortes e as oportunidades de 

melhorias identificadas para cada categoria como sugestões de melhorias para 

empresa AST. 

O quadro abaixo apresenta os pontos fortes e a desenvolver por categoria: 

 

Iniciação

Estágio preliminar de desenvolvimento da governança 

corporativa em quase todas as dimensões. Sistema 

informal com lacunas significativas.

0 - 200

Aplicação

Enfoques adequados em determinados elementos de 

algumas dimensões. As práticas guardam alguma 

coerência mas existem muitas lacunas e necessidade de 

maior sistematização.

201 - 400

Padrão

Enfoque adequados em parte dos elementos das 

diversas dimensões. Existem questões relevantes a 

serem solucionadas e sistematizadas. Os princípios da 

governança corporativa começam a se tornar um valor 

entre acionistas (sócios), conselho e direção executiva.

401 - 600

Diferenciação

Enfoques adequados na maioria dos elementos, sendo 

alguns em estágio de excelência e outros não 

corretamente apreendidos pelo sistema de governança. 

Existem falhas importantes e lacunas a serem corrigidas.

601 - 800

Excelência

Enfoques refinados e avançados em todos os elementos 

das 5 dimensões. Reconhecido como referencial de 

excelência, apresenta tendências positivas de evolução 

na maioria das práticas. O sistema de governança 

corporativa tem papel fundamental na gestão de valor 

para os acionistas.

801 - 1.000

Estágios de Governança e Faixa de Pontuação

Nível Estágios da governança corporativa
Faixa 

pontuação 
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Categoria Dimensões - Coesão societária e empresarial 

Pontos Fortes Pontos a desenvolver 

 A estratégia da empresa esta 

muito bem alinhada no quesito 

valores, crenças, missão e visão 

estão alinhados e estruturados. 

 O código de conduta é 

abrangente e transparente, é 

disseminado por toda empresa e 

sem distinção hierárquica, existe 

um serviço a disposição de todos 

chamado de “Canal de denúncia”, 

administrado por uma empresa de 

fora para garantir a imparcialidade 

no processo de comunicação. 

 O acordo de acionistas é 

multilateral e segue 

rigorosamente a legislação. 

 Revisar os processos que definem 

a visão da empresa “Ser referencia 

nos negócios em que atua”. 

 O código de conduta seu 

cumprimento e atualização não 

fazem parte da pauta do CAD. 

 

Categoria Dimensões - Regras de sucessão 

Pontos Fortes Pontos a desenvolver 

 Existe consenso entre os 

acionistas, referente aos critérios 

para definição dos critérios e 

regras de sucessão na gestão. 

 As regras para administração do 

patrimônio seguem 

rigorosamente a legislação, 

possuem um planejamento 

sucessório do patrimônio e um 

planejamento tributário na 

transmissão de patrimônio. 

 Necessidade de estabelecer 

mecanismos para formação de 

futuros líderes. 

 Monitorar o processo de transição. 

 Desenvolver critérios para 

sucessão, estabelecer o processo 

de gestão baseada em 

competência e a meritocracia. 

Categoria Conformidade - Conformidades jurídicas 

Pontos Fortes Pontos a desenvolver 
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   Para as métricas societárias o 

estatuto social é um instrumento 

adequado, todos os livros 

obrigatórios estão devidamente 

registrados, existência das atas 

formais conforme disposição legal 

existe o controle rigoroso dos atos 

jurídicos com auditoria 

especializada e o estatuto/acordo 

de acionista, o contrato social 

definem claramente as regras de 

participação entre os acionistas. 

 As métricas tributarias e 

previdenciária são de total 

domínio e acompanhamento pelo 

CAD, assim como as 

demonstrações financeiras, o 

planejamento tributário e a gestão 

de riscos. 

 A diretoria executiva emite 

normas e procedimentos 

alinhados as decisões do CAD, 

considerando os custos 

trabalhistas compatíveis, metas 

de rentabilidade e gestão de 

riscos. 

 O CAD deve considerar o impacto 

da legislação trabalhista ao aprovar 

o planejamento estratégico e o 

plano operacional. 

 O CAD de analisar com frequência 

o impacto da legislação trabalhista 

nas demonstrações financeiras. 

 O CAD entre seus membros deve 

ter competência para analisar 

adequadamente as questões 

relevantes que consideram as 

atividades e o setor em que a 

empresa atua. 

Categoria Sustentabilidade – Responsabilidade com sócio, acionistas  

Pontos Fortes Pontos a desenvolver 

 Todos os sócios possuem 100% 

de direito ao voto, atende mais do 

que esta previsto na legislação. 

 É realizado o direito a pagamento 

integral dos lucros (dividendos), 

 Para assuntos de maior relevância 

antes de submeter para votação 

solicitar no mínimo três analises 

externas de profissionais 

independentes.  
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existe um acordo que 50% do 

lucro e distribuído entre s sócios e 

50% volta como investimento na 

empresa. 

 Direito e acesso as informações 

para fiscalização é livre. 

 Existe um acordo que assegura o 

direito de retirar-se da sociedade, 

valorizando as ações a valor 

presente/de mercado. 

 Concede o direito de 100% do tag 

along (Lei das S.A., Artigo 254-A). 

 O controlador detém 

porcentagem maior sobre o 

capital total. 

Categoria Sustentabilidade – Responsabilidade com stakeholders  

Pontos Fortes Pontos a desenvolver 

 A responsabilidade com os 

colaboradores se utiliza de um 

processo estruturado de gestão 

participativa com discussão e 

análise das informações 

econômico-financeiras. 

 Existe uma politica formal de 

valorização de competências 

potenciais (Recrutamento interno, 

Trainee, Menor Aprendiz). 

 Desenvolve a capacitação 

contínua para a aquisição de 

conhecimentos (Programa 

Apadrinhar). 

 O Código de Conduta estabelece 

os direitos e obrigações entre as 

 Compartilhar com todos os 

membros do CAD as denúncias 

realizadas através do “Canal de 

Denúncia”. 

 Desenvolver uma politica para 

definição dos critérios de seleção e 

avaliação de fornecedores. 

 Desenvolver relações comerciais e 

de parcerias duradouras com 

fornecedores, apoiando seu 

crescimento. 

 Criar uma politica para 

gerenciamento do impacto da 

empresa na comunidade do 

entorno. 
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partes, às demissões são 

realizadas aplicando as diretrizes 

do código. Além de preservar o 

tratamento equitativo dos 

colaboradores. 

 A responsabilidade com o 

mercado a empresa assume 

compromisso público contra 

concorrência desleal, discuti sua 

postura com fornecedores e 

clientes, participa de grupos e 

associações para discussão. 

 Existe uma politica de 

comunicação comercial que 

desempenha papel ativo na 

formação de valores e padrões de 

sustentabilidade e de consumo, 

esta sinergia cria valores positivos 

na sociedade. 

 A excelência do atendimento a 

clientes age de forma proativa, 

todos os contratos são 

inspecionados frequentemente, 

todas as informações são 

utilizadas para aprimorar e 

melhorar a qualidade dos 

produtos e serviços. 

 Envolvimento dos stakeholders 

de mercado nos processos 

decisórios, resultando em 

compromissos compartilhados. 

 Necessidade de melhorar as 

reações com organizações locais, 

elaborar e implantar projetos 

conjuntos com entidades locais, 

mantendo parcerias de longo prazo 

e capacitando lideranças 

envolvidas. 

 Contribuir regularmente com 

recursos humanos, técnicos ou 

financeiros para a realização de 

projetos específicos e localizados, 

desenvolvidos por entidades 

governamentais. 

 Incluir no planejamento estratégico 

da empresa questões ambientais 

que comprometam a empresa com 

a melhoria da qualidade ambiental. 

 Aprofundar na gestão e controle de 

entradas e saídas de materiais, 

principalmente no quesito origem 

dos materiais. 

 Avaliar a necessidade de se 

implantar a gestão dos passivos 

ambientais (riscos, passivos, 

provisionamento). 
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 A abrangência das relações 

incorporam questões sociais e 

ambientais de forma integrada. 

 A responsabilidade com o meio 

ambiente faz parte da educação e 

conscientização ambiental na 

empresa. 

Categoria Estruturas - Órgãos 

Pontos Fortes Pontos a desenvolver 

 O CAD tem a participação dos 

diretores como membros do 

conselho. 

 Existe um regimento interno de 

consenso de todos que faz parte 

do estatuto social da empresa, 

formalmente aprovado pela 

assembleia de acionistas que 

estabelece todas as diretrizes e 

normas de funcionamento. 

 A remuneração dos conselheiros 

é fixa. 

 Existe um protocolo acordado por 

todas as famílias que fazem parte 

do conselho com regras claras 

que orientam o relacionamento da 

família com a empresa, os 

critérios para relação de trabalho 

com a empresa, administração de 

conflitos. 

 O regimento do conselho de 

família regula o seu 

funcionamento, a eleição de seus 

membros, a pauta do conselho e 

 O presidente do conselho e o CEO 

são as mesmas pessoas. 

 Criar regra para renovação dos 

membros do CAD. 

 Desenvolver a cultura para 

disseminar a criação dos comitês 

de auditoria. 

 Estruturar, compor e qualificar os 

comitês do conselho, 

preferencialmente com pessoas 

que não façam parte do CAD. 

  Estruturar e operacionalizar o 

conselho de família. 

 Educar as novas gerações, 

desenvolver um programa 

estruturado para papéis futuros na 

empresa ou fora dela. 

 Desenvolver um plano sucessório 

na propriedade, compartilhado e 

aceito. 

 O CEO apenas comunica ao 

conselho as escolhas dos 

diretores. 
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a responsabilidade dos seus 

participantes. 

 A direção executiva esta bem 

alinhada na execução e as 

estratégias do conselho. 

 Há prestação de contas pela 

direção executiva é transparente 

e consistente. 

 As responsabilidades e os 

poderes da direção executiva 

estão claramente previstos em 

seus documentos societários, 

organograma, regimentos e 

normas internas. 

 Os critérios para relação entre as 

holdings consideram a eficácia 

financeira, a definição clara dos 

poderes, as demonstrações 

financeiras consolidadas, 

planejamento tributário e a 

pirâmide societária. 

 A auditora independente se 

reporta ao CAD. 

 Desenvolver um plano de ação 

para diminuir o número de 

ressalvas, adverso e sem opinião 

gerada pela auditoria 

independente. 

Categoria Estruturas - Papéis e eficácia 

Pontos Fortes Pontos a desenvolver 

 As reuniões são bem planejadas, 

o calendário é anual. 

 O processo decisório é realizado 

num ambiente de dialogo e 

democrático. 

 O CAD tem efetividade na gestão 

estratégica, monitora o 

 Existe a sobreposição de papéis do 

conselho e a direção executiva. 

 A atuação do conselho de família 

concentra esforços apenas nos 

assuntos de natureza burocráticos, 

não desenvolver ações de longo 

prazo visando à perpetuação da 

empresa. Não tem no seu escopo 
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desempenho, valida e orienta a 

direção executiva. 

 O papel do presidente do 

conselho é eficaz e independente 

dos trabalhos de das votações. 

 A secretaria é atuante e 

organizada. 

 O conselho possui um controle 

anual de pautas a serem 

discutidas. 

 O papel do conselho de família é 

bem definido, respeita seus 

limites de atuação e dos demais 

órgão de governança da 

empresa. É muito bem alinhado 

com o conselho de administração. 

 No conselho de família o 

regimento interno opera 

respeitando e punindo 

formalmente as não 

conformidades. 

 A direção executiva é eficaz, 

compreende e exerce a liderança 

na execução estratégica da 

empresa e atua em todas as 

funções relevantes para o 

sucesso e operacionalização de 

curto e longo prazo. 

 O CAD avalia anualmente o 

desempenho da equipe de 

direção executiva, com feedback 

formal. 

de atuação a preparação da nova 

geração/processo sucessório. 

 Em algumas situações não existe 

distinção de papeis entre conselho 

e direção executiva, algumas 

vezes, a diretoria executiva realiza 

o papel do conselho e vice-versa.  
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 A remuneração da direção 

executiva dispõem de um pacote  

que inclui bônus e incentivos para 

crescimento do valor da empresa. 

 A auditoria independente realiza 

seu papel com eficácia, 

reportando-se ao CAD, preserva 

sua independência e gera 

recomendações, atua sobre a 

gestão de risco e melhorias nos 

controles.  

Categoria Estruturas - Funcionamento e procedimentos 

Pontos Fortes Pontos a desenvolver 

 O funcionamento e 

procedimentos da reunião de 

sócios são muito bem elaborados 

e planejados, a agenda é 

projetada sempre para dois anos, 

o quórum nas reuniões sempre 

conta com a presença de todos os 

envolvidos, o processo de 

deliberação são realizados de 

acordo com o que determina o 

contrato social e com os 

interesses da empresa. 

 Envolver pelo menos em parte da 

reunião, gestores com potencial a 

integrarem o conselho no futuro.  

Categoria Processos - Conselho de administração 

Pontos Fortes Pontos a desenvolver 

 O CAD se limita a validar a 

escolha do CEO. 

 A avaliação de desempenho do 

CEO está parcialmente associada 

aos objetivos estratégicos, ela 

 Não existe nenhum trabalho 

voltado a desenvolver o perfil do 

sucessor, o perfil do CEO não é 

tratado no conselho. 

 Não existe plano de sucessão do 

CEO. 
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ocorre em conversas informais 

com os conselheiros.  

 O feedback formal gera um plano 

de desenvolvimento individual do 

CEO negociado com o conselho. 

 A remuneração do CEO se 

compõe de salários e participação 

nos resultados anuais. 

 Existe um processo estruturado 

de avaliação do conselho de 

administração, complementando 

pelas avaliações nas perspectivas 

do CEO. 

 A avaliação do conselho aborda 

parcialmente atributos dos 

processos, os conselheiros não 

são avaliados individualmente. 

 Quanto a avaliação não existe um 

plano de melhoria. 

Categoria Processos – Propriedade (acionista/sócio) / CAD / Direção 

Executiva 

Pontos Fortes Pontos a desenvolver 

 Na definição e monitoramento da 

estrutura de capital e 

alavancagem os sócios, por meio 

do conselho definem 

expressamente qual o nível de 

alavancagem financeira que 

estão dispostos a suportar. 

 Existe m regras para alinhamento 

dos agentes de governança para 

propriedade, conselho e diretoria, 

o acordo faz parte do estatuto 

(contrato social) e nos regimentos 

do conselho e da diretoria. 

 A diretoria executiva também esta 

subordinada ao código de 

conduta. 

 Existe a precificação do custo do 

capital próprio apenas baseado no 

valor referencial de mercado 

financeiro é o padrão utilizado. 

 Viabilização da estrutura meta de 

capital, existe o reconhecimento 

dos parâmetros aceitáveis de 

riscos, mas não são usados 

critérios técnicos para financiar 

ativos com passivos de mesma 

característica. 

 O processo de arbitragem é 

previsto apenas no acordo de 

acionistas. 

 A estratégia leva em consideração 

práticas de sustentabilidade, porém 



107 
 

 Os documentos societários 

definem claramente os limites de 

alçadas para decisões pelos 

sócios, CAD e a diretoria. 

 Os mecanismos para solução de 

conflitos se utilizam de 

documentos societários, código 

de conduta, regimento e normas. 

  Os processos para formulação e 

monitoramento das politicas 

funcionais estão muito bem 

alinhados entre as partes, as 

politicas funcionais elaboradas a 

partir de diretrizes elaboradas 

pelo CAD, as normas e 

procedimentos estão alinhadas as 

politicas funcionais, assim como o 

cumprimento dos procedimentos. 

 Quanto às diretrizes e objetivos 

empresariais existe um 

sincronismo entre a definição das 

diretrizes e objetivos, alimento 

das diretrizes e objetivos com 

diretrizes sustentáveis de valor. 

 O CAD atua pro-ativamente na 

homologação e monitoramento da 

execução estratégia. 

 A gestão da estratégia revela 

preocupação com práticas de 

sustentabilidade. 

 O monitoramento da estratégia é 

constante para acompanhar a 

desempenho da empresa. 

não existe indicadores para 

verificação dessas práticas. 

 Nas relações com o mercado as 

informações disponíveis no website 

da companhia é apenas 

institucional e comercial, não é 

divulgada as informações dos 

investidores. 

 O relatório anual é simples e com 

foco apenas nas demonstrações 

financeiras. 
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 Existe clareza e alinhamento da 

estratégia, gera valor e existe o 

comprometimento por toda 

organização. 

 O processo de comunicação da 

estratégia é desdobrado em todos 

os níveis da organização, a 

estratégia é conhecida por todos 

os colaboradores. 

 O ciclo estratégico possui uma 

visão de longo prazo, é atualizado 

anualmente ou quando mudanças 

radicais forem necessárias. 

 Na relação com o mercado as 

informações são divulgadas e 

disponibilizadas para todos os 

stakeholders, existe definição 

clara de poderes entre os 

acionistas, CAD e a direção 

executiva. 

 Existe uma politica formal a 

respeito da confidencialidade das 

informações. 

 A gestão de riscos é muito bem 

estruturada, o CAD emitem 

diretrizes e critérios para direção 

executiva, a auditoria externa se 

reporta ao CAD, existe 

metodologia para mapeamento e 

classificação de riscos, existe um 

sistema integrado de controles 

internos, atualizados, com 
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normas e instruções a partir dos 

riscos identificados. 

Ilustração 52: Relatório de Analise por Categoria da empresa. 
Fonte: Pesquisa 
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5   CONCLUSÃO 

 

 Para materializar a visão relacionada ao processo de governança 

corporativa com o desenvolvimento sustentável da empresa foram utilizadas 

duas filosofias diferentes, mas similares na forma de conduzir os temas, para o 

alimento do processo de governança foi considerado as técnicas definidas pelos 

pesquisadores Álvares, Giacometti, Gusso (2008) da Fundação Dom Cabral e 

no aspecto relacionando ao desenvolvimento sustentável do Instituto Brasileiro 

de Governança Coorporativa (IBGC), através do Guia de Sustentabilidade para 

as Empresas. 

Inicialmente na visão da alta gestão da empresa AST Facilities no decorrer 

das entrevistas com a aplicação do método de avaliação ainda predominava o 

aspecto subjetivo relacionado ao tema, talvez devido à percepção dos próprios 

executivos que já se utilizavam de um processo de governança instaurado e 

estruturado. Porém com o aprofundamento da avaliação considerando apenas 

cinco dimensões: Alinhamentos (Coesão societária e empresarial, Regras de 

sucessão), Conformidades (Conformidades jurídicas), Sustentabilidade 

(Responsabilidade com acionistas, Responsabilidade com stakeholders), 

Estruturas (Órgãos, Papéis e eficácia, Funcionamento e procedimentos) e 

Processos (Conselho de administração), Propriedade (sócios, Conselho de 

administração, direção executiva) e de seus 42 elementos com suas respectivas 

métricas foi possível desenhar o mapa de avaliação para cada uma das 

categorias, enquadrar a empresa no estágio de governança em que ela se 

encontra atualmente, definir o estágio da sustentabilidade na empresa no 

cenário atual e por fim apresentar algumas sugestões de melhorias. Dessa 

forma, apresentam-se a seguir algumas recomendações e sugestões de 

melhorias: 

a) Revisar os processos que definem a visão da empresa da atual 

“Ser referencia nos negócios em que atua”. 

b) Utilizar o Código de Conduta da empresa como parte integrante da 

pauta das reuniões do Conselho de Administração. 

c) Necessidade de estabelecer mecanismos para formação de futuros 

líderes. 

d)       Monitorar o processo sucessão de transição. 
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e)  Desenvolver critérios para sucessão, estabelecendo um processo 

de gestão baseada em competência e meritocracia. 

f) O Conselho de Administração deve considerar o impacto da 

legislação trabalhista ao aprovar o planejamento estratégico e o plano 

operacional. 

g) Compartilhar com todos os membros do Conselho de 

Administração as denúncias realizadas através do “Canal de Denúncia”. 

h)  Criar uma política para gerenciamento do impacto da empresa na 

comunidade do entorno. 

i)  Melhorar as relações com organizações locais, elaborar e 

implantar projetos em conjunto com as entidades locais, mantendo parcerias de 

longo prazo e capacitando lideranças envolvidas. 

j) Contribuir regularmente com recursos humanos, técnicos ou 

financeiros para realização de projetos específicos e localizados, desenvolvidos 

por entidades governamentais. 

k) Incluir no planejamento estratégico da empresa questões 

ambientais que comprometam com a melhoria da qualidade ambiental. 

l)  Avaliar a necessidade de se implantar a gestão dos passivos 

ambientais (riscos, passivos, provisionamento). 

m) Criar regra para renovação dos membros do Conselho de 

Administração. 

n) Desenvolver a cultura para disseminar a criação dos comitês de 

auditoria interna. 

o) Estruturar e operacionalizar o Conselho de Família. 

p) Educar as novas gerações, desenvolver um programa estruturado 

para papéis futuros na empresa, ou, fora dela. 

q) Desenvolver um plano sucessório na propriedade, compartilhado e 

aceito. 

r) Desenvolver um plano de ação para diminuir o número de 

ressalvas, adverso e sem opinião gerada pela auditoria independente. 

Os resultados finais da aplicação do modelo de avaliação por categorias 

foram significativos e consistentes, na dimensão Alinhamentos, categoria 

Coesão Societária e Empresarial foram obtidas uma média de avalição de 6,72, 
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nas Regras de Sucessão a média de avaliação ficou em 4,69 que é considerada 

uma média baixa e de alto risco para a perenidade da organização. 

Na dimensão Conformidades, na categoria Conformidades Jurídicas a 

média de avalição foi de 6,56, não obteve a pontuação máxima apenas porque 

os itens de avaliação que estão relacionados a métricas trabalhistas não 

possuem uma relação direta com o conselho de administração. 

Para dimensão relacionada à Sustentabilidade Empresarial, na categoria 

do item que trata das Responsabilidades dos Sócios foi obtida a pontuação 

máxima de 7,50, porém o item que trata da Responsabilidade com Stakeholders 

a média identificada foi apenas 4,23 porque as métricas de avaliação com o 

mercado, sociedade e meio ambiente possuem pontos importantes para serem 

melhorados. Na analise do quesito Sustentabilidade Empresarial utilizando como 

referência os conceitos definidos pelo Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa foi caraterizado que a empresa se encontra no Estágio 2, ou seja, a 

empresa gerencia seus passivos obedecendo à legislação trabalhista, ambiental, 

de saúde e segurança. Limita-se ao cumprimento legal e o faz com competência. 

Ações sociais e ambientais são consideradas como custos e a sustentabilidade 

é tratada “da boca para fora”. 

A dimensão Estruturas, na categoria relacionada a Órgão obteve a 

avaliação média de 4,20 impulsionada pela ausência de regras para renovação 

dos conselheiros, ausência de critérios para indicação dos membros do conselho 

e de regras ou critérios para indicação da qualificação dos membros do conselho, 

mas também pela ausência de plano para educação de novas gerações e do 

planejamento sucessório na propriedade. Na categoria Papéis e Eficácia com 

uma média identificada de 6,43 apenas não obteve a pontuação máxima, devido 

ao conflito entre a distinção de papéis do conselho e da direção executiva e a 

carência de trabalhos na preparação da nova geração. A categoria 

Funcionamento e Procedimentos atingiu a média máxima por atender em sua 

plenitude todas as métricas. 

A ultima dimensão avaliada foi a de Processos que na categoria Conselho 

de Administração apresentou a média para avaliação de 3,75 a menor média de 

todas as categorias devido ao Conselho se abster de algumas decisões como 

aconselhar na contratação do CEO, avaliar o seu perfil e a não existência de um 

plano de sucessão. Para a categoria Propriedade (sócios), Conselho de 
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Administração e Direção a pontuação média foi de 6,44 não alcançando a 

pontuação máxima apenas por pequenos detalhes como ausência de 

indicadores para verificação das práticas de sustentabilidade, disponibilidade da 

informações no website da empresa e o relatório anual bastante simples e 

concentrado nas demonstrações financeiras. 

Avaliando o estágio de governança e a faixa de pontuação da empresa de 

195,08 pontos que atribuiu ao nível de “Iniciação”, estágio preliminar de 

desenvolvimento da governança corporativa em quase todas as dimensões, 

sistema informal com lacunas significativas podendo tranquilamente ser 

atribuída ao tempos de no máximo de três anos em que a empresa iniciou a 

implementação deste processo e com muito pouco esforço poderia se chegar ao 

nível de estagio de governança equiparado a “Aplicação”. 

Por fim, mediante essa analise é possível concluir que a implementação 

do Processo de Governança Corporativa como do Desenvolvimento Sustentável 

nas Organizações estaria relacionando a forma de como se desenvolve a sua 

cultura, aos aspectos legais, sociais e ambientais, além da relação com os 

stakeholders, mas para sua manutenção é necessário um monitoramento 

permanente.     

  



114 
 

REFERÊNCIAS  

 

ÁLVARES, E.; GIACOMETTI, C.; GUSSO, E. Governança Corporativa: um 

modelo brasileiro. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.   

 

BROWN, L. R. Eco-Economia – Construindo uma economia para a terra. 

Salvador: Uma, 2003. 

 

CADBURY, A. The future of governance: the rules of the game. Journal of 

General Management, v. 24, 1999. 

 

CADBURY COMMITTEE. The report of the committee on financial aspects of 

corporate governance. Londres: Cadbury Committee, Dec. 1992. Mimeografado. 

 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 1991. 

 

GODOY, A. S. Introdução à pesquisa qualitativa. ERA - Revista de Administração 

de Empresas. São Paulo, v. 35, n. 2, p. 57-63, 1995. 

 

IBGC - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. A prática da 

Sustentabilidade: Desafios vividos por agentes da Governança Corporativa. São 

Paulo: IBGC, 2009. 

 

IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Código das melhores 

práticas de governança corporativa. São Paulo: IBGC, 2014. 

 

IBGC - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Guia de Sustentabilidade 

para as Empresas. São Paulo: IBGC, 2007. 

 

KRAEMER, M. E. P. Responsabilidade Social: Uma alavanca para 

sustentabilidade. Curitiba: Ambiente Brasil, 2005. 

 

LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia cientifica. São Paulo: Atlas, 

2003. 

 

LAVILLE, C. A construção do saber: manual de metodologia da pesquisa em 

ciências humanas. Porto Alegre: Artmed, 1999. 

 

Limites Planetários. Disponível em: 

<http://www.stockholmresilience.org/planetary-boundaries> Acesso em: 01 set. 

2015. 

 



115 
 

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 7 

ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

MONKS, R. A. G.; MINOW, N. In What is a corporation? Balancing interests. 

Corporate governance. 3 ed. Oxford: Blackwell, 2004. 

 

MIKHAILOVA, I. Sustentabilidade: Evolução dos conceitos teóricos e os 

problemas de mensuração prática. Revista Economia e Desenvolvimento, n° 16, 

2004. 

 

RATTNER, H. Sustentabilidade: Uma visão humanística. Ambiente & Sociedade 

- Ano II – nº 5 - 2o Semestre de 1999. 

 

ROSSETTI, J. P., ANDRADE, A. Governança corporativa: fundamentos, 

desenvolvimentos e tendências. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

 

RUDIO, F. V. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 4ª ed. Petrópolis: 

Vozes, 1983. 

 

SACHS, I. Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável. Rio de Janeiro: 

Garamond, 2002. 

 

SEQUINEL, M. C. M. Cúpula mundial sobre desenvolvimento sustentável - 

Joanesburgo: entre o sonho e o possível. Análise Conjuntural, v.24, n.11-12, 

p.12, nov./dez. 2002. 

 

SHLEIFER, ANDREI; VISHNY, ROBERT W. A survey of corporate governance. 

Journal of Finance, v 52, 1997. 

 

SILVA, E. C.  Governança corporativa nas empresas: guia prático de orientação 

para acionistas, investidores, conselheiros de administração e fiscal, auditores, 

executivos, gestores, analistas de mercado e pesquisadores. 3 ed. São Paulo: 

Atlas, 2012. 

 

SLOMSKI, V. Controladoria e governança na gestão pública. São Paulo: Atlas, 

2008. 

 

VIDIGAL, A. C. Governança Corporativa. O Globo. Rio de Janeiro, 25 de 

dezembro de 2000. Primeiro Caderno, p.7. 

 

VERGARA, S. C. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. São Paulo: 

Atlas, 1997. 

 



116 
 

YIN, K. R. Estudo de Caso: planejamento e métodos. 2ª ed. Porto Alegre: 

Bookman, 2001. 


