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Resumo 
Nos últimos anos, em função da crescente competitividade, as Instituições de 
Ensino Superior têm passado por transformações relevantes, refletindo a 
necessidade da profissionalização da gestão e impactando na revisão das suas 
estruturas de governança. Esta dissertação tem por objetivo: analisar em que 
medida as práticas de governança corporativa adotadas por uma Instituição de 
Ensino Superior do setor privado refletem as recomendações propostas pelo 
Código de Melhores Práticas de Governança do Instituto Brasileiro de Governança 
Corporativa, uma vez que o IBGC é o principal fomentador das práticas e 
discussões sobre o tema no país.  Utilizou-se como orientação metodológica a 
análise qualitativa e quantitativa, por meio de pesquisa documental, observação 
participante e entrevistas realizadas com os membros da governança da IES 
pesquisada: conselheiros e diretores. A pesquisa possibilitou a análise da relação 
entre as práticas de governança adotadas pela instituição e as recomendações 
propostas pelo código do IBGC. Os capítulos contemplam os principais 
fundamentos teóricos relativos aos conceitos e evolução da Governança 
Corporativa, com aprofundamento nos princípios e recomendações do IBGC, 
iniciativas e práticas institucionais no contexto brasileiro relacionados à temática, 
assim como o panorama da Governança Corporativa nas Instituições de Ensino 
Superior e práticas de instituições de ensino de referência nacional e internacional, 
que implantaram modelos estruturados de Governança Corporativa. Os resultados 
apontam alinhamento significativo quanto aos princípios de governança (notas 
superiores ao valor 04 (quatro) em uma escala de 0 (zero) a 5 (cinco)) e uma clara 
percepção do valor da adoção da governança corporativa. Contudo, observou-se 
que há oportunidade de melhoria em práticas voltadas aos conselhos e gestão, 
ampliação e diversificação de experiências e qualificações dos conselheiros, com 
ênfase no desenvolvimento de um conselho de administração mais atuante com 
tomadas de decisões baseadas em discussões mais profundas, assim como 
aperfeiçoamento da comunicação com stakeholders. O cenário educacional 
brasileiro com vistas a efetividade da governança corporativa demanda 
planejamento de longo prazo, investimentos em pesquisa, desenvolvimento de 
líderes e programas inovadores, bem como uma educação pensada e praticada 
para ser de fato transformadora, aberta a novos modelos e quebras de 
paradigmas. A presente pesquisa permite sugerir que há necessidade de 
aprofundar estudos que indiquem com mais precisão como devem ser percorridos 
estes caminhos e os processos de implantação dos novos modelos de governança 
nas IES, objetivando crescimento e sustentabilidade, mas, sobretudo, 
compromisso com a aprendizagem, promovendo aprendizado e conexões entre 
dirigentes, docentes e discentes de forma global, interligando teoria e prática e 
incentivando a autonomia de pensamento. 
Palavras-chave 
Governança Corporativa; Instituição de Ensino Superior; Código de Melhores 
Práticas do IBGC; Princípios. 
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Abstract 
 
In recent years, due to increasing competition, the higher education institutions 
have undergone significant changes, reflecting the need for professional 
management and impacting on the review of its governance structures.  This thesis 
aims to examine to what extent the corporate governance practices adopted by a 
higher education institution in the private sector reflect the recommendations of the 
Code of Best Governance Practices appointed by the Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa (Brazilian Institute of Corporate Governance), as the 
IBGC is a leading developer of practices and discussions on the topic in the 
country.  According to the methodology, we used the qualitative and quantitative 
analysis, through document research, participant observation and interviews with 
members of the governance of the researched institution: advisors and directors. 
The research comprised the analysis of the relationship between governance 
practices adopted by the institution and the recommendations proposed by the 
IBGC code. Chapters include the main theoretical basis for the concepts and 
evolution of Corporate Governance, deepening the principles and IBGC's 
recommendations, presenting initiatives and institutional practices in the Brazilian 
context related to the theme, as well as the landscape of Corporate Governance in 
higher education institutions and practices of national and international reference 
educational institutions that have carried out structured models of Corporate 
Governance. The results show significant alignment as to the governance 
principles (marks   higher than four (04) on a scale from 0 (zero) to five (5)) and a 
clear perception of the importance of the adoption of corporate governance. 
However, it was observed that there is opportunity for improvement in several 
practices related to advice and management, expansion and diversification of 
experiences and qualifications of advisors, with emphasis on the development of a 
more active board of directors and decisions based on deeper discussions as well 
as improvement of communication with stakeholders. The Brazilian educational 
scenario aiming the effectiveness of corporate governance requires long-term 
planning, investment in research, development of leaders and innovative programs, 
as well as a thought education and practiced to be a transforming event, open to 
new models and the break of paradigms. This research allows us to suggest that 
there is need for further studies that indicate more precisely how must be traversed 
these paths and the implementation processes of new models of governance in 
higher education institutions, aiming at growth and sustainability, but above all, 
commitment to learning, promoting learning and connections between leaders, 
teachers and students globally, linking theory and practice and encouraging the 
autonomy of thought. 
 
Keywords 
Corporate governance; Institution of higher education; Code of Best Practices of 
the IBGC; Principles. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O descortino da necessidade de adoção de boas práticas de Governança 

Corporativa (GC) se deu após as fraudes contábeis de grandes corporações norte-

americanas no princípio do século XXI, demonstrando a fragilidade dos sistemas de 

controle então vigentes. (SARDENBERG; ARAÚJO, 2013).  Neste contexto a 

Governança Corporativa representa a ruptura com os modelos tradicionais e 

mecanicistas de administração de empresas, colocando em pauta questões 

relevantes, como a ética nos negócios, o compliance, o papel e responsabilidades 

do conselho de administração, dos diretores e lideranças organizacionais, visando 

profissionalizar a gestão e estabelecer práticas efetivas de controle e conduta.  

Derivadas do conjunto de diversidades que se observa no mundo 

corporativo, há diferentes definições de Governança Corporativa, em geral voltadas 

à criação de valor para o acionista e organizações e pautadas em princípios como a 

transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa, com 

vistas a um ambiente corporativo que promova tomadas de decisões voltadas para o 

interesse comum de longo prazo das organizações.  

Para fins desta dissertação, serão enfatizados os princípios e práticas 

recomendados pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC, uma vez 

que o IBGC é o principal fomentador das práticas e discussões sobre o tema no 

país, tendo alcançado reconhecimento nacional e internacional por sua atuação e 

publicações, apresentando uma abrangência significativa de práticas se comparado 

aos demais modelos de governança. (IBGC, 2014; ARAGÃO, ET AL, 2009; 

MICHALISCHEN; PAIVA, 2009). 

 

 De acordo com o IBGC: 

“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.” (IBGC, 2009:19). 
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O primeiro e principal documento elaborado pelo IBGC, foi o Código das 

Melhores Práticas de Governança Corporativa. Balizador das práticas disseminadas 

pelo IBGC, o Código permeia todas as demais publicações, das séries Cadernos de 

Governança, Estudos de Casos, Experiências em Governança, Cartas Diretrizes a 

livros e será utilizado como referência neste estudo. 

Esta proposta não é apenas uma indicação abstrata, uma vez que tem 

repercutido nas práticas de várias organizações. Preparar sucessores, harmonizar 

interesses, ter clareza das responsabilidades dos acionistas, dos conselhos de 

administração e da diretoria executiva, definir propósitos empresariais e  diretrizes 

corporativas para os negócios, ampliar as bases de geração de valor, mapear e 

aplicar as melhores práticas de gestão, potencializar ativos tangíveis e intangíveis, 

criar um ambiente de negócios saudável e confiável, assegurar a sustentabilidade 

dos negócios, são desafios da boa governança corporativa com foco em excelência 

de práticas e resultados.  

Em um cenário de fusões e aquisições em que empresas partem para a  

abertura de capital como forma de fortalecer suas competências competitivas, as 

preocupações referentes à profissionalização da gestão, à perpetuação da empresa 

e a agregação de valor ao negócio também ingressaram na agenda de lideranças do 

setor educacional, ocupando uma posição de destaque e  exigindo, das instituições 

de ensino, práticas diferenciadas de gestão e de governança, visando apresentar às 

organizações em geral melhores resultados em termos  de qualidade, eficiência e 

eficácia.  

As mudanças ocorridas no cenário econômico nacional atingem também as 

IES brasileiras que além do desafio das políticas educacionais, as demandas do 

setor produtivo, flutuações na demanda por seus cursos e renovadas necessidades 

de seus alunos, se deparam com a necessidade de reverem sua gestão e buscarem 

formas mais eficientes e eficazes de gerenciar seus recursos. A acirrada 

competição, a busca por maior qualidade, os recursos escassos e a necessidade de 

prestar contas de avaliação acadêmica e institucional, são alguns desafios 

enfrentados pelas IES (MEYER; PASCUCCI; MANGOLIM, 2012). 

Com a Lei 9.394/1996, sobre diretrizes e bases da educação, observou-se 

crescimento inédito no mercado educacional brasileiro, impulso alavancado pelas 
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instituições privadas, sempre reguladas pelo poder público.  As IES privadas passam 

a figurar, neste período, como um dos setores de maior importância na economia 

nacional, entre os dez segmentos do país em faturamento e percentual de PIB. 

(POLIZEL; STEINBERG 2013). 

Segundo Polizel e Steinberg (2013), a educação, além de ser a maior força 

motriz impulsionadora do desenvolvimento das pessoas, das empresas e da 

sociedade, é também, na atualidade, um dos maiores setores da economia mundial 

e, assim como outros setores, também tem intensificado o seu processo de 

consolidação, ampliação, aquisições e fusões, especificamente quanto as 

instituições de educação privada, transformando-se de um setor pulverizado para 

uma realidade de grande concentração e possibilidades ímpares de ganhos de 

escala. 

Diversas análises mercadológicas apontam para uma realidade de 

crescimento na educação superior para os próximos anos, tanto em número de 

alunos, como faturamento, apresentando-se como condições sine qua non à 

perpetuidade dos negócios, a consolidação de práticas de governança corporativa. 

Outro aspecto que justifica o estudo de governança em IES é a carência de 

estudos específicos sobre esta temática. Embora o estudo da governança 

corporativa no Brasil já esteja disponível desde 1999, com a publicação do primeiro 

código de governança corporativa pelo IBGC, ainda existe escassez de conteúdos 

que aprofundem as políticas de governança praticadas pelas IES (POLIZEL; 

STEINBERG, 2013). Isso sinaliza a importância de estudos sobre o assunto, com 

aprofundamento nas pesquisas sobre o tema, contribuindo para enriquecer o 

planejamento, profissionalização da gestão e sustentabilidade das instituições.  

Neste contexto, estudar a aplicabilidade da teoria de Governança Corporativa 

segundo as diretrizes do IBGC no ambiente de Instituições de Ensino Superior é o 

desafio que move esta pesquisa. Em outras palavras, as práticas da Governança 

Corporativa em IES privadas indicam que as mesmas têm um compromisso e uma 

responsabilidade social que não podem ser reduzidas a ser apenas um negócio 

comercial, com foco exclusivamente financeiro e econômico.  
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1.1 PROBLEMA DE PESQUISA: 

 

Considerando o contexto apresentado e a relevância do IBGC como 

principal fomentador das práticas e discussões sobre governança no Brasil, 

reconhecido em âmbito nacional e internacional, levando em conta as dificuldades, 

benefícios e desafios que a implantação e aperfeiçoamento das práticas de 

Governança Corporativa demandam, a pergunta de pesquisa que se pretende 

responder é: em que medida as práticas de governança adotadas por uma IES 

refletem as recomendações propostas no Código de Melhores Práticas de 

Governança Corporativa do IBGC? 

A relevância deste problema encontra-se justamente no fato de que a 

educação não deve cingir-se à mera transmissão formal de conhecimentos sem uma 

elaboração crítica que abstraia sua ação transformadora. Com o processo de 

expansão de IES privadas, é reconhecida sua importância no cenário econômico. No 

entanto, a avaliação que se concentra nestes termos, deixa de lado seu lugar no 

âmbito da responsabilidade social. As práticas de Governança Corporativa, segundo 

princípios definidos pelo IBGC, apontam para a importância também da 

responsabilidade corporativa, contemplando o enfoque social e ambiental, da gestão 

das IES, com visão de longo prazo, exigindo práticas para além da simples gestão 

por resultados econômicos. Avaliar em que medida as práticas de governança 

refletem as recomendações do IBGC significa, também, avaliar o lugar social e a 

responsabilidade destas IES no processo de educação transformadora.  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral, nos termos do problema de pesquisa, é analisar em que 

medida as práticas de governança corporativa adotadas por uma Instituição de 

Ensino Superior do setor privado refletem as recomendações propostas pelo Código 

de Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC. Isto significa estabelecer 
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o alcance destas práticas no âmbito do projeto educacional que a mesma se propõe 

realizar. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

a) Mapear as práticas de Governança Corporativa recomendadas pelo IBGC; 

b) Identificar as práticas de governança corporativas adotadas por uma 

instituição de ensino superior do setor privado; 

c) Avaliar, a partir de uma escala atitudinal e da análise qualitativa, processos e 

práticas de governança corporativa da instituição pesquisada que apresentam 

aderência às práticas recomendadas pelo IBGC; 

d) Indicar, a partir das análises elaboradas sobre o caso estudado, a adoção de 

procedimentos que contribuam com a melhoria da gestão de IES.  

 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

A presente dissertação apresenta a seguinte estrutura, dividida em capítulos: 

 

O capítulo 1 contempla a Introdução e justificativa da pesquisa, assim como 

o problema de pesquisa e os objetivos (geral e específicos). 

 

O capítulo 2 apresenta a metodologia utilizada, contemplando o quadro de 

categorias analíticas ou variáveis, a delimitação e design da pesquisa, 

caracterização do local e população pesquisada, bem como o detalhamento dos 

procedimentos e etapas e os embasamentos teórico-metodológicos que subsidiarão 

o processo de mapeamento, sistematização e análise dos dados.  

 

O capítulo 3 apresenta o referencial teórico que subsidiará o estudo. 

Contempla os principais fundamentos e princípios da governança corporativa, 

conjugando definições teóricas de estudos relacionados às práticas de Governança, 

com aprofundamento nas práticas e princípios do IBGC, assim como a 

contextualização do panorama histórico das Instituições de Ensino Superior 

brasileiras e o processo de Governança, considerando as políticas do Banco Mundial 
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e da UNESCO e práticas de instituições de referência que adotaram o modelo de 

Governança Corporativa. 

O capítulo 4 apresenta a análise dos resultados, visando responder em que 

medida as práticas de governança adotadas pela IES pesquisada refletem as 

recomendações propostas no Código de Melhores Práticas de Governança 

Corporativa, contemplando os 6 eixos temáticos do IBGC: Propriedade, Conselho de 

Administração, Gestão, Auditoria Independente, Conselho Fiscal e Conduta e 

Conflito de Interesses, bem como as práticas de referências pesquisadas em IES 

brasileiras e mundiais. 

Por fim o capítulo 5 contempla as conclusões e recomendações do autor, 

ressaltando os principais aprendizados e contribuições do estudo e recomendações 

futuras, com ênfase em um modelo inovador de governança que traduza a missão e 

visão das IES e contribua para a consolidação de uma educação transformadora, 

permitindo-se aprender e crescer com os desafios que a adoção das práticas de 

sustentabilidade e governança corporativa demandam. 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

Este capítulo apresenta o detalhamento dos procedimentos e etapas 

utilizadas na pesquisa, assim como os embasamentos teórico-metodológicos que 

subsidiarão o processo de mapeamento, sistematização e análise dos dados. 

A pesquisa realizada foi de natureza descritiva e analítica. Descritiva, uma 

vez que são caracterizadas as práticas e princípios do IBGC, pois “uma concepção 

descritiva requer uma especificação clara da pesquisa e tem como objetivo principal 

a descrição de características ou funções”. (MALHOTRA, 2006).  Analítica, na 

medida em que a pesquisa vai além da descrição dos princípios e características 

analisando e explicando os dados e auxiliando na mensuração das relações entre 

eles. (MATTOS, 2012) 

Esta pesquisa utiliza uma abordagem ao mesmo tempo qualitativa e 

quantitativa no levantamento e tratamento dos dados, ou seja, trata-se de um Estudo 

de Caso em profundidade que, além da técnica de coleta e análise de dados 
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quantitativa, propõe-se ao emprego de técnicas qualitativas para a realização de  

análise documental, entrevistas abertas e observação participante.   

“A Pesquisa quantitativa tem por intenção garantir a precisão dos resultados, 

evitar distorções de análise e interpretação, possibilitando uma margem de 

segurança quanto às inferências feitas”. (BEUREN; RAUPP 2008 p. 92). Esta 

abordagem compreenderá perguntas fechadas simples e utiliza Escala Likert como 

sua forma de medição. A Escala Likert é adequada ao presente estudo na medida 

em que permite estabelecer uma análise atitudinal em graus de 

concordância/discordância, permitindo estabelecer a medida de aderência da prática 

adotada pela IES com as recomendações do IBGC. Um questionário simples ou de 

escolhas de alternativas, embora viável, não responderia à questão de pesquisa 

proposta.  De fato, a utilização da Escala Likert visa oportunizar maior precisão das 

informações levantadas, pois caracteriza-se pela “mensuração considerando 5 

categorias de respostas, variando de ‘discordo totalmente’ a ‘concordo totalmente’, 

exigindo que os participantes indiquem um grau de concordância com cada uma de 

várias afirmações relacionadas aos objetos de estímulo”. (MALHOTRA, 2006:266). 

No presente estudo, a Escala Likert forneceu uma forma de avaliação do 

grau de aderência aos princípios de governança propostos pelo IBGC. Para tanto, 

considerando igualmente o tamanho da abrangência conferida pelo número de 

entrevistados, procurou-se adotar uma aferição estatística mais simples, com 

prevalência das médias aritméticas, que forneceram as medidas dos graus de 

aderência que interessava verificar. Medidas mais elaboradas, neste caso, tais como 

mediana, quartis, índices, etc., tendo em vista a literatura sobre métodos 

quantitativos, como, por exemplo, a estatística não paramétrica (SIEGEL, 1977), ou 

as estatísticas aplicadas (BARBETTA, 2008) não ofereceriam resultados distintos 

dos encontrados. 

“A Pesquisa qualitativa oportuniza uma análise mais profunda em relação ao 

fenômeno que está sendo estudado, possibilitando destacar características não 

observadas por meio do estudo quantitativo”. (BEUREN;  RAUPP 2008). A análise 

qualitativa de entrevistas e documentos utilizará a técnica de Análise Crítica de 

Conteúdo, proposta por Faria (2015). Esta técnica permite considerar o conteúdo 

dos textos e dos discursos não pelo que ele diz em si mesmo, ou seja, não em seu 
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conteúdo aparente, mas em seu significado em relação ao que se quer investigar. 

Resumidamente, o conteúdo é considerado criticamente pelo seu significado e não 

por sua expressão formal. 

As análises foram direcionadas ao problema de pesquisa proposto, levando-

se em conta a fonte documental que registra o histórico das ações de governança 

corporativa da instituição pesquisada. Os fundamentos teóricos da pesquisa estão 

concentrados na discussão do tema da governança corporativa e a utilização de 

práticas recomendadas pelo IBGC, em especial para Instituições de Ensino Superior. 

Aqui convém registrar que a pesquisadora é membro da diretoria executiva e 

também responsável pelos processos relacionados às práticas de governança 

corporativa da instituição, o que, certamente, ao mesmo tempo em que confere um 

conhecimento mais aprofundado do tema no que se refere à análise do significado 

dos conteúdos, também exige os cuidados necessários quanto à interpretação dos 

dados, demandando uma posição crítica na análise destes. 

2.1 DEFINIÇÃO DAS CATEGORIAS ANALÍTICAS OU VARIÁVEIS 

Segundo o IBGC as boas práticas de Governança Corporativa convertem 

princípios em recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de 

preservar e otimizar o valor da organização, contribuindo para a sua longevidade. 

A adoção dos princípios de governança é o elemento principal de um bom 

modelo de governança, moldando a cultura da empresa e refletindo em seus 

resultados. (Silveira, 2015) 

Os princípios de GC que representam os pilares do sistema de governança, 

de acordo o IBGC são: transparência, equidade, prestação de contas e 

responsabilidade corporativa. Posto que os princípios embasam e permeiam todas 

as práticas de governança corporativa, entende-se que estes constituem o quadro 

de categorias analíticas ou variáveis, que dará suporte a este estudo. 

O quadro 01 contempla também indicadores relacionados as categorias 

elencadas, pautados nas práticas adotadas pela instituição pesquisada. 
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Quadro 01: Quadro de Categorias Analíticas ou Variáveis 

Categorias Definição Constitutiva Indicadores 

Transparência Mais do que a obrigação de informar é o 
desejo de disponibilizar para as partes 
interessadas as informações que sejam 
de seu interesse e não apenas aquelas 
impostas por disposições de leis ou 
regulamentos. A adequada transparência 
resulta em um clima de confiança. Não 
deve restringir-se ao desempenho 
econômico-financeiro, contemplando 
também os demais fatores (inclusive 
intangíveis) que norteiam a ação 
gerencial e que conduzem à criação de 
valor. (IBGC, 2009:19). 

▪ Planejamento Estratégico; 
▪ Painel de Gestão a vista 
(indicadores de Performance); 
▪ Relatório de 
Sustentabilidade; 
▪ Call To Action 
▪ Relatório de Ativos 
Intangíveis 

Equidade  Caracteriza-se pelo tratamento justo de 
todos os sócios e demais partes 
interessadas (stakeholders). Atitudes ou 
políticas discriminatórias, sob qualquer 
pretexto, são totalmente inaceitáveis. 
(IBGC, 2009:19). 

▪ Direito igualitário a voto; 
▪ Mulheres em cargos de 
liderança na Organização; 
▪ Políticas contra atitudes 
discriminatórias. 

Prestação de 
Contas 
(accountability) 

Os agentes de governança devem 
prestar contas de sua atuação, 
assumindo integralmente as 
consequências de seus atos e omissões. 
(IBGC, 2009:19). 

▪ Auditoria Contábil 
Semestral; 
▪ Painel Multistakeholders 
▪ Publicações de Resultados;  
▪ REGAR – Reunião Geral de 
Avaliação de Resultados. 

Reponsabilidade 
Corporativa 

Os agentes de governança devem zelar 
pela sustentabilidade das organizações, 
visando à sua longevidade, incorporando 
considerações de ordem social e 
ambiental na definição dos negócios e 
operações. (IBGC, 2009:19). 

▪ Cultura de Sustentabilidade; 
▪ Relacionamento e 
qualificação de stakeholders; 
▪ Relacionamento com a 
ONU; 
▪ Comitê de Gestão 
Ambiental; 
▪ Conselho de Orientação 
Ética; 
▪ Programa de Voluntariado - 
UANÁ 
 

Fonte: Elaborado pela autora com base no Código de Melhores Práticas do IBGC (2009:19) e no 

estudo de caso. 

 

2.2. DELIMITAÇÃO E DESIGN DA PESQUISA: 

Este tópico é dedicado a apresentação, em detalhes, do desenho da 

pesquisa, considerando a caracterização do local, definição da população, etapas de 

pesquisa, delineamento do estudo, procedimentos de coleta e análise dos dados e, 

por fim, dificuldades e limitações da pesquisa. 
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2.2.1. CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL 

A organização a ser estudada é uma Instituição de Ensino Superior, 

sociedade civil de direito privado, com caráter científico e tecnológico, sem fins 

lucrativos, denominado Instituto Superior de Administração e Economia do Mercosul 

– ISAE. 

O ISAE foi inaugurado em 1996 com o objetivo de sensibilizar e auxiliar o 

mercado, de maneira inovadora quanto a práticas responsáveis que geram 

desenvolvimento social, empresarial e econômico. É conveniada, desde o início de 

suas atividades, à Fundação Getúlio Vargas. 

O ISAE oferece diferentes cursos de Pós-Graduação lato sensu, e um curso 

stricto sensu (Mestrado Profissional), além de outras modalidades de cursos 

oferecidos In Company e cursos de extensão, de curta duração, em uma abordagem 

de educação continuada denominados GBA - Global Business Administration, que 

oportuniza a escolha, pelo aluno, de “trilhas” do conhecimento com temas que 

permeiam as diretrizes do PRME (Princípios para Educação Executiva Responsável) 

e os conceitos norteadores de interesse do Instituto, que contemplam: Inovação, 

Empreendedorismo, Ética, Sustentabilidade, Governança e Liderança. 

O ISAE está instalado na região central de Curitiba, com filial em Londrina, 

compreendendo alunos de 18 estados do Brasil. O quadro de colaboradores é 

composto por 114 profissionais, contemplando CLT’s, estagiários, jovens aprendizes 

e prestadores de serviços, apresentando um faturamento anual de 

aproximadamente R$ 30 milhões. 

A estrutura de Governança Corporativa é composta pelo Conselho de 

Administração, Conselho Fiscal, Comitê de Governança e Sustentabilidade e 

Auditoria Externa Independente. 

O ISAE associou-se ao IBGC em 2015, tendo maior acesso a partir desta 

associação a informações sobre as recomendações do IBGC e atividades como 

cursos, palestras, fóruns e boletins informativos, bem como formação de 

conselheiros. 

Signatário do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (Global 

Compact - ONU) e do PRME (Princípios para a Educação Empresarial Responsável 
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– ONU), o ISAE promove capacitação, desenvolvimento e atualização de executivos 

norteada por princípios difundidos globalmente. 

2.2.2.  POPULAÇÃO: 

Com o intuito de analisar em que medida as práticas de governança 

corporativa adotadas pelo ISAE refletem as recomendações do IBGC, foram 

entrevistados todos os conselheiros e diretores executivos da organização. Devido 

ao tamanho da população e a condição de acesso a todos os participantes da 

mesma, optou-se por não utilizar de amostragem e entrevistar 100% da população. 

A população é composta por: 5 Conselheiros de Administração, 3 

Conselheiros fiscais e 4 Diretores Executivos, compreendendo o presidente, vice-

presidente e o diretor de educação. É importante insistir que a pesquisadora ocupa o 

cargo de diretora de gestão corporativa e, portanto, possui um domínio relativo do 

contexto em que as entrevistas se processaram, tomando todo o cuidado necessário 

para não aderir subjetivamente aos conteúdos das mesmas.     

A definição da população entrevistada se deve ao fato de que estes são os 

principais agentes de governança corporativa, abarcando informações suficientes 

para responder ao problema de pesquisa investigado.  

2.2.3. PROCEDIMENTOS DE ETAPAS DA PESQUISA: 

Os procedimentos e etapas da pesquisa foram compostos por: 

i. Seleção da instituição de ensino pesquisada. Instituição esta que tem 

definido como procedimento de gestão adotar princípios e práticas de governança 

corporativa; 

ii. Revisão da bibliografia disponível sobre o tema em livros e periódicos 

especializados, teses e dissertações; 

iii. Análise documental referente às práticas de governança corporativa, a 

qual se encontra expressa nos códigos do IBGC, com ênfase no Código de Melhores 

Práticas de Governança, sendo a última atualização em 2009. Foi também utilizado 

como fonte de estudo o novo Código proposto, que está em fase de consulta e 

contribuição pública, com lançamento previsto para novembro de 2015. 
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iv. Elaboração e validação do instrumento de pesquisa com base no 

Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC.  

v. Identificação das práticas de governança corporativa adotadas pela 

instituição por meio de entrevista estruturada com os conselheiros e diretoria 

executiva. Esta etapa subdividiu-se em dois momentos. No primeiro, um teste piloto 

para validação do instrumento e realização dos ajustes necessários. No segundo, 

aplicação do instrumento na totalidade da população.   

vi. Análise dos resultados, correlacionando em que medida as práticas 

adotadas traduzem as recomendações do código das melhores práticas de 

governança do IBGC. 

vii. Recomendação de adoção de procedimentos que contribuam com a 

melhoria da gestão de IES nos termos propostos pelo IBGC e estudo realizado. 

As duas primeiras etapas proporcionaram o estabelecimento de um quadro 

de referência sobre a produção teórica e as concepções acerca da Governança 

Corporativa. As etapas seguintes (iii a vi) se referem ao desenvolvimento da 

pesquisa e análise de resultados. A última encontra-se nas considerações finais 

como contribuição da autora. 

 

2.2.4. PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

A coleta de dados contempla revisão da bibliografia sobre processos e 

práticas de governança corporativa, com foco nas práticas do IBGC, assim como 

práticas de governança adotadas por instituições de ensino superior de referência 

nacional e internacional. Foi realizado levantamento documental de atas, regimentos 

internos dos conselhos e estatuto social e levantamento bibliográfico, considerando 

as principais publicações acerca do assunto em livros, códigos de práticas de GC, 

teses, dissertações, artigos e publicações da área sobre temas relacionados à 

Governança e seus princípios. 

O instrumento de pesquisa (Apêndice A) elaborado com base nas 

recomendações do Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa do 

IBGC e previamente validado, por meio da entrevista-teste com 1 conselheiro e 1 

diretor executivo, teve por objetivo investigar em que medida as práticas da 

instituição pesquisada refletem as recomendações propostas pelo IBGC. 
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As entrevistas foram realizadas presencialmente junto a diretoria executiva e 

conselheiros de administração e fiscais, utilizando-se de perguntas abertas e 

fechadas (com Escala Likert), visando maior assertividade e fidedignidade dos 

resultados. 

Devido às diferenças funcionais, optou-se por aplicar questionários 

específicos para cada staff (diretores executivos, conselheiros de administração e 

fiscais) da governança, sendo um questionário mais completo, contemplando os 6 

temas-chave (propriedade, conselho de administração, gestão, auditoria 

independente, conselho fiscal e conduta e conflito de interesses) para os diretores 

executivos e questionários específicos para os conselheiros, com questões afins a 

sua atuação. 

Esta pesquisa utilizou, como já referido, abordagem quantitativa e 

qualitativa, a qual conferiu condições de uma análise dos resultados da relação entre 

as práticas identificadas na organização pesquisada e as práticas recomendadas 

pelo IBGC.  

O emprego de questões com respostas previamente apresentadas para 

escolha do respondente apresenta vantagens, de acordo com Laville e Dionne 

(1999, p. 184), uma vez que “as escolhas de respostas ajudam inicialmente a 

esclarecer o sentido das perguntas que poderiam mostrar-se ambíguas, 

assegurando ao pesquisador que as respostas fornecidas serão da ordem das 

respostas esperadas, que corresponderão aos indicadores que ele estabeleceu.” A 

Escala de Likert, de cinco pontos, foi empregada para o preenchimento das 

respostas do questionário, com o intuito de mensurar o grau de concordância ou não 

do respondente em relação às afirmativas expostas, variando do grau 1 ao grau 5, 

numa série de opções em relação ao enunciado da questão, desde total desacordo 

até totalmente de acordo com o enunciado considerado (LAVILLE: DIONNE, 1999).   

 

2.2.5 ANÁLISE E SISTEMATIZAÇÃO DOS DADOS 

De acordo com Malhotra (2006:407) “após a definição do problema de 

pesquisa, desenvolvimento de uma abordagem, formulação de uma concepção de 

pesquisa e realização do trabalho de campo, o pesquisador passa para a fase de 

preparo e análise dos dados”. 
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O questionário utilizado, conforme já exposto, foi construído com base no 

Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC, composto por 

perguntas abertas e fechadas que compreendem práticas e recomendações para os 

órgãos de governança corporativa, contemplando: propriedade, conselho de 

administração, gestão, auditoria independente, conselho fiscal e orientações de 

conduta. 

Após a aplicação do questionário e a observação participante da 

pesquisadora, foi realizada a análise e sistematização dos dados, por meio do 

processamento das informações obtidas, os quais foram analisados a partir de um 

procedimento comparativo entre as recomendações do IBGC e as práticas efetivas 

da organização. Comparativo, aqui, não no sentido da relação, mas no sentido do 

confronto entre o recomendado e o praticado com a finalidade de estabelecimento 

de graus de aderência, que é o objetivo explicitado anteriormente.  

A análise dos dados compreendeu, como referido, tanto uma abordagem 

quantitativa e qualitativa. Os dados quantitativos foram obtidos por meio da 

aplicação da escala Likert nas entrevistas realizadas. Já a análise qualitativa se deu 

à luz do referencial teórico, de entrevistas abertas com conselheiros e diretores, da 

observação participante do pesquisador e da análise documental, seguida de 

categorização dos relatos coletados nas entrevistas e da análise de seus conteúdos.  

O resultado da pesquisa possibilitou o mapeamento das práticas de 

Governança Corporativa adotadas pela IES pesquisada que refletem as 

recomendações do IBGC, oportunizando assim a implementação de novas práticas 

e melhorias nos processos, assim como recomendações de práticas de Governança 

Corporativa, com a finalidade de oferecer uma contribuição a outras instituições 

similares.  

2.2.6 LIMITAÇÕES DA PESQUISA OU DO MÉTODO ESCOLHIDO 

A pesquisa se concentrou no mapeamento de práticas de governança 

corporativa e na relação das práticas identificadas com as recomendações do IBGC.  

Assim, uma das limitações pode estar relacionada ao fato da organização 

pesquisada ser uma instituição privada sem fins lucrativos, o que irá impactar em 
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algumas das recomendações do IBGC, que apresentam maior aderência a 

organizações de capital aberto. 

Pode-se considerar também como limitação a replicação das contribuições 

geradas a partir de estudo, uma vez que não se deve enquadrar como adequado um 

método que apresentou sucesso em determinada organização para aplicação direta 

em outras, por mais que seja do mesmo segmento ou porte, pois normalmente são 

necessárias adequações levando em conta as demandas, aspectos culturais e 

peculiaridades de cada organização. Questões estas que devem ser tratadas como 

limitações do método e não formas de desqualificá-lo.  

As limitações aqui explicitadas não invalidam a pesquisa, mas estabelecem 

restrições práticas quanto ao seu alcance. Um estudo de caso é, em si mesmo, 

relativo ao caso estudado. Como apontam Bruyne, Herman e Schoutheete (1977, 

pp. 224-225): 

“O estudo de caso reúne informações tão numerosas e detalhadas 
quanto possível com vistas a apreender a totalidade de uma 
situação. Por isso recorre a técnicas de coleta de informações 
igualmente variadas (observações, entrevistas, documentos) e, aliás, 
frequentemente refinadas [visando] renovar perspectivas existentes 
ou sugerir [recomendações] fecundas, preparando assim caminhos 
para pesquisas ulteriores”.  

3. QUADRO TEÓRICO DE REFERÊNCIA 

 

Neste capítulo serão abordados os principais fundamentos teóricos relativos 

aos conceitos e evolução da Governança Corporativa. Conjugando os objetivos 

gerais apontados pelos teóricos de estudos relacionados às práticas de Governança, 

com aprofundamento nas práticas e princípios do IBGC, assim como as principais 

iniciativas e práticas institucionais no contexto brasileiro, com base na governança 

corporativa. 

Será descrito o panorama da Governança Corporativa nas Instituições de 

Ensino Superior, abordando as necessidades de um planejamento de longo prazo e 

do desenvolvimento de estratégias para o ensino superior, complementado com 

práticas de instituições de ensino de referência nacional e internacional, que 

implantaram modelos estruturados de Governança Corporativa. O conteúdo 
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contemplará também as recomendações do Banco Mundial e da UNESCO sobre o 

Ensino Superior e estrutura de capital no setor educacional. 

3.1 FUNDAMENTOS E PRÍNCIPIOS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 

Desde 1980 têm se modificado substancialmente as relações entre o mundo 

corporativo e a sociedade, resultando em pressões crescentes voltadas à 

responsabilidade corporativa e maior amplitude dos objetivos, tendo em vista sua 

interface com os stakeholders e os interesses aos quais a gestão das companhias 

deve atender. (ANDRADE; ROSSETI, 2011) 

Para Silveira (2015), o movimento da Governança corporativa foi fundado 

com base em princípios sólidos. O relatório de Cadbury, documento pioneiro sobre o 

tema criado no Reino Unido em 1992, descreve os princípios basilares da 

governança, contemplando: abertura, integridade e prestação de contas. Em 1999, a 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) lançou outro 

documento de referência denominado de Princípios de Governança Corporativa, 

reforçando a importância dos princípios.  

Andrade e Rosseti (2011, p.21), ao tratarem da abrangência da Governança 

Corporativa afirmam que: 

“as práticas de governança podem ser descritas a partir de diversos 
pontos de vista, admitindo assim várias acepções. Desde as 
relacionadas a questões legais, como as dos direitos societários e 
sucessórios, a questões financeiras, como a geração de valor, a 
criação de riqueza e a maximização do retorno dos investimentos, e 
questões estratégicas, como a definição dos propósitos empresariais e 
das diretrizes corporativas para os negócios e das questões 
operacionais, como sistemas que regem as relações entre acionistas, 
os conselhos de administração e a direção executiva das empresas”. 
 

O Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa descreve a 

seguinte visão do tema: 

“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 organizacional, facilitando 
seu acesso a recursos e contribuindo para sua longevidade”. (IBGC, 
2013. p.19). 
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Silveira (2015) conceitua Governança corporativa como a maneira pela qual 

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

destacando o relacionamento entre diretoria, conselho de administração e 

acionistas, tema este que exige uma abordagem multidisciplinar, contemplando  

ética, gestão, liderança, psicologia social, direito, economia, finanças, contabilidade, 

entre outras. 

Já segundo a OCDE (2015) “A governança corporativa cuida da estrutura 

institucional e política das corporações, desde o início do empreendimento, 

passando por suas estruturas de governança, direito societário e privatização, até a 

saída do mercado e a insolvência”. 

De acordo com Andrade e Rossetti (2011) na construção e na operação de 

sistemas de governança geralmente estão presentes 8 P’s: Propriedades, 

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

pertinência para o presente estudo, convém expor cada um destes requisitos 

indicados por Andrade e Rossetti (2011). A Propriedade é um dos principais 

elementos definidores da Governança. O despertar da Governança deu-se 

essencialmente devido à pulverização da propriedade: a proliferação de sociedades 

anônimas de capital aberto, em que os proprietários não têm visibilidade e mudam a 

cada dia de acordo com as negociações nas bolsas de valores. Neste contexto, a 

razão principal da governança é a remoção de conflitos e de custos de agência 

envolvendo gestores e acionistas. Já nas sociedades anônimas de capital fechado 

as razões para a adoção das boas práticas de governança estão voltadas para a 

promoção da coesão societária, transparência dos atos dos sócios e monitoramento 

dos conselhos e órgãos corporativos (ANDRADE; ROSSETTI, 2011). 

As práticas de Governança Corporativa constituem mecanismos internos 

com vistas a alinhar os interesses entre os diversos agentes que atuam nas 

empresas. O relacionamento de agência pressupõe a separação entre propriedade e 

controle, ou seja, entre proprietários e gestores. Este relacionamento se dá por meio 

de um contrato no qual os proprietários fornecem aos gestores autoridade para 

tomarem decisões em seu nome. O problema de agência refere-se às dificuldades 

que os investidores têm em garantir que seu capital não seja expropriado ou 

investido em projetos não lucrativos (CLAESSENS; YURTOGLU, 2013). 
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Os custos de agência decorrem principalmente das perdas decorrentes de 

decisões que não maximizam a riqueza dos proprietários e da falta de alinhamento 

de interesses de acionistas e gestores. O problema de agência entre agentes e 

principais é comum em empresas com propriedade pulverizada, onde o conflito 

fundamental de interesses ocorre entre gestores e acionistas. Neste sentido, pode-

se relacionar a governança corporativa com um conjunto de procedimentos e ações 

que visam assegurar os direitos dos acionistas diante dos possíveis abusos dos 

gestores, assim como proteger os acionistas minoritários frente aos interesses 

individuais dos majoritários, zelando pela transparência, ética, equidade e prestação 

de contas.  

Os Propósitos convergem para o máximo retorno total de longo prazo dos 

shareholders (acionistas da corporação), harmonizando com os interesses de outros 

stakeholders. A questão chave é definir a zona máxima de conciliação destes 

interesses (ANDRADE; ROSSETTI, 2011).  

“A prática de boa governança nas instituições aparece como um 
mecanismo capaz de proporcionar maior transparência a todos os 
agentes envolvidos com a empresa, minimizar a assimetria de 
informação existente entre administradores e proprietários e fazer com 
que os acionistas que não pertencem ao bloco de controle possam 
reduzir suas perdas no caso de uma eventual venda da companhia”. 
(VIEIRA; MENDES, 2004, p.104) 
 

A segregação de Papéis resulta das diferentes atribuições dos proprietários, 

conselheiros e gestores, considerados os principais agentes da governança.  Cabe 

aos proprietários, reunidos em Assembleia Geral ou Conselho de Sócios, definição 

da estrutura de poder da companhia, eleição do Conselho de Administração, 

reformas em estatutos sociais, mudanças na estrutura acionária e apreciação de 

prestação de contas. Já aos conselheiros compete a proteção e valorização do 

patrimônio tangível e intangível, a otimização do retorno do investimento, o zelo 

pelos valores e crenças, em suma a gestão executiva da organização, com foco nos 

direcionadores para os negócios e para a gestão, emitidos pelo Conselho de 

Administração (ANDRADE; ROSSETTI, 2011). 

O Poder provém dos proprietários, independentemente do grau de 

dispersão do capital de controle. A estrutura de poder legitimamente definida pelos 

proprietários resulta em maior clareza na separação de funções e de 
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responsabilidades dos conselhos corporativos e da direção executiva, contemplando 

o planejamento de sucessão nos órgãos de governança (ANDRADE; ROSSETTI, 

2011). As Práticas visam o estabelecimento de canais fluídos de informação e de 

bom e consensual sistema de tomada de decisões e acompanhamentos das ações 

decorrentes. As bases práticas da governança corporativa começam pela 

constituição e pelo empowerment1 dos conselhos de Administração, da direção 

executiva e do sistema de auditoria, considerados órgãos-chave de governança. São 

estabelecidas relações funcionais entre elas, centradas nos processos de 

estratégias corporativas e implantam-se sistemas de controles, focados em riscos 

internos e externos (ANDRADE; ROSSETTI, 2011).  

O objetivo final das organizações, ainda segundo Andrade e Rossetti (2011), 

é a Perenidade, sustentada por resultados econômico-financeiros, sociais e 

ambientais, e fortemente relacionados com o desenvolvimento de lideranças, a 

gestão eficaz de riscos e a criação de valor para os shareholders conciliada com os 

outros stakeholders. 

Na sustentação de todo o sistema estão as Pessoas condutoras do conjunto 

dos legados e dos objetivos que dão vida e continuidade às operações corporativas.  

“A sistematização de um bom sistema de governança – focado na 
busca incessante de eficácia estratégica, de excelência operacional, 
de otimização do retorno dos investimentos, da geração de riqueza e 
do aumento do valor do mercado das companhias – tem em suas 
bases, a construção de boas e de bem definidas relações entre as 
pessoas que militam no interior dos ambientes que o compõem”. 
(ANDRADE; ROSSETTI, 2011, p.147). 
 

Segundo o IBGC (2011), os talentos estão no centro da economia do 

conhecimento e são a principal alavanca para o seu desenvolvimento, fundamentais 

para criar valor no curto e longo prazos. Assim, somente as organizações que 

investirem em pessoas terão uma performance sustentável.  

Quanto aos Princípios, estes são derivados dos códigos de condutas que 

orientam as diretrizes e políticas corporativas e dos valores que devem prevalecer 

                                                           
 

1 Empowerment é um conceito de Administração de Empresas que significa descentralização de poderes, ou 
seja, sugere uma maior participação dos trabalhadores nas atividades da empresa por meio de maior 
autonomia de decisão e responsabilidades. 
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no mundo dos negócios: fairness (senso de justiça e equidade), disclosure 

(transparência quanto aos resultados, oportunidades e riscos), accountability 

(prestação responsável de contas), compliance (conformidade com as instituições 

legais e com marcos regulatórios). Os princípios constituem a base ética da 

governança (ANDRADE; ROSSETTI, 2011). 

Como se pode observar, a partir das considerações expostas, a governança 

corporativa requer a integração de um conjunto de processos e procedimentos, bem 

como instituições que regulem a forma como a empresa será administrada e 

controlada e traduzam em ações os princípios que a fundamentam. 

Os códigos de governança corporativa, portanto, formalizam uma série de 

recomendações e visam profissionalizar a governança das empresas. No Brasil, a 

governança corporativa tem como principal fomentador o IBGC. Fundado em 1995, 

inicialmente denominado de Instituto Brasileiro de Conselheiros de Administração 

(IBCA), o IBGC possui abrangência nacional e dissemina seus conceitos e 

recomendações por meio de livros, cursos, pesquisas, workshops e certificações. 

(IBGC, 2015)2  

Consultando as diversas recomendações disponíveis,  embora existam 

inúmeros modelos de códigos que orientam a governança dos países, de forma 

geral a  grande maioria contempla os quatro princípios de governança, apresentados 

a seguir: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade 

corporativa, os quais, segundo o IBGC, constituem os pilares do sistema de 

governança. 

Transparência (Disclosure): este princípio refere-se à transparência das 

informações, especialmente as de alta relevância que impactam os negócios e que 

envolvem estratégias, resultados, oportunidades e riscos. O sistema de governança 

corporativa deve garantir divulgação precisa e oportuna de todas as questões 

relevantes relacionadas com a corporação, inclusive situação financeira, 

desempenho, composição societária e governança da empresa. (OCDE, 2004) 

                                                           
 

2 http://www.ibgc.org.br/ 
 
 

http://www.ibgc.org.br/
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A boa comunicação interna e externa gera um clima de confiança 

fundamental para a criação de valor, a qual deve ser resultado do desejo autêntico 

de informar o que é relevante para as partes interessadas, sejam informações 

tangíveis ou intangíveis, contribuindo para a confiança no processo no planejamento 

das ações e tomadas de decisões. 

De acordo com Lauretti (2013) a transparência só é completa quando 

envolve a franqueza, consistindo esta em expor, em paralelo, na comunicação 

institucional, tanto os dados positivos como os negativos do desempenho, tais como 

problemas identificados e pendentes de solução, metas estratégicas não alcançadas 

e variações negativas em indicadores operacionais ou financeiros.  

Constata-se um aumento no número de leis, pareceres e instruções que 

tornam a divulgação de diversas informações obrigatórias. Porém existem outras de 

caráter voluntário, que dependem da conscientização da necessidade de divulgar, 

devendo esta ser feita de forma adequada, justa e plena, seguindo procedimentos 

uniformes e consistentes e em uma linguagem simples e acessível, refletindo assim 

numa repercussão positiva da empresa (MALACRIDA; YAMAMOTO, 2006). 

Segundo Hendriksen e Van Breda (1999), a divulgação de informações 

exerce um papel central de utilidade para a tomada de decisões dos stakeholders. A 

informação relevante divulgada de forma precisa tende a dar as partes interessadas 

maior confiança sobre a realidade das operações da empresa.  

O IBGC descreve transparência como: 

“mais do que a obrigação de informar, é o desejo de disponibilizar para 
as partes interessadas as informações que sejam do seu interesse e 
não apenas aquelas impostas por disposições de leis ou 
regulamentos. A adequada transparência resulta em um clima de 
confiança, tanto internamente quanto nas relações da empresa com 
terceiros. Não deve restringir-se ao desempenho econômico-
financeiro, contemplando também os demais fatores (inclusive 
intangíveis) que norteiam a ação gerencial e que conduzem à criação 
de valor”. (IBGC, 2009:19). 

 

Equidade (Fairness): a organização deve apresentar senso de justiça ou 

equidade no tratamento dos acionistas, que implica no respeito aos direitos dos 

minoritários, por participação equânime com a dos majoritários, tanto no aumento da 

riqueza corporativa, quanto nos resultados das operações, assim como, na presença 

ativa em assembleias gerais. (ANDRADE; ROSSETI, 2011). 
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Este princípio prevê o tratamento justo e igualitário de todas as partes 

interessadas, sobretudo grupos minoritários como colaboradores, clientes, 

fornecedores e investidores. Portanto a Governança Corporativa deve assegurar a 

equidade dos grupos perante os objetivos da sociedade, promovendo o 

desenvolvimento econômico de todos, especialmente dos grupos mais vulneráveis. 

De acordo com o OCDE (2004) equidade significa a justiça nos 

relacionamentos não só no âmbito do relacionamento entre a diretoria e 

conselheiros, mas entre todos os setores da empresa. Nas empresas que pretendem 

se pautar pela ética, nenhuma informação privilegiada deve ser usada, nenhum 

abuso de poder deve ser praticado ou ato desonesto pode ser aceito, assim como 

privilégios não devem ser concedidos. 

A formalização dos direitos dos acionistas deve especificar direitos políticos 

e patrimoniais, bem como entre sócios e a sociedade; entre os direitos são 

fundamentais: direito essencial do voto, de participação nos lucros, fiscalização de 

gestão dos negócios sociais, retirar-se da sociedade ou vender suas ações nas 

mesmas condições do bloco controlador. 

Para o IBGC (2009:19) a “equidade é caracterizada pelo tratamento justo de 

todos os sócios e demais partes interessadas (stakeholders). Atitudes ou políticas 

discriminatórias, sob qualquer pretexto, são totalmente inaceitáveis”. 

Prestação de contas (Accountability): É um conceito da esfera ética, 

frequentemente é usado em circunstâncias que denotam responsabilidade social, 

imputabilidade, obrigações e prestação de contas. Na administração, a accountability 

é considerada um aspecto central da governança tanto na esfera pública como na 

privada, como a controladoria ou contabilidade de custos. (OCDE, 2004). A 

Prestação de contas deve ser fundamentada nas melhores práticas contábeis e de 

auditoria. 

A Lei nº 11.638/07 estabeleceu para a CVM o dever de emitir normas para 

que as companhias abertas passem a adotar o padrão internacional IFRS – 

International Financial Reporting System. A mesma lei tornou mandatória para a 

sociedade de grande porte a adoção da lei societária para escrituração e elaboração 

das demonstrações financeiras e a obrigatoriedade dessas demonstrações 
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financeiras serem auditadas por auditores independentes. (ALVARES; 

GIACOMETTI; GUSSO, 2008). 

Segundo o IBGC (2013:19) “os agentes de governança devem prestar 

contas de sua atuação, assumindo integralmente as consequências de seus atos e 

omissões”. 

Responsabilidade Corporativa: É uma visão mais ampla da estratégia 

empresarial, contemplando todos os relacionamentos com a comunidade. Os 

executivos devem zelar pela perenidade da empresa, contemplando uma visão de 

longo prazo e sustentabilidade e, portanto, considerações de ordem socioambiental 

devem orientar a definição desde o planejamento estratégico até a operação 

propriamente dita, oportunizando a antecipação de riscos e oportunidades. 

A responsabilidade faz com que as instituições governamentais e a forma 

com que elas procedem sejam desenhadas para servir os membros da sociedade 

como um todo e não apenas pessoas privilegiadas. Os processos das instituições 

governamentais devem responder às demandas dos cidadãos dentro de um período 

de tempo razoável. (CALAME; TAMENT, 2001). 

Ainda de acordo com Calame e Tament (2001), a função social da empresa 

deve prever a criação de oportunidades de emprego, qualificação e diversidade da 

força de trabalho, estímulo ao desenvolvimento científico por meio de tecnologia, 

garantia de direitos humanos, liberdade de associação e comércio justo, entre outras 

formas de criação de riqueza para a sociedade em geral. 

A sustentabilidade das empresas pressupõe, portanto, visão de longo prazo. 

A atuação responsável social e ambientalmente é condição indispensável para 

atingir resultados econômicos de forma perene. Atuação esta que envolve o 

relacionamento com os principais stakeholders, ressaltando seu papel em relação ao 

meio, ambiente, sociedade e colaboradores. 

A empresa responsável consome o mínimo possível de insumos naturais 

para produzir o máximo de produtos e serviços. Atua também consciente do seu 

papel junto a sociedade, sintonizando suas atitudes e resultados com requisitos de 

ética, desenvolvimento e bem estar das comunidades nas quais exerce influência, 

além de promover o envolvimento dos colaboradores e stakeholders em ações de 

voluntariado e educação para a sustentabilidade. 
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A adoção de princípios, como PRME e Pacto Global ou códigos éticos dos 

setores econômicos, proporciona um alinhamento operacional visível, com 

compromissos, tendências, aprendizados e ações de valor para a sociedade. 

Segundo o IBGC no que se refere a responsabilidade corporativa, “os 

agentes de governança devem zelar pela sustentabilidade das organizações, 

visando a sua longevidade, incorporando considerações de ordem social e ambiental 

na definição dos negócios e operações”. (IBGC, 2013:19) 

Os princípios e práticas da governança aplicam-se a qualquer tipo de 

organização, independentemente do porte, natureza jurídica ou tipo de controle. 

(IBGC, 2013). Organizações multilaterais, como a Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), o fundo Monetário Internacional, G8, entre 

outras veem nos princípios da Governança Corporativa uma base sólida para o 

crescimento econômico e para a integração global de mercados. Reconhecem ainda 

a importância das boas práticas de governança para o controle de riscos dos 

investimentos nas empresas abertas, especialmente os decorrentes do ambiente 

competitivo de negócios que elas operam, dos processos de gestão de seus ativos 

físicos, financeiros e intangíveis. Para a OCDE a governança corporativa é um dos 

instrumentos determinantes do desenvolvimento sustentável, em suas três 

dimensões: a econômica, a ambiental e a social. (ANDRADE; ROSSETI, 2011). 

Silveira (2015) destaca ainda outros princípios globais de governança além 

dos já descritos, com base em códigos internacionais, como: avaliação do 

desempenho, remuneração justa e meritocracia; contrapesos independentes nos 

processos decisórios; sustentabilidade e visão de longo prazo na condução do 

negócio; controles e supervisão independentes; tom e comportamento ético das 

lideranças, assim como, a cooperação entre os colaboradores e promoção do 

interesse coletivo da organização. 
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3.2 A GOVERNANÇA CORPORATIVA NO BRASIL 

De acordo com o IBGC, mudanças no ambiente organizacional brasileiro tais 

como o renascimento do mercado de capitais, o aparecimento de empresas com 

capital disperso e difuso, as fusões e aquisições de grandes companhias, os reveses 

empresariais de empresas novas e tradicionais e a crise econômica mundial, têm 

contemplado um conjunto de fatores que trazem à tona algumas fragilidades das 

organizações e de seus sistemas de governança, reforçando a necessidade da real 

adoção das boas práticas de Governança Corporativa.  

A Governança corporativa faz parte da pauta do Brasil, assim como em 

vários países do mundo. A nova Lei das S.A., o Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa (IBGC), a Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA), a Comissão de 

Valores Mobiliários e o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES) buscam fornecer mecanismos e incentivos que favoreçam a adoção de 

práticas de governança corporativa pelas empresas. 

De acordo com as análises de Silva (2012), no Brasil, os conselheiros 

profissionais e independentes surgiram em resposta aos movimentos pelas boas 

práticas de governança e a necessidade de modernização das empresas em relação 

a alta gestão, visando tornarem-se mais atraentes para o mercado.  

O ambiente corporativo do Brasil foi fortemente impactado pelas mudanças 

globais que se iniciaram nos anos 1980 e se aprofundaram na década de 1990, de 

cunho político-ideológicas, geopolítica e econômica. A abertura econômica, a 

inserção global, as privatizações e a estabilização monetária ocorrida nos anos 

1990, alteraram de forma significativa o ambiente empresarial ao impactarem na 

competitividade e estruturas organizacionais. (ANDRADE; ROSSETI, 2011). 

As empresas expandiram o controle societário via compartilhamento do 

controle entre sócios nacionais e estrangeiros e formação de alianças estratégicas 

entre grupos nacionais. Quebraram-se barreiras para a entrada de competidores 

externos em todos os negócios. Privatizações, fusões e aquisições abriram portas 

para a entrada de empresas estrangeiras com modelos de governança distintos.  

Neste contexto, a governança corporativa passa a ocupar um espaço de 

maior importância no cenário nacional, tanto sob as perspectivas das entrantes que 

necessitam ajustar-se as especificidades locais, quanto das empresas nacionais 
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frente à necessidade de melhorar ou manter seu desempenho e competitividade no 

mercado. Estabeleceram-se, então, as condições para avanços na definição de 

padrões mundiais para a listagem de empresas e estas passaram a sofrer pressões 

por maior aderência às regras da boa governança. Conselhos de Administração 

mais eficazes foram exigidos, com admissão de insiders3 com experiência e 

presença internacionais. (ANDRADE; ROSSETI, 2011). 

“Oligopólios, empresas exclusivamente de controle de gestão familiar 
com alta concentração do capital, acionistas minoritários passivos e 
conselhos de administração figurativos passaram a dar lugar a 
investidores institucionais mais ativos, maior dispersão do controle 
acionário, maior foco na eficiência econômica e transparência da 
gestão.” (SILVA, 2012:47).  

No cenário brasileiro, conforme mencionado, as principais iniciativas e 

práticas governamentais e institucionais para promover o mercado de capitais, com 

base na boa governança corporativa, são realizadas por incentivos do IBGC, pela 

Nova Lei das S.A., pelo BNDES, pelas práticas sugeridas pela Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) e pelos incentivos criados pela BOVESPA.  

A criação do Instituto Brasileiro de Conselheiros de Administração (IBCA) se 

deu em 1995, passando em 1999 a denominar-se Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa (IBGC). Trata-se de uma organização exclusivamente dedicada à 

promoção da Governança Corporativa no Brasil e o principal fomentador das 

práticas e discussões sobre o tema no País, tendo alcançado reconhecimento 

nacional e internacional. O instituto é o responsável pela criação do Código das 

Melhores Práticas de Governança Corporativa, o qual aborda recomendações para a 

criação de melhores sistemas de governança nas organizações, visando o bom 

desempenho e longevidade. (IBGC, 2014; ARAGÃO, ET AL, 2009; MICHALISCHEN; 

PAIVA, 2009). 

A Reforma da Lei das S.A., Lei 10.303, de 31 de outubro de 2001, surgiu 

com o objetivo de favorecer o crescimento e fortalecimento do mercado de capitais. 

Os grupos de interesse pressionaram os legisladores para implantarem mudanças 

                                                           
 

3 Insider - pessoa que tem acesso à informações privilegiadas nas empresas, que ainda não são de 
conhecimento público, com o objetivo de auferir lucro ou vantagem no mercado. 
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que aumentassem os direitos de acionistas minoritários. No entanto, muitas de suas 

propostas iniciais foram alteradas durante o processo de tramitação da lei no 

Congresso Nacional. Entre as principais propostas não aprovadas na reforma da lei 

estão: a proibição de emissão de ações preferenciais, a criação de conselho 

permanente nas companhias; tag along4, e possibilidades dos minoritários terem 

maioria no conselho fiscal. Ainda assim, o IBGC considera como um grande avanço 

o processo de discussão da lei, pois elevou o nível dos debates e de 

conscientização dos setores envolvidos, bem como, proporcionou alguns direitos 

adicionais aos investidores no que diz respeito à proteção de seus interesses. 

(SIRQUEIRA; KALATZIS, 2006) 

O BNDES, com vistas ao desenvolvimento do mercado de capitais, incentiva 

as empresas a adotarem boas práticas de governança corporativa considerando 

como requisitos preferenciais para a concessão de crédito. (SIRQUEIRA; KALATZIS, 

2006) 

As Recomendações da CVM sobre Governança Corporativa, que foram 

lançadas em 20025, visam promover o desenvolvimento do mercado de capitais, 

ajudar as empresas a obter fontes de financiamentos a um menor custo e orientar 

questões referentes à relação entre administradores, conselheiros, auditores 

independentes, acionistas controladores e acionistas minoritários. As 

recomendações contemplam as seguintes temáticas: transparência; assembleias; 

estrutura acionária e grupo de controle; estrutura e responsabilidade do conselho de 

administração; proteção a acionistas minoritários e auditoria de demonstrações 

financeiras. 

Segundo CVM (2015), quando os investidores avaliam as demonstrações 

financeiras de uma empresa, não se restringem somente aos resultados ou a seu 

desempenho. Nesse sentido, avaliam, também, o nível dos dados apresentados e 

comparam se os mesmos refletem a realidade das transações efetuadas, o grau do 

                                                           
 

4 Tag along é um mecanismo de proteção a acionistas minoritários de uma companhia que garante a eles o 
direito de deixarem uma sociedade, caso o controle da companhia seja adquirido por um investidor que até 
então não fazia parte da mesma. 
5 http://exame.abril.com.br/rede-de-blogs/investidor-em-acao/files/2011/04/cartilha-CVM-overnan%C3%A7a-
Corporativa.pdf 
 

http://exame.abril.com.br/rede-de-blogs/investidor-em-acao/files/2011/04/cartilha-CVM-overnan%C3%A7a-Corporativa.pdf
http://exame.abril.com.br/rede-de-blogs/investidor-em-acao/files/2011/04/cartilha-CVM-overnan%C3%A7a-Corporativa.pdf
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comprometimento dos seus ativos, bem como se a empresa está preparada para 

situações de risco e se há previsão de tempo de recuperação, além de quais ações 

emergenciais serão implementadas para sua recuperação, caso seja necessário. 

Já a BOVESPA criou o Novo Mercado e os Níveis Diferenciados de 

Governança Corporativa, Nível 1 e Nível 2, com o objetivo de gerar reconhecimento 

por parte dos investidores da qualidade das ações das empresas que adotam as 

práticas exigidas pelos novos segmentos de boa governança corporativa, resultando 

assim na valorização das companhias.  

O quadro 02 apresenta o detalhamento dos níveis expressos pela Bovespa: 

  

    Quadro 02: Níveis Bovespa 

 BOVESPA 

MAIS  

BOVESPA MAIS 

NÍVEL 2 

NOVO 

MERCADO 

NÍVEL 2  NÍVEL 1  TRADICIONAL 

Características das 

Ações Emitidas 

Permite a 

existência 

somente 

de ações 

Ordinárias 

(ON) 

Permite a existência 

de ações ON e 

Preferenciais (PN) 

Permite a 

existência 

somente 

de ações 

ON 

Permite a 

existência 

de ações 

ON e PN 

(com 

direitos 

adicionais) 

Permite a existência de ações 

ON e PN (conforme legislação) 

Percentual Mínimo de 

Ações em Circulação 

(free float) 

25% de free float até o 7º ano de 

listagem 
No mínimo 25% de free float Não há regra 

Distribuições públicas de 

ações 
Não há regra Esforços de dispersão acionária Não há regra 

Composição do 

Conselho de 

Administração 

Mínimo de 3 membros (conforme 

legislação), com mandato unificado 

de até 2 anos 

Mínimo de 5 membros, 

dos quais pelo menos 

20% devem ser 

independentes com 

mandato unificado de até 

2 anos 

Mínimo de 

3 membros 

(conforme 

legislação), 

com 

mandato 

unificado 

de até 2 

anos 

Mínimo de 3 

membros 

(conforme 

legislação) 

Vedação à acumulação 

de cargos 

Não há regra Presidente do conselho e diretor 

presidente ou principal executivo pela 

mesma pessoa (carência de 3 anos a 

partir da adesão) 

Não há regra 

Obrigação do Conselho 
de Administração 

Não há regra Manifestação sobre 
qualquer oferta pública 
de aquisição de ações da 
companhia 

Não há regra 

Demonstrações 
Financeiras 

Conforme legislação Traduzidas para o inglês Conforme 
legislação 
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Reunião Pública Anual Facultativa  Obrigatória Facultativa 

Calendário de Eventos 

Corporativos 

Obrigatório Facultativo 

Divulgação Adicional de 

Informações 

Política de negociação de valores 

mobiliários  

Política de negociação de valores 

mobiliários e código de conduta 

Não há regra. 

Concessão de Tag Along 100% para 

ações ON 

100% para 

ações ON e PN 

100% para ações ON 100% para 

ações ON 

e PN 

80% das ações 

ON (conforme 

legislação) 

Oferta pública de 

aquisição no mínimo  

pelo valor econômico 

Obrigatoriedade 

em caso de 

cancelamento 

de registro ou 

saída do 

segmento, 

exceto se 

houver 

migração para 

Novo Mercado. 

Obrigatoriedade 

em caso de 

cancelamento 

de registro ou 

saída do 

segmento, 

exceto se 

houver 

migração para 

Novo Mercado 

ou Nível 2. 

Obrigatoriedade em caso 

de cancelamento de 

registro ou saída do 

segmento. 

Conforme legislação 

Adesão a câmara de 

arbitragem do mercado 

Obrigatório Facultativo 

Fonte: www.bmfbovespa.com.br 

 

Segundo Silva (2009), basicamente para que uma empresa seja listada no 

Nível 1 de governança corporativa é necessário que ela assuma, além do previsto 

em lei, práticas adicionais de liquidez e disclosure. A maioria das informações 

fornecidas pelas empresas do Nível 1 ajuda na avaliação do valor da companhia.  

As empresas listadas no Nível 2 têm por obrigação, além do previsto para o 

nível 1, práticas adicionais relativas aos direitos dos acionistas e Conselho de 

Administração. Empresas listadas no segmento de Nível 2 de governança 

proporcionam aos seus acionistas investidores avanços nas práticas de governança 

corporativa, estendendo os direitos societários dos acionistas minoritários e 

aumentando a transparência das companhias, com a divulgação de um volume 

maior de informações e de melhor qualidade, facilitando o acompanhamento de seu 

desempenho. 

Para uma empresa aderir ao Novo Mercado, além do previsto para os níveis 

anteriores, é necessário que seu capital seja dividido em ações exclusivamente com 

direito a voto, o que gera aumento de segurança aos investidores e o fortalecimento 

do mercado acionário. 

http://www.bmfbovespa.com.br/
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Pode-se também destacar no Brasil o modelo FDC (Fundação Dom Cabral) 

de Governança Corporativa. Segundo Álvares, Giacometti e Gusso (2008) o modelo 

FDC diferencia-se dos códigos de boas práticas e critérios de rating6 pela visão 

sistêmica, metodologia de assessment7 e propósitos. Está estruturado em cinco 

dimensões: alinhamentos, conformidades, sustentabilidade, estrutura e processos. 

“Essas dimensões sugerem quais são os fundamentos da boa 
governança. O primeiro está relacionado à coesão societária e ao 
alinhamento dos acionistas quanto aos propósitos empresariais e as 
regras de sucessão para os negócios e a gestão. O segundo se refere 
à adequação ao conjunto exigido de conformidades legais e 
regulatórias. O terceiro enfatiza o posicionamento da empresa em 
relação aos requisitos emergentes de responsabilidade corporativa 
visando a sustentabilidade do negócio. O quarto é a estruturação dos 
órgãos essenciais por meio do qual se realiza a governança – 
assembleia de acionistas ou reunião de cotistas, conselhos de 
administração e seus comitês e a direção executiva e seus serviços de 
apoio – definindo-se com clareza o sistema de relações e os papéis e 
as responsabilidades de cada um deles. O quinto são os processos 
em que estão envolvidos as três principais âncoras da governança 
corporativa: os acionistas, o conselho de administração e a direção 
executiva”. (ÁLVARES; GIACOMETTI; GUSSO, 2008, p.58). 

 

Segundo Silveira (2004) embora em processo do desenvolvimento, o 

movimento de governança corporativa no Brasil ainda é recente. Muitas empresas 

ainda mantém uma estrutura de propriedade e de tradição familiar, de conselhos e 

de gestão não profissional, com forte concentração de propriedade em poucos 

acionistas majoritários, sobreposição entre propriedade e liderança executiva, 

estruturas e procedimentos de governança informais.  

 

3.3 PROCESSOS E PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA – 

RECOMENDAÇÕES DO IBGC 

Independentemente dos princípios e dos propósitos em que se alicerça e do 

modelo predominantemente praticado em cada país, a governança corporativa, do 

ponto de vista organizacional, reúne os processos e as práticas de gestão e 

                                                           
 

6 Rating – fornece aos potenciais credores a classificação de risco de crédito do objeto analisado. 
7 Assessment - método para avaliar o potencial de executivos e profissionais. 
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expressa-se por um sistema de relações entre pelo menos três atores: a 

Propriedade, o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva. (ANDRADE;  

ROSSETTI, 2011)   

O sistema se mobiliza por intra e inter-relações, orientados e controlados por 

órgãos de auditoria e fiscalização, internos e externos, estabelecidos pela 

Assembleia Geral, pelo conselho de Administração e pela própria Diretoria 

Executiva. A essas três âncoras podem-se somar outras, quando se admite a ativa 

interação com outras partes interessadas no desempenho e nos impactos das 

corporações. 

O controle da companhia é exercido pelos proprietários controladores, o que 

não inclui os minoritários e os acionistas preferenciais. A administração é exercida 

pelo Conselho de Administração e pela Diretoria Executiva. E o ambiente de 

auditoria e fiscalização pode ser integrado por pelos seguintes órgãos: Conselho 

Fiscal, Auditoria Independente, Comitê de Auditoria e Auditoria Interna (ANDRADE; 

ROSSETTI, 2011). 

O conselho de administração e o grupo de diretores, incluindo o CEO ou 

diretor presidente, constituem-se das unidades de GC mais discutidas na literatura, 

em função, principalmente, da atuação direta dessas duas unidades na definição 

das políticas, estratégias e gestão da empresa.  

Nos anos 1960 e 1970, quem tinha o poder de decisão estratégico nas 

organizações brasileiras eram os executivos. Ao conselho cabia apenas se reunir 

para cumprir a lei e confirmar decisões tomadas pela diretoria executiva. A década 

de 1980 foi impactada pelo reflexo das grandes alterações na economia nacional, 

como abertura comercial, para na década de 1990 ocorrer boa parte das 

transformações estruturais da economia do país, no qual grupos de empresas 

sofreram e vêm sofrendo transformações significativas em termos da estrutura do 

controle societário. Foi nesta época, inclusive, que se começou a associar as 

transações econômicas com as estruturas de governança e a importância das 

instituições (IBGC, 2015). 

Os Conselhos de Administração passaram, então, a exercer um novo papel 

estratégico frente a mercados internacionalizados, para maximizar o ganho dos 

acionistas e arbitrar conflitos existentes entre os que se relacionam com a 
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organização como acionistas, auditores externos, administradores e conselhos 

fiscais. 

Compete ao Conselho de Administração emitir em colegiado as linhas 

mestras e os direcionadores para alcance dos resultados, uma vez que representa o 

interesse dos acionistas, atuando como instância de avaliação, monitoramento, 

decisão e orientação.  

Apenas 34% de 722 conselheiros estudados pela McKinsey em 2013 

afirmaram que os conselhos dos quais participaram compreendiam perfeitamente as 

estratégias de suas empresas. Somente 22% apontaram que seus conselhos 

estavam totalmente cientes de como suas empresas criavam valor e apenas 16% 

declararam que seus conselhos conheciam profundamente a dinâmica dos negócios 

de suas companhias. (HARVARD, 2015) 

As responsabilidades da Diretoria Executiva visam à implementação das 

políticas, com foco na eficácia estratégica, excelência operacional, criação de valor e 

maximização do retorno dos proprietários. Contemplando integração com o 

Conselho de Administração e compromisso com as expectativas dos proprietários, 

eficaz alinhamento da estratégia e das operações, capacitação expressa por visão 

sistêmica e multidisciplinar, capacidade de decisão e geração de resultados positivos 

(ANDRADE; ROSSETTI, 2011). 

A Assembleia Geral é o órgão máximo de uma sociedade por ações. De 

acordo com a lei e com o estatuto social, têm poderes para decidir todos os 

negócios, relativos ao objeto da companhia e para tomar as ações que julgar 

conveniente para o desenvolvimento desta (ANDRADE; ROSSETTI, 2011). O 

Conselho fiscal é por excelência o órgão de fiscalização das organizações e tem por 

função principal fiscalizar a gestão da empresa e das contas dos administradores, a 

fim de proteger os acionistas, principalmente os minoritários (ANDRADE; 

ROSSETTI, 2011). O Comitê de Auditoria, exigido pela Lei Sarbanes-Oxley - a qual 

estabelece regras para Governança Corporativa relativas à divulgação e à emissão 

de relatórios financeiros, vai além das atribuições do Conselho Fiscal. Tem como 

responsabilidade acompanhar e avaliar o ambiente de controle, abrangendo a 

Auditoria Interna e a Auditoria Independente, analisar os riscos corporativos e 

supervisionar a elaboração de relatórios financeiros, auxiliando a administração no 
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entendimento completo das demonstrações de resultados (ANDRADE; ROSSETTI, 

2011). 

A Auditoria Interna exerce o papel relacionado à organização do ambiente 

interno de controle, fortemente focado em compliance. Mas suas atribuições têm 

evoluído de um enfoque tradicional para o foco em riscos. Já a auditoria 

independente tem como função principal apurar a veracidade e autenticidade das 

demonstrações financeiras, sendo obrigatória nas companhias de capital aberto 

(ANDRADE; ROSSETTI, 2011). 

Segundo Silva (2012) as empresas estão cada vez mais atentas para a 

relevância estratégica da administração de riscos, frente as crescentes cobranças 

por boas práticas de governança corporativa. A gestão de riscos envolve a análise 

de riscos financeiros, estratégicos e operacionais. Dentro deste contexto, aumenta a 

importância de controles internos para assegurar bons resultados, bem como um 

forte gerenciamento da matriz de riscos da empresa. 

Segundo Andrade e Rossetti (2011), nas relações abertas a múltiplos 

interesses, o que define a extensão e os objetivos do relacionamento é a 

assimilação, pelos proprietários, de responsabilidades corporativas ampliadas, 

voltadas para objetivos emergentes - como sociais ambientais e com atores da 

cadeia de negócios. O que os proprietários esperam, em contrapartida, é a ampla 

validação dos resultados da empresa e a sustentação de sua imagem positiva em 

longo prazo. 

Com reconhecimento internacional e como principal fomentador das 

discussões sobre o tema no Brasil, o IBGC apresenta como referências de práticas 

voltadas a Governança Corporativa o Código de Melhores Práticas de Governança. 

A primeira edição do Código lançada em 1999, pelo IBGC, era focada somente no 

Conselho de Administração e foi revisada em 2001, passando a incluir 

recomendações para os demais agentes de Governança Corporativa, como sócios, 

gestores, auditoria e conselho fiscal. O documento foi atualizado em 2004 e revisado 

novamente em 2009, publicando sua 4ª edição, com seu conteúdo voltado às 

demandas do mercado e ao cenário brasileiro. (IBGC, 2009:13). Atualmente o 

código está novamente em processo de atualização, aberto à consulta pública, com 

previsão de lançamento em novembro de 2015. 
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Neste sentido as práticas de GC recomendadas estão relacionadas às 

temáticas de natureza de: propriedade, conselho de administração, gestão, auditoria 

independente, conselho fiscal e conduta e conflito de interesses. 

Os quadros 03, 04, 05, 06, 07 e 08 apresentam uma síntese das práticas de 

governança corporativa recomendadas pelo IBGC (2009): 

    Quadro 03: Propriedade 

Índice Recomendações 

Sócios ▪ Cada sócio é um proprietário da organização, na proporção de sua 
participação no capital social. 

Conceito uma ação - 
um voto 

▪ O direito de voto deverá ser assegurado a todos os sócios. Cada 
ação ou quota deve assegurar o direito a um voto; 
▪ A vinculação proporcional entre poder de voto e participação no 
capital é fundamental para o alinhamento de interesses entre todos os 
sócios. 

Acordo entre sócios ▪ Os acordos entre sócios não devem, de qualquer forma, vincular 
ou restringir o exercício do direito de voto de quaisquer membros do 
Conselho de administração; 
▪ Os acordos entre sócios devem abster-se de indicar quaisquer 
diretores para a organização; 
▪ Devem estar disponíveis e acessíveis a todos os demais sócios. 
Nas companhias abertas, deverão ser públicos e divulgados no website da 
organização e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM); 

Assembleia 
Geral/reunião de 
sócios 

▪ A Assembleia Geral/reunião de sócios é o órgão soberano da 
organização. Todas as referências feitas neste código à “Assembleia 
Geral” são extensivas à “reunião dos sócios”. 
▪ A convocação da Assembleia Geral, considerando o local, data e 
hora, deve ser feita de forma a favorecer a presença do maior número de 
sócios possível e a oferecer tempo para que se preparem adequadamente 
para a deliberação. De preferência, a convocação deve ocorrer com, no 
mínimo, 30 dias de antecedência. Quanto maior a complexidade dos 
assuntos a serem tratados e a dispersão dos sócios, mais extenso deve 
ser o prazo. 
▪ A pauta da Assembleia Geral e a documentação pertinente, com o 
maior detalhamento possível, devem estar disponibilizadas, na data da 
primeira convocação, para que os sócios possam posicionar-se a respeito 
dos assuntos a serem votados. A pauta não deve incluir o item “outros 
assuntos”, para evitar que temas importantes não sejam revelados com a 
necessária antecedência. 
▪ O sócio que, por qualquer motivo, tiver interesse particular ou 

conflitante com o da organização em determinada deliberação deverá 
comunicar imediatamente o fato e abster-se de participar da discussão e 
da votação desse item, ainda que esteja representando terceiros. 

Mecanismos de 
proteção à tomada 
de controle (Poison 
Pills) 

▪ A oferta de compra de ações/quotas que resulte em transferência 
do controle deve ser dirigida a todos os sócios e não apenas aos 
detentores do bloco de controle. 
▪ Mecanismos que obriguem o adquirente de uma posição 
minoritária a realizar uma oferta pública de aquisição de ações (OPA) a 
todos os demais sócios da companhia aberta, sobretudo quando o Estatuto 
Social impuser critérios definitivos de preço para essa oferta, devem ser 
vistos com reserva. 

Liquidez dos títulos ▪ As companhias de capital aberto devem esforçar-se para preservar 
a liquidez de seus títulos, mantendo em circulação um número adequado 
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de ações através da gestão ativa da base acionária, sempre com a devida 
cautela para evitar negociações que levem à formação artificial de preços. 
Para tal, pode ser utilizado o trabalho da área de relações com 
investidores ou os serviços dos formadores de mercado, entre outros. 

Política de 
dividendos 

▪ A empresa deve divulgar sua Política de Distribuição de 
Dividendos e a frequência com que esse documento é revisado. Tal 
política, definida pelo Conselho de Administração e aprovada pela 
Assembleia, deve conter, entre outros aspectos: a periodicidade dos 
pagamentos; o parâmetro de referência a ser utilizado para definição do 
montante (percentuais do lucro líquido ajustado e do fluxo de caixa livre, 
entre outros); o processo e as instancias responsáveis pela proposição da 
distribuição de dividendos; as circunstancias e os fatores que podem afetar 
a distribuição. 

Fonte: IBGC (2009, p.21-28) 
 

Quadro 04: Conselho de Administração 

Índice Recomendações 

Conselho de 
Administração 

▪ Órgão colegiado encarregado do processo de decisão de uma 
organização em relação ao seu direcionamento estratégico. É o principal 
componente do sistema de governança; 
▪ Seu papel é ser o elo entre a propriedade e a gestão para orientar 
e supervisionar a relação desta última com as demais partes interessadas. 
O Conselho recebe poderes dos sócios e presta contas a eles; 
▪ Toda organização deve ter um Conselho de Administração eleito 
pelos sócios, sem-perder de vista as demais partes interessadas, seu 
objeto social e sua sustentabilidade no longo prazo. 
▪ O Conselho de Administração deve sempre decidir em favor do 
melhor interesse da organização como um todo, independentemente das 
partes que indicaram ou elegeram seus membros. 

Missão do Conselho 
de Administração 

▪ Proteger e valorizar a organização, otimizar o retorno do 
investimento no longo prazo e buscar o equilíbrio entre os anseios das 
partes interessadas (shareholders e demais stakeholders), de modo que 
cada uma receba benefício apropriado e proporcional ao vínculo que 
possui com a organização e ao risco a que está exposta. 

Atribuições ▪ O Conselho de Administração deve zelar pelos valores e 
propósitos da organização e traçar suas diretrizes estratégicas. Para que o 
interesse da organização sempre prevaleça, o Conselho deve prevenir e 
administrar situações de conflitos de interesses e administrar divergências 
de opiniões; 
▪ Apoiar e supervisionar continuamente a gestão da organização 
com relação aos negócios, aos riscos e às pessoas; 
▪ O Conselho deve prestar contas aos sócios, incluindo um parecer 
sobre o relatório da Administração e as demonstrações financeiras, além 
de propor, para deliberação da assembleia, a remuneração anual dos 
administradores, sempre vinculada a um processo de avaliação dos órgãos 
e de seus integrantes. 

Sustentabilidade ▪ O Conselho de Administração deve incorporar e assegurar-se de 
que a Diretoria também incorpora considerações de ordem social e 
ambiental na definição dos negócios e das operações. 

Composição do 
Conselho de 
Administração 

▪ Deve-se buscar diversidade de experiências, qualificações e 
estilos de comportamento para que o órgão reúna as competências 
necessárias ao exercício de suas atribuições. 

Comitês do 
Conselho de 
Administração 

▪ Comitês são órgãos acessórios ao Conselho de Administração. 
Dentre os comitês que podem ser formados estão: de Auditoria, Recursos 
Humanos/Remuneração, Governança, Finanças, Sustentabilidade, entre 
outros; 
▪ Os comitês estudam os assuntos de sua competência e preparam 
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as propostas ao Conselho. O material necessário ao exame do Conselho 
deve ser disponibilizado junto com a recomendação de voto. 

Comitê de Auditoria ▪ Recomenda-se a instituição do Comitê de Auditoria para analisar 
as demonstrações financeiras, promover a supervisão e a 
responsabilização da área Financeira, garantir que a Diretoria desenvolva 
controles internos confiáveis (que o comitê deve entender e monitorar 
adequadamente), que a Auditoria Interna desempenhe a contento o seu 
papel e que os auditores independentes avaliem, por meio de sua própria 
revisão, as práticas da Diretoria e da Auditoria Interna. 

Fonte: IBGC (2009, p.29-53) 
 
 
Quadro 05: Gestão 

Índice Recomendações 

Atribuições ▪ O diretor-presidente é responsável pela gestão da organização e 
coordenação da Diretoria. Ele atua como elo entre a Diretoria e o Conselho 
de Administração; 
▪ Cada um dos diretores é pessoalmente responsável por suas 
atribuições na gestão; 
▪ O diretor-presidente, em conjunto com os outros diretores e 
demais áreas da companhia, é responsável pela elaboração e 
implementação de todos os processos operacionais e financeiros, após 
aprovação do Conselho de Administração. 

Indicação dos 
diretores 

▪ Cabe ao diretor-presidente a indicação dos diretores e a 
proposição de suas respectivas remunerações para aprovação do 
Conselho de Administração. 

Relacionamento 
com as partes 
interessadas 
(stakeholders) 

▪ O diretor-presidente e os demais diretores devem garantir um 
relacionamento transparente e de longo prazo com as partes interessadas 
e definir a estratégia de comunicação com esses públicos. 

Transparência 
(disclosure) 

▪ O diretor-presidente deve garantir que sejam prestadas aos 
stakeholders as informações de seu interesse, além das que são 
obrigatórias por lei ou regulamento, tão logo estejam disponíveis. Ele deve 
assegurar que essa comunicação seja feita com clareza e prevalecendo a 
substância sobre a forma. 

Fonte: IBGC (2009, p.54-58) 
 
Quadro 06: Auditoria Independente  

Índice Recomendações 

Auditoria 
Independente 

▪ Toda organização deve ter suas demonstrações financeiras 
auditadas por auditor externo independente. Sua atribuição básica é 
verificar se as demonstrações financeiras refletem adequadamente a 
realidade da sociedade. 

Parecer dos 
auditores 
independentes 

▪ De forma clara, os auditores independentes devem manifestar se 
as demonstrações financeiras elaboradas pela Diretoria apresentam 
adequadamente a posição patrimonial e financeira e os resultados do 
período. No parecer estão definidos o escopo, os trabalhos efetuados, a 
opinião emitida e, por consequência, a responsabilidade assumida. 

Fonte: IBGC (2009, p.59-61) 
 
Quadro 07: Conselho Fiscal 

Índice Recomendações 

Conselho Fiscal ▪ O Conselho Fiscal é parte integrante do sistema de governança 
das organizações brasileiras. 
Seus principais objetivos são: 
▪ Fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos 
administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e 
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estatutários; 
▪ Opinar sobre o relatório anual da Administração, fazendo constar 
do seu parecer as informações complementares que julgar necessárias ou 
úteis à deliberação da Assembleia Geral; 
▪ Opinar sobre as propostas dos órgãos da Administração, a serem 
submetidas à Assembleia Geral, relativas a modificação do capital social, 
emissão de debêntures ou bônus de subscrição, planos de investimento ou 
orçamentos de capital, distribuição de dividendos, transformação, 
incorporação, fusão ou cisão; 
▪ Denunciar, por qualquer de seus membros, aos órgãos de 
Administração e, se estes não tomarem as providências necessárias para 
a proteção dos interesses da companhia, à Assembleia Geral, os erros, 
fraudes ou crimes que descobrir, além de sugerir providências úteis à 
companhia; 
▪ Analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais 
demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela companhia; 
▪ Examinar as demonstrações financeiras do exercício social e sobre 
elas opinar. 

Fonte: IBGC (2009, p.62-65) 
 
Quadro 08: Conduta e Conflito de Interesses 

Índice Recomendações 

Código de Conduta ▪ Além do respeito às leis do país, toda organização deve ter um 
Código de Conduta que comprometa administradores e funcionários. O 
documento deve ser elaborado pela Diretoria de acordo com os princípios 
e políticas definidos pelo Conselho de Administração e por este aprovados; 
▪ O código deve refletir adequadamente a cultura da empresa e 
enunciar, com total clareza, os princípios em que está fundamentado. Deve 
ainda apresentar caminhos para denúncias ou resolução de dilemas de 
ordem ética. 

Conflito de 
interesses 

▪ É importante prezar pela separação de funções e definição clara 
de papéis e responsabilidades associadas aos mandatos de todos os 
agentes de governança, inclusive com a definição das alçadas de decisão 
de cada instância, de forma a minimizar possíveis focos de conflitos de 
interesses. 

     Fonte: IBGC (2009, p. 66-70) Elaboração da autora. 

 

As práticas de governança corporativa vêm sendo aperfeiçoadas em 

resposta às demandas do cenário e do mercado, visando melhorar o relacionamento 

entre as sociedades e todos os seus stakeholders.  

De acordo com Silveira (2015) a prática da governança corporativa agrega 

benefícios à organização como:  

i. Aprimoramento do funcionamento da alta gestão, com delimitação 

mais clara dos papéis. Melhoria das interfaces entre os órgãos e 

aprimoramento do processo decisório; 

ii. Relacionamento mais estruturado entre acionistas, conselheiros e 

executivos; 
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iii. Aprimoramento dos mecanismos de avaliação de desempenho e do 

sistema de incentivo dos executivos, oportunizando um ambiente 

mais meritocrático; 

iv. Melhoria na gestão de riscos, controles internos e mecanismos de 

aculturamento para assegurar a aderência as regras; e 

v. Maior transparência e credibilidade com os stakeholders. 

 

As organizações que adotam, de forma eficaz, as boas práticas de 

governança corporativa tendem a obter melhoria no seu desempenho, com a criação 

de bases sólidas com vistas a longevidade, além dos benefícios que são gerados 

para a economia e o mercado. 

Na próxima seção será contextualizado o panorama das Instituições de 

Ensino Superior brasileiras e o processo de Governança, contemplando as políticas 

do Banco Mundial e da UNESCO sobre o Ensino Superior e estrutura de capital no 

setor educacional, bem como, práticas de instituições de referência que adotaram o 

modelo de Governança Corporativa. 

 

3.4 EDUCAÇÃO SUPERIOR E A GOVERNANÇA CORPORATIVA: 

A educação ganha cada vez mais centralidade quando se trata da passagem 

do modelo de desenvolvimento industrial para o modelo de desenvolvimento 

informacional, o qual se faz acompanhar por um intenso movimento de 

transformação nas dimensões econômica, política, social e cultural das sociedades, 

posto que a vantagem competitiva de um país em relação a outro depende da 

capacitação de seus cidadãos, da qualidade dos conhecimentos que estes são 

capazes de produzir e transferir para os sistemas produtivos e da capacidade de 

aplicação da ciência e tecnologia na produção de bens e serviços. (PORTO; 

RÉGNIER, 2003)  

As IES ocupam um papel de grande relevância no desenvolvimento social e 

econômico no cenário brasileiro e em especial a partir da Lei 9.394/96 – LDB Lei das 

Diretrizes e Bases da Educação, que vincula a avaliação da qualidade à regulação 

ao credenciamento.  



49 
 
 

 
 
 

Para refletir sobre o passado ou os princípios expressivos da educação no 

Brasil é necessário retomar as orientações do Banco Mundial elaboradas em 1995 e 

as políticas da UNESCO que versam sobre a temática. 

O documento expedido pelo Banco Mundial, La enseñanza superior: la 

lecciones derivadas de la experiência (1995) permite verificar um diagnóstico da 

crise vivenciada no momento, retratando a diminuição dos recursos públicos, assim 

como a definição de políticas e estratégias fundamentais para a implementação das 

reformas na educação superior. (POLIZEL; STEINBERG 2013). 

O documento do Banco Mundial detalha quatro condições que auxiliaram 

nas modificações necessárias ao ensino superior brasileiro, apresentadas no quadro 

abaixo: 

Quadro 09: Orientações Banco Mundial 

ORIENTAÇÃO CONCEPÇÃO 

1ª Orientação Em países em desenvolvimento como o Brasil, não se indica o mesmo modelo 

de universidade de pesquisa comumente utilizado na comunidade europeia; 

torna-se de maior relevância investir em estratégias flexíveis e ágeis que 

atendam rapidamente as demandas do mercado de trabalho. 

2º Orientação Fomentar a diversificação das fontes de financiamento para as instituições 

públicas e incentivar fundos de investimento a adentrarem ao ensino superior. 

3ª Orientação Reestruturar as relações do governo com as instituições de ensino, criando 

parâmetros para ampliar a eficiência na utilização dos recursos do estado, além 

de ampliar o apoio do ensino superior privado, fazendo uso de ferramentas de 

controle. 

4ª Orientação Associar e melhorar a tríade Qualidade, Adaptabilidade e Equidade.    

Fonte: (BANCO MUNDIAL, 1995, p.11-12) 

 

Já a UNESCO, com o objetivo de prover soluções para os desafios da 

universidade no século XXI e colocar em movimento um processo de profunda 

reforma na Educação Superior mundial, tem estado à frente de Conferências, tanto 

regionais, como é o caso da Conferência Regional de Educação Superior na 

América Latina e no Caribe, realizada em junho de 2008, na Colômbia, quanto em 

uma perspectiva mundial, como a Conferência Mundial sobre Educação Superior no 

século XXI: visão e ação, realizada em Paris em outubro de 1998, além de 

estabelecer uma Política de Mudança e Desenvolvimento no Ensino Superior – texto 
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publicado originalmente em 1995 e traduzido no Brasil em 1999. (RIBEIRO; 

MOROSINI, 2012). Este texto expressa as tendências das IES, tais como, expansão 

qualitativa, diversificação da capacidade de oferta e adoção da ideia de 

desenvolvimento educacional ao longo da vida, reforçando ainda a necessidade dos 

critérios de  persistência, qualidade e internacionalização. 

Com o apoio de organismos internacionais, tais como UNESCO, Banco 

Mundial e Banco Interamericano de Desenvolvimento, associou-se a educação com 

o desenvolvimento econômico e o aumento da produtividade dos países. Assim 

como outros setores da economia, o setor educacional iniciou um processo de 

ampliação, aquisição e fusão de IES, gerando grandes instituições que concentram 

uma parte significativa dos alunos do país. (PORTO; RÉGNIER, 2003). 

Contudo, este enfoque subordina os interesses econômicos à política social 

que deveria servir de base para a elaboração da política educacional, do que resulta 

a perpetuação da concentração do poder econômico, sem o enfoque efetivo em uma 

educação de qualidade e transformadora. A Governança deve, sobretudo, assegurar 

que esta expansão ocorra de forma sustentável e sustentada em princípios sólidos, 

evitando-se o fácil caminho da massificação. 

Segundo Renner (2010), os resultados de um estudo sobre as práticas de 

governança corporativa em mantenedoras de instituições de Ensino Superior 

privadas no Brasil, com e sem fins lucrativos, apresenta que há ainda uma baixa 

adoção das recomendações das Melhores Práticas de Governança Corporativa, 

entre essas instituições. No cadastro de companhias abertas da CVM até o ano de 

2006 não constava a existência de registro de qualquer companhia cujo objetivo 

social fosse a prestação de serviços educacionais de nível superior. Em 2007 foi 

promovida a primeira abertura de capital de um grupo que atua no segmento, 

através de sua controladora. (SANTOS, 2008) 

No âmbito das IES particulares a adesão às boas práticas de governança 

corporativa como forma de proporcionar maior transparência na gestão, conseguir 

investimentos e captação de recursos menos onerosos para as instituições já tem 

sido uma prática. Os novos paradigmas das instituições com fins lucrativos, 

emergentes no modelo de expansão do Ensino Superior proveniente das reformas 
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da década de 1990, segundo Tavares (2009), afetam diretamente a governabilidade 

e sustentabilidade do projeto universitário. 

Objetivando novas formas de captação de recursos, algumas IES, como, 

Kroton Educacional, Anhanguera Educacional, Anima Educação, Estácio 

Participações, Grupo Pearson e Ser Educacional, optaram por abrir seu capital e 

vender ações na bolsa de valores, grupos estes que já ocupam posições entre os 

maiores do país.  

 

Será apresentada com maior detalhamento a estrutura de governança da 

Kroton Educacional S.A., a qual se configura como um dos maiores grupos 

educacionais. As informações foram obtidas por meio de pesquisa ao site da IES e 

relatório de sustentabilidade 2014 (KROTON, 2015) 

A Kroton Educacional S.A. é uma companhia de capital aberto listada no 

Novo Mercado, da BM&FBovespa. Com a fusão entre o Grupo Kroton e o Grupo 

Anhanguera, a Holding Anhanguera, teve suas ações incorporadas à Kroton 

Educacional S.A., tornando-se uma subsidiária da Companhia. As instituições de 

ensino da Anhanguera, no entanto, tiveram o nome mantido, mas passaram a fazer 

parte do portfólio de unidades da Kroton. Em 2014, foi instituída a Diretoria de 

Projetos, Processos e Integração, que tem como principal atribuição implementar o 

processo de integração entre as duas empresas. 

O Conselho de Administração da Kroton é composto de 12 membros 

efetivos, sendo responsável pela formulação e implantação das políticas e diretrizes 

gerais de negócios, incluindo as estratégias de longo prazo. Cabe também ao órgão 

a contratação dos auditores independentes e a designação e supervisão da gestão 

dos diretores. Todos os conselheiros são eleitos em Assembleia Geral Ordinária de 

acionistas para um mandato unificado de dois anos, sendo permitida a reeleição. A 

Diretoria é responsável pela administração cotidiana dos negócios e pela 

implementação das diretrizes gerais estabelecidas pelo Conselho de Administração.  

A Kroton possui quatro comitês consultivos que auxiliam a administração da 

Companhia na tomada de decisões: Comitê Acadêmico; Comitê de Auditoria; Comitê 

Financeiro e de Recursos Humanos e Comitê de Responsabilidade Social. 
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O Conselho Fiscal da Kroton é um órgão independente e tem a 

responsabilidade de fiscalizar as atividades da administração da Companhia, 

analisar as demonstrações financeiras e reportar suas conclusões aos acionistas. 

Quanto à gestão de riscos a instituição divulga em seu site os principais 

riscos mapeados e ações de mitigação, contemplando: aquisições e reorganizações 

societárias; concorrência de cursos e estratégia geográfica; inadimplência e 

qualidade do ensino. É também de acesso público o Código de Ética e Conduta e 

Canal de Ouvidoria. 

Ao adotarem práticas de governança corporativa as instituições elevam o 

interesse de potenciais investidores. Com uma gestão pautada por regras claras, 

acessíveis ao mercado e alinhadas aos interesses dos acionistas, as instituições 

ganham em credibilidade do ponto de vista dos investidores. Tal credibilidade não é 

automática quanto à qualidade da educação, a qual exige outras medidas de 

governança. 

De fato, com relação as práticas de Governança Corporativa em um âmbito 

global, o relatório Eurydice (2008) divide a estrutura de governança das instituições 

europeias nos seguintes níveis: regulação externa, exercida por órgão do governo (o 

equivalente, em termos brasileiros, a um ministério ou secretaria estadual); 

orientação externa, nome genérico dado ao poder de coordenação delegado pelos 

governos a conselhos, diretorias ou outros órgãos formados por figuras externas à 

universidade; administração interna, responsável pela condução do dia-a-dia da 

instituição; e administração acadêmica, nome genérico dado ao poder exercido 

pelas comunidades acadêmicas da universidade, geralmente por meio de votações 

e consensos. 

O relatório Eurydice destaca que há uma tendência crescente na Europa 

rumo ao estabelecimento de órgãos supervisores, com a função de monitorar as 

atividades financeiras, educacionais e operacionais das instituições. Esses órgãos 

tendem a ser dominados por partes interessadas externas.  

Agências de verificação de qualidade vêm ganhando importância na 

estrutura de governança das instituições, responsáveis por estabelecer padrões de 

qualidade e conduzir avaliações, elaborando e implementando políticas e padrões 

para o aperfeiçoamento da qualidade da educação. A forma de escolha do reitor 
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também difere de país para país: a maioria das nações analisadas no relatório tem 

sistemas onde a escolha do chefe executivo é feita e confirmada por um colegiado 

acadêmico. Mas há países onde o reitor é eleito por professores e alunos 

(Eslovênia), professores, alunos e funcionários (Grécia) e países, como Dinamarca, 

onde o chefe executivo é nomeado por um grupo formado, majoritariamente, por 

figuras externas à universidade. (EURYDICE, 2008). 

É o Conselho que responde, em última instância, pela saúde financeira da 

instituição, mas as decisões cotidianas a respeito de gastos e planejamento ficam a 

cargo das divisões acadêmicas. Cada divisão tem um gestor e uma diretoria eleita. 

Universidades tradicionais como Harvard respondem a entidades 

independentes formadas por partes interessadas externas. Nos Estados Unidos, 

onde muitas das principais universidades são geridas ou supervisionadas por 

corporações privadas, compostas majoritariamente por figuras que não participam 

do dia-a-dia do campus, a presença de "partes interessadas externas" à comunidade 

imediata de professores, alunos e funcionários na condução dos assuntos 

universitários é uma tradição que remonta, em alguns casos, à fundação das 

instituições. (ORSI, 2012). Nesse contexto, grandes universidades americanas, 

como Harvard e Yale, reservam um espaço privilegiado a ex-alunos em suas 

estruturas de tomada de decisões financeiras e estratégicas. 

Ressalta-se, contudo, que embora as corporações privadas realizem a 

gestão, há um aporte substantivo de recursos públicos nestas IES realizado pelo 

governo. O Conselho de Gestão define os rumos estratégicos, sendo a 

operacionalização de reponsabilidade da diretoria e dos professores. O Conselho 

avalia o desempenho financeiro e o acadêmico, No entanto, a gestão acadêmica 

ainda é fortemente percebida como um elemento de custo e não como política. 

Em 2010, Harvard anunciou uma reforma de suas práticas, após a revisão 

da governança da instituição realizada ao longo de 2009. Entre as principais 

mudanças, foi definido um aumento do número de membros da Corporação 

(Conselho de Administração), de 7 para 13 membros.  A Corporação é responsável 

por questões de estratégia de longo prazo, política e planejamento.  Ela discute com 

reitores, vice-presidentes e outros uma ampla gama de programas e planos; e é 
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responsável por aprovar os orçamentos da universidade, os grandes projetos 

estratégicos e investimentos. (Harvard, 2015) 

 Além da corporação, Harvard conta com o Conselho de Supervisores, o 

qual compreende trinta membros eleitos, para mandatos de seis anos pelo voto dos 

detentores de diploma de Harvard. Com base na experiência ampla e 

conhecimentos dos seus membros, o Conselho exerce larga influência sobre 

orientações estratégicas da Universidade, oferece assessoria à liderança da 

Universidade sobre as prioridades e planos, e tem o poder de consentimento para 

ações de alto impacto da Corporação. (Harvard, 2015) 

Com a expansão das entidades educacionais com fins lucrativos no campo 

universitário, a concepção passa a fazer parte do vocabulário dos mantenedores dos 

estabelecimentos de ensino que apresentavam boa performance de resultados 

financeiros, rápido crescimento de matrículas, cursos e campi, boas perspectivas 

para expansão e abertura de novas unidades universitárias, e que  passaram a se 

preocupar com os riscos do negócio e com a necessidade de assegurar 

sustentabilidade e retorno sobre o capital investido numa perspectiva de longo prazo 

(TAVARES, 2009, p. 232).  

Ressalta-se, no entanto, uma crítica ao modelo adotado pela ênfase na 

expansão, crescimento econômico e lucratividade, onde a tônica principal não é a 

qualidade efetiva da educação e sim os interesses econômicos. Logicamente que a  

autonomia financeira é um requisito para a existência da autonomia acadêmica, 

assegurando a sustentabilidade da construção  do saber e da qualidade, contudo, a 

busca desenfreada pelo crescimento financeiro, não pode ofuscar o propósito 

principal das intuições de ensino, que deve estar voltado  a educação e a geração 

de conhecimento. Neste contexto os princípios da governança corporativa devem 

sustentar praticas que assegurem a ética, transparência, equidade, prestação de 

contas e responsabilidade corporativa, com visão de longo prazo.  

Frente a esse panorama, a educação tem sido repensada, adotando novos 

modelos organizacionais, com a implantação de sistemas internos e externos de 

avaliação da qualidade, buscando maior aproximação com o conjunto da sociedade 

(mercado, governos, demandas sociais, etc.) e flexibilização de estruturas. 
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De acordo com Ribeiro e Morosini (2012) o conjunto de políticas para a 

educação superior no mundo configura-se em uma governança mais abrangente, 

visando organizar e viabilizar, por meio de uma gestão compartilhada, a 

modernização da universidade para o século XXI, com, pelo menos, três 

características definidas: produtora de saber; lócus de formação de profissionais e 

parceira de seu entorno com o compromisso de promover o desenvolvimento 

econômico. 

Visando profissionalizar a gestão nas IES, o planejamento estratégico de 

longo prazo, desenvolvimento de lideranças, do corpo docente, e demais 

colaboradores, bem como a comunicação clara e transparente com stakeholders, 

são instrumentos fundamentais. Neste contexto, a gestão e os resultados gerados 

precisam ser compartilhados e impactar junto a sociedade num processo claro de 

comunicação e  prestação de contas, por meio de diferentes mecanismos.  

Nesse processo de modernização, alguns princípios norteadores das 

políticas educacionais para o Ensino Superior são indispensáveis na definição e 

estruturação das estratégias das IES. Posto que a Governança Corporativa prevê 

premissas e ações que vão além da sustentabilidade financeira, as IES que adotam 

o modelo de GC devem sobretudo, adotar uma conduta socialmente responsável, 

demonstrando transparência em suas ações e valores e assegurando uma 

governança responsável e promoção dos objetivos sociais do ensino, da pesquisa e 

da extensão. 

Uma instituição de ensino considerada socialmente responsável traz para a 

academia os problemas da sociedade e cria um ambiente que fomenta a formação 

de lideranças, que propõe intervenções e soluções que contribuam para que a 

própria sociedade possa superar esses desafios. Não se torna responsável pela 

sociedade e nem abandona sua autonomia, mas apoia seu caminhar para uma 

maturidade responsável. (BOLAN; MOTTA, 2015) 

Com vistas a sustentabilidade o ensino superior precisará superar desafios 

importantes, buscar um nível de qualidade e maturidade que resista ao teste de 

comparação internacional, melhorar a governança e a prestação de contas, 

profissionalizar a gestão, aumentar e diversificar os seus financiamentos e 

potencializar resultados tangíveis e intangíveis. 
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

O Instituto Superior de Administração e Economia (ISAE) tem como um de 

seus objetivos oferecer um olhar inovador sobre os modelos de gestão empresariais, 

formando líderes globalmente responsáveis, atentos a questões como 

sustentabilidade, governança corporativa e ética nas relações, tendo a educação 

transformadora como linha mestra e objetivo estratégico de sua atuação. 

Embora seja uma instituição sem fins lucrativos e sem a obrigação legal de 

adoção de boas práticas de governança, os relatos enfatizam que desde sua 

fundação, o Instituto tem em sua constituição a constante busca pela realização de 

ações ligadas à governança e sustentabilidade. Para tanto, oferece uma série de 

programas e iniciativas, integrando estes conceitos a gestão do seu negócio.  

A instituição tem como missão “Ser protagonista do desenvolvimento 

sustentável, inspirando lideranças globalmente responsáveis por meio de uma 

educação transformadora” e visão “Posicionar o ISAE como uma Escola de 

Negócios referência em educação transformadora, soluções inovadoras e resultados 

sustentáveis”. 

Os objetivos estratégicos definidos para 2015 a 2025, contemplam: 

▪ Entregar uma nova forma de aprendizagem que supere as expectativas da 

sociedade, clientes e parceiros com foco no desenvolvimento de líderes 

globalmente responsáveis; 

▪ Utilizar e disseminar as melhores práticas de governança corporativa e 

sustentabilidade; e 

▪ Promover o desenvolvimento e a aplicação plena de competências em um 

ambiente inspirador e motivador de colaboração e aprendizagem. 

 

Esta pesquisa está relacionada ao código de melhores práticas de 

Governança Corporativa do IBGC, instrumento baseado em 6 (seis) áreas de 

conhecimento contemplando: Propriedade, Conselho de Administração, Gestão, 

Auditoria Independente, Conselho Fiscal e Conduta e Conflito de Interesses e tem 

por objetivo analisar em que medida as práticas de governança corporativa adotadas 
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pela Instituição de Ensino Superior pesquisada refletem as recomendações 

propostas pelo Código. 

Participaram da pesquisa os membros que compões a governança do ISAE: 

5 conselheiros de administração, 3 conselheiros fiscais e os membros da diretoria 

executiva: presidente, vice-presidente, diretor de educação e a diretora de gestão 

corporativa, como pesquisadora. 

Desde a sua fundação o ISAE contemplava um conselho consultivo, previsto 

no Estatuto Social de 1995, o conselho consultivo vigorou até 2012. Com vistas a 

estruturação  do processo de governança, em 2012 o ISAE instituiu o Conselho  de  

Administração. Segundo entrevistas a principal motivação para o aperfeiçoamento 

da governança se deu pela busca do processo de profissionalização da gestão do 

ISAE e do alinhamento entre teoria e prática “Havia o entendimento da diretoria de 

que não podíamos ensinar algo que não praticássemos e a busca por boas práticas 

de Governança já fazia parte do DNA8 do ISAE desde o seu planejamento.”9 (E 01) 

Também em 2012 a Instituição definiu por 2 (duas) novas diretorias, 

promovendo a então coordenadora de gestão de pessoas ao cargo de Diretora de 

Gestão Corporativa, com enfoque estratégico no desenvolvimento da gestão e 

implantou a Diretoria de Educação, com o objetivo de fortalecer o modelo 

educacional e promover uma atuação com maior ênfase na formação de líderes 

globais. Neste mesmo ano foram instituídos 4 comitês estratégicos: Comitê de 

Gestão de Riscos, Comitê de Excelência em Gestão, Comitê de Potencialização de 

Negócios e Comitê de Inovação.  

Em 2013 a governança do ISAE foi aprimorada com a instalação do 

conselho fiscal, contratação de auditoria independente e a implantação do Conselho 

de Orientação Ética.  

A temática Governança foi tratada também como projeto estratégico nos 

anos de 2014 e 2015, visando aperfeiçoar a profissionalização da governança. 

                                                           
 

8 DNA é a expressão utilizada no ISAE para denominar a identidade institucional traduzidas em seus produtos e 
procedimentos. 
9 Conforme relato obtido nas entrevistas. 



58 
 
 

 
 
 

Os comitês em 2015 foram reformulados, considerando o planejamento 

estratégico da organização, constituindo então o Comitê de Governança e 

Sustentabilidade. 

A estrutura de governança atual é composta pelo Conselho de 

Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, Comitê de Governança e 

Sustentabilidade e Auditoria Externa Independente. 

O artigo 6º do estatuto social do ISAE está alinhado aos princípios de 

governança do IBGC, ao formalizar que “Na administração do ISAE serão 

respeitados os princípios da transparência, da equidade, da prestação de contas e 

da responsabilidade corporativa, considerando as melhores práticas de governança 

e gestão”. 

Segundo o IBGC as práticas de Governança Corporativa convertem 

princípios em recomendações objetivas, com a finalidade de preservar e otimizar o 

valor das organizações. Alinhado a este conceito pesquisou-se a percepção dos 

membros da Governança Corporativa do ISAE com relação aos 4 princípios básicos 

da governança: transparência, equidade, prestação de contas e reponsabilidade 

corporativa. 

- Transparência: o conceito de transparência, no contexto pesquisado, 

representa mais do que a obrigação de informar, reflete o desejo de disponibilizar 

para as partes interessadas as informações que sejam do seu interesse e não 

apenas aquelas impostas por disposições de leis ou regulamentos. A adequada 

transparência resulta em um clima de confiança, tanto internamente quanto nas 

relações da empresa com terceiros. Contemplando além do desempenho 

econômico-financeiro os demais fatores (inclusive intangíveis) que norteiam a ação 

gerencial e que conduzem à criação de valor.  

Considerando a Escala Likert, de 0 a 5 – em que 0 é inexistente e 5 é 

fortemente percebido, o princípio transparência, a partir do resultado da média das 

respostas obtidas, alcançou resultado 4,4, configurando-se como significativamente 

percebido. 

Os entrevistados relataram as seguintes práticas como evidência da 

transparência da instituição:  
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Construção conjunta e divulgação do planejamento estratégico a todos os 

colaboradores; metas e resultados em tempo real disponibilizados via Qlik View 

(painel de gestão a vista com metas trimestrais e anuais) assim como, comunicação 

com stakeholders; código de conduta destinado aos parceiros; envio mensal de 

relatórios gerenciais e financeiros aos Conselhos e envio trimestral de balancetes 

contábeis ao Conselho Fiscal. Call To Action - Compromisso Público de busca pela 

transparência e Anticorrupção, assinado junto ao Pacto Global e auditorias 

independentes realizadas semestralmente. 

Junto a rede de stakeholders a transparência é também percebida por meio 

de ações como painel mutistakelhoders e capacitação de parceiros voltada aos 

conceitos norteadores do ISAE.  As ações decorrentes do painel são divulgadas via 

relatório de sustentabilidade para toda a sociedade. 

O relatório de sustentabilidade emitido pelo ISAE anualmente foi premiado 

em 2013 pela ONU, obtendo reconhecimento de excelência em termos de reporte de 

práticas voltadas a sustentabilidade e gestão. 

Há destaque para o avanço nos últimos anos em termos de transparência e 

comunicação com os públicos diversos, principalmente com o público interno e 

conselhos, com divulgação mensal de resultados gerenciais e estudo do cenário 

macroeconômico.   

Analisando as práticas observa-se que é evidente o esforço de criar uma 

cultura de transparência, mas ainda há oportunidades de fortalecer este princípio, 

com discussões mais profundas junto aos conselhos no que tange a gestão e 

projetos de riscos, ativos intangíveis e perspectivas futuras, assim como 

disponibilizar para acesso público documentos referentes a governança corporativa. 

- Equidade: o segundo princípio avaliado foi equidade, o qual se caracteriza 

pelo tratamento justo de todos os sócios e demais partes interessadas 

(stakeholders), sendo inaceitáveis atitudes ou políticas discriminatórias,  

Este princípio apresentou um resultado de 4,7 na Escala Likert, 

configurando-se uma prática altamente percebida, alcançando o maior índice da 

avaliação do item princípios. 

A equidade é percebida em muitas práticas adotadas pela instituição, nas 

reuniões dos conselhos todos tem direito a voto.  O ISAE fornece as mesmas 
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informações ao público interno e oportunidades de desempenho profissional a todos 

os colaboradores, assim como condena práticas discriminatórias.  Não há 

diferenciação de gênero quanto a remuneração praticada.  Trabalha o feedback e 

meritocracia de forma clara e transparente. Os resultados organizacionais estão 

disponíveis em tempo real a todos os colaboradores. 

Apresenta representatividade de 20% de mulheres no conselho de 

administração, 25% de mulheres em cargo de diretoria e 50% de mulheres em cargo 

de liderança.  

O Código de Conduta prevê a questão da equidade, assim como manual de 

integração dos novos colaboradores. 

Nas entrevistas a equidade foi citada como um dos diferenciais do ISAE, 

destacando-se a participação estratégica das mulheres e tratamento justo das partes 

interessadas. 

“O ISAE avançou muito no quesito equidade, um dos diferenciais foi a 

definição da diretoria de gestão corporativa, com foco no aperfeiçoamento da gestão 

do ISAE e desenvolvimento das equipes. A gestão do ISAE pressupõe um modelo 

bastante participativo, desdobrando-se em práticas como planejamento estratégico, 

e Reuniões Gerais de Apresentação de Resultado com a Participação de todos os 

colaboradores. Quanto aos conselhos o direito e espaço de participação dado a 

todos é o mesmo, no entanto a participação é diferenciada por conta das 

características próprias e conhecimentos de cada conselheiro”.10 (E02) 

- Prestação de Contas: o terceiro princípio analisado foi a prestação de 

contas. O IBGC recomenda que os agentes de governança prestem contas de sua 

atuação, assumindo integralmente as consequências de seus atos e omissões. 

A avaliação correspondente a este princípio na percepção dos entrevistados 

alcançou o resultado 4,5 na Escala Likert. 

Entre as práticas relatadas destacam-se a definição e aprovação do 

planejamento estratégico em Assembleia Geral, o compartilhamento de metas e 

projetos estratégicos com todos os colaboradores, prestação de contas da diretoria 

executiva e gestores dos resultados dos projetos estratégicos aos Conselhos. 
                                                           
 

10 Conforme relato obtido nas entrevistas. 
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Controle mensal dos balancetes e auditorias semestrais realizadas por auditores 

independentes. Forte atuação do conselho fiscal, impactando na melhoria dos 

processos financeiros e prestação de contas. Envio trimestral aos conselheiros de 

balancete, relatório gerencial e financeiro do ISAE. Painel Multistakeholder e 

reconhecimento da ONU quanto ao reporte das práticas do Relatório de 

Sustentabilidade.  

“Percebe-se evolução quanto as práticas voltadas a prestação de contas, 

principalmente pelo trabalho realizado pelo conselho fiscal e controles  elaborados 

pelo  BI e  Controladoria, permitindo reporte com informações atualizadas 

periodicamente. As auditorias semestrais impactaram positivamente na melhoria dos 

processos”.11 (E03) 

- Responsabilidade Corporativa: o quarto e último princípio avaliado foi a 

Responsabilidade Corporativa, segundo o IBGC “os agentes de governança devem 

zelar pela sustentabilidade das organizações, visando a sua longevidade, 

incorporando considerações de ordem social e ambiental na definição dos negócios 

e operações”. 

O princípio de responsabilidade corporativa alcançou um resultado de 4,2 na 

Escala Likert. Embora este princípio tenha sido o que maior número de práticas 

foram relatadas, reconhecendo a sustentabilidade “como uma palavra de ordem do 

ISAE”12 (E03) foi o qual teve maior diferenciação de percepção de avaliação, 

enquanto alguns relatos enfatizavam a visão de longo prazo, outros apontavam este 

como o principal ponto de atenção. 

Entre as oportunidades de melhorias foram citadas: ampliar a visão de longo 

prazo de forma consistente, com estudos estruturados de cenários e dos projetos 

estratégicos implementados. Necessidade de maior atenção e discussão nas 

reuniões do conselho de administração das praticas voltadas a sustentabilidade do 

negócio. Estruturação e implantação de ações com maior impacto de ordem social.  

Quanto às práticas relatadas, foram apontadas, nas entrevistas: 

                                                           
 

11 Conforme relato obtido nas entrevistas. 
12 Conforme relato obtido nas entrevistas. 
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i. Planejamento Estratégico de longo prazo (2015 - 2025), utilizando a 

metodologia Sustainability Scorecard, incluindo a sustentabilidade de 

forma transversal nas metas estratégicas. 

ii. Perspectiva Ambiental em sinergia com os demais eixos da 

Sustentabilidade, realizando anualmente o Plano Gerenciador de 

Resíduos Sólidos e o Inventário de CO2.  

iii. Relação com a Organização das Nações Unidas – ONU. O ISAE é 

signatário do Pacto Global e dos Princípios para Educação Executiva 

Responsável (PRME), ambas as iniciativas em prol da sustentabilidade 

da ONU.  

iv. A Instituição faz parte do PRME Champions Group, grupo das 33 

instituições mais ativas do PRME no mundo, e está à frente do capítulo 

brasileiro do PRME.  

v. Parceiro estratégico e apoiador da Iniciativa Incluir do Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), que reconhece as 

melhores iniciativas e negócios empresariais voltados para a 

sustentabilidade e inclusão social.  

vi. Programa de Voluntariado em Gestão, o UANÁ, oportunizando a 

participação da comunidade ISAE em projetos de assessoria 

voluntária, contribuindo para aprendizagem, participação social e 

desenvolvimento sustentável. 

vii. Inserção de forma transversal em seus programas educacionais os 

princípios internacionais, dos quais é signatário, potencializando sua 

contribuição com o desenvolvimento sustentável. Para tanto, dispõe de 

uma programação de cursos de curta e média duração em 

Sustentabilidade, assim como o único Mestrado Profissional no Brasil 

com a temática de Governança e Sustentabilidade e lançou em 2015 

um GBA Internacional em Sustentabilidade, na África do Sul. 

viii. Incentivo a produção científica dos seus estudantes em governança e 

sustentabilidade, por meio do Centro de Pesquisa, estimulando a 

publicação de livros, artigos em conferências, seminários e eventos 

nacionais e internacionais do segmento. 
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ix. Criação do Prêmio Ozires Silva e Empreendedorismo Sustentável e da 

Cátedra Ozires Silva de Empreendedorismo e Inovação Sustentáveis. 

x. Programa de Desenvolvimento da Rede de Parceiros ISAE, 

desenvolvendo uma série de capacitações em sustentabilidade para os 

seus públicos. 

xi. Participação do Comitê Nacional do The Sustainability Literacy Test, 

pesquisa internacional, que tem por objetivo mensurar o nível de 

conhecimento dos alunos do mundo sobre sustentabilidade.  

 

A pesquisa demostrou que os princípios de Governança Corporativa são 

fortemente percebidos no ISAE, evidenciados por meio de práticas que corroboram 

sua aplicabilidade.  Na sequência serão apresentados os demais eixos temáticos 

recomendados pelo IBGC. 

 

Propriedade: 

Na obtenção dos dados para o estudo ficou clara a dificuldade de analisar a 

temática “Propriedade” em sua totalidade.  A instituição de ensino pesquisada 

configura-se como uma instituição sem fins lucrativos, inviabilizando uma avaliação 

considerando a estrutura proposta pelo código do IBGC, neste eixo específico, 

principalmente em relação a compra e venda de suas participações, liquidez dos 

títulos e política de dividendos. 

Contudo, atende aos requisitos previstos para assembleia geral, no que diz 

respeito a planejamento, documentação, comunicação e decisões relacionadas a 

eleição e destituição de conselheiros. As convocações para as Assembleias ocorrem 

normalmente com, no mínimo, 30 dias de antecedência. A pauta da Assembleia 

Geral e a documentação pertinente são disponibilizadas, na data da primeira 

convocação, para que os sócios possam posicionar-se a respeito dos assuntos a 

serem votados, assim como, as atas são encaminhadas posteriormente aos 

mesmos. 

De acordo com o Estatuto Social do ISAE, de 02 de outubro de 2012, 

compete a Assembleia Geral: 
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i. Deliberar sobre as alterações ao Estatuto Social do ISAE, propostas 

pelo seu Conselho de Administração; 

ii. Eleger os membros do Conselho de Administração e do Conselho 

Fiscal; 

iii. Aprovar o regimento interno do Conselho Fiscal; 

iv. Destituir os membros do Conselho de Administração, do Conselho 

Fiscal e da Diretoria Executiva, em caso de infração grave; 

v. Aprovar, com base no parecer do conselho fiscal, o balanço e as 

contas do ISAE; 

vi. Deliberar a respeito da exclusão de associados e organização 

associada e julgar os recursos apresentados em fase de penalidades 

pelo Conselho de Administração; e 

vii. Decidir sobre a transformação, extinção, dissolução do ISAE, e sobre 

o destino do seu patrimônio, nos termos previstos neste Estatuto 

Social. 

 

O ISAE disponibiliza a todos os conselheiros um manual orientativo, 

contemplando estatuto, regimentos internos, assim como, código de melhores 

práticas de Governança Corporativa do IBGC e o Guia de Sustentabilidade nos 

Conselhos de Administração, visando facilitar e estimular a participação nas 

assembleias e reuniões dos conselhos. 

O direito ao voto é assegurado a todos os sócios, conforme recomenda o 

IBGC, e está previsto no Estatuto Social do ISAE.  

Alinhado as recomendações do IBGC, o Estatuto Social do ISAE estabelece 

as normas que regem a organização, incluindo a descrição das atribuições dos 

diversos agentes de governança, conforme segue transcrito: 

 

Compete ao Conselho de Administração: 

i. Elaborar e aprovar o seu regimento interno; 

ii. Eleger, entre seus membros o seu presidente; 

iii. Deliberar e autorizar a contratação dos integrantes da Diretoria 

Executiva; 
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iv. Aprovar o regimento Interno e definir funções da Diretoria Executiva; 

v. Analisar e aprovar a proposta de programação anual do ISAE, que 

deverá incluir estratégias, orçamentos, previsão de investimentos e 

despesas, dentre outros. 

vi. Fixar, se julgar conveniente, limite mínimo de contribuição financeira 

de organizações associadas; 

vii. Deliberar sobre o ingresso de novos associados, observados o 

disposto no artigo 9º e 10º deste Estatuto Social; 

viii. Examinar e se posicionar sobre o balanço, as contas anuais, as 

operações patrimoniais e o relatório anual de atividades a ser 

apreciado pela Assembleia Geral; 

ix. Examinar e opinar sobre propostas de alteração do presente Estatuto 

Social e encaminhá-las para Assembleia Geral para aprovação; 

x. Aplicar sobre os associados e organizações associadas as 

penalidades previstas no Artigo 14, incisos I e II deste Estatuto Social; 

e 

xi. Deliberar sobre os eventuais casos omissos ou duvidosos do 

presente Estatuto Social. 

 

Compete ao Conselho Fiscal: 

i. Elaborar o seu regimento interno e submetê-lo, assim como eventuais 

propostas de alteração, a aprovação da Assembleia Geral; 

ii. Eleger, entre seus membros, o seu presidente; 

iii. Acompanhar os investimentos e validar o sistema de alocação de 

custos, registrando e indicando medidas preventivas e corretivas aos 

responsáveis; 

iv. Fiscalizar os atos dos órgãos sociais no âmbito fiscal e contábil, e 

verificar o cumprimento de seus deveres legais, estatutários e 

regimentais; 

v. Examinar o balanço e as contas anuais, e opinar sobre as operações 

patrimoniais realizadas pelo ISAE, emitindo parecer a ser submetido à 

Assembleia Geral e; 
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vi. Assegurar o cumprimento da legislação tributária e trabalhista, e 

demais exigências correlatas estabelecidas pelo Conselho de 

Administração ou pela Diretoria Executiva. 

 

Compete a Diretoria Executiva, em colegiado: 

i. Elaborar e submeter ao Conselho de Administração a proposta de 

planejamento plurianual e programação anual do ISAE, que deverão 

incluir estratégias, orçamentos, previsão de investimentos e 

despesas, entre outros;  

ii. Executar a programação anual de atividades do instituto; 

iii. Dirigir as atividades do ISAE e praticar os atos de Gestão definidos 

pelo Estatuto Social; 

iv. Elaborar o submeter ao Conselho Fiscal, Conselho de Administração 

e Assembleia Geral relatório anual de atividades;  

v. Elaborar e submeter à aprovação da Assembleia Geral o balanço e as 

contas do ISAE, relativas ao exercício anterior, juntamente com 

pareceres do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; 

vi. Estabelecer diretrizes sobre as atividades do pessoal do ISAE, 

estabelecendo as bases de sua remuneração, bem como contratar e 

demitir funcionários;  

vii. Deliberar sobre a abertura de filiais no país, e 

viii. Elaborar o seu Regimento Interno e submetê-lo, assim como 

eventuais propostas de alteração, ao Conselho de Administração. 

 

Observa-se que as reponsabilidades previstas no Estatuto aderem as 

recomendações do IBGC, contudo ainda há oportunidade de atualização do Estatuto 

Social e do Regimento Interno dos Conselhos, com ênfase nas melhores praticas de 

Governança Corporativa, contemplando uma atuação mais estratégica dos diversos 

componentes da Governança, incluindo, por exemplo, responsabilidades como a 

buscar o equilíbrio entre os anseios das partes interessadas (shareholders e demais 

stakeholders). 
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Conselho de Administração: 

A temática tratada em maior extensão pelo Código de melhores práticas de 

Governança Corporativa do IBGC é voltada para o Conselho de Administração. 

Posto que este é considerado o principal componente do sistema de governança e 

tem como função a tomada de decisão em relação ao direcionamento estratégico da 

organização e a missão de proteger e valorizar a organização, otimizar o retorno do 

investimento no longo prazo e buscar o equilíbrio entre os anseios das partes 

interessadas (shareholders e demais stakeholders). (IBGC, 2009), serão 

apresentados na sequência a análise dos dados referente a atuação, composição, 

competências e resultados decorrentes da atuação do conselho de administração da 

instituição pesquisada. 

As atividades do Conselho de Administração do ISAE são normatizadas em 

um Regimento Interno, o que facilita o entendimento das instâncias que englobam a 

governança, prevenindo conflitos, tornando claras as responsabilidades e atribuições 

dos conselheiros, com vistas a aumentar o valor da empresa, assegurando sua 

sustentabilidade e longevidade. 

A tabela 01 retrata a pontuação obtida pelo Conselho de Administração 

quanto a sua atuação, considerando a autoavaliação dos conselheiros, 

contemplando: discussão, aprovação e monitoramento de decisões sobre as 

temáticas descritas. 

 

Tabela 01: Atuação – Conselho de Administração 

Temáticas Média 

Parecer sobre relatório de Administração e Demonstrações Financeiras 4,8 

Sistemas de Controles Internos 4,4 

Governança Corporativa 4,4 

Estratégias 4,0 

Auditoria Independente 3,6 

Apetite e Tolerância a Riscos 3,6 

Processo Decisório dos Conselheiros e Executivos  3,2 

Estrutura de Capital 3,0 

Políticas de Gestão de Pessoas 3,0 

Relacionamento com Partes Interessadas 2,6 

Código de Conduta 2,6 

Elaboração da autora. 
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Prática já consolidada nas reuniões do conselho de administração com uma 

pontuação de 4,8 destaca-se o item “decisões referentes ao relatório de 

administração e demonstrações financeiras”, seguida de “discussões sobre práticas 

de Governança Corporativa, Sistemas de Controles Internos, Estratégias, Auditoria 

Independente e Riscos”. 

Na reunião do conselho em que foram definidas as estratégias para o 

Planejamento Estratégico 2015 a 2025, definiu-se como um dos objetivos 

estratégicos-chave: “Utilizar e disseminar as melhores práticas de governança 

corporativa e sustentabilidade”. Em 2015 os gestores do ISAE participaram de uma 

capacitação de Governança Corporativa, visando aprofundar o conhecimento da 

equipe sobre a temática. 

No entanto, observa-se que parte das temáticas pesquisadas apresentou 

resultado igual ou inferior a 3 (três), denotando a necessidade de maior atenção e 

aprofundamento de discussões, definições e monitoramento referente a:  Políticas 

de Gestão de Pessoas; Estrutura de Capital; Relacionamento com Partes 

Interessadas e Código de Conduta. 

A discussão e acompanhamento destas temáticas no Conselho de 

Administração é de grande importância, impactando em termos de definição de 

ações de curto, médio e longo prazos, bem como nas diretrizes de competências 

organizacionais, investimentos e metas voltadas aos objetivos estratégicos da 

organização.  É fundamental criar ambiência para as discussões, de forma a 

estimular a participação de todos os membros, de maneira construtiva, com espaço 

para discordância, questionamentos críticos e aproveitamento adequado do tempo. 

É recomendável também aos conselhos definir e comunicar métricas não 

financeiras alinhadas a estratégia, fortalecendo os ativos intangíveis, além dos 

tangíveis. 

Segundo o IBGC, o conselho de Administração deve estruturar, conduzir e 

acompanhar o processo de sucessão do principal executivo, bem como de seus 

próprios conselheiros. Independentemente de sua forma societária, toda 

organização deve ter um planejamento de sucessão, tratando-se de um processo 
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contínuo que prepara e orienta a mudança na liderança com o objetivo de assegurar 

a sustentabilidade e a longevidade da organização. 

Historicamente, na instituição pesquisada, os conselheiros e executivos 

eram indicados pela diretoria e validados em Assembleia Geral. Esta temática foi 

discutida junto aos membros da governança e definido, em reunião do Conselho de 

Administração, que os próximos processos decisórios de conselheiros e executivos 

serão tratados em Assembleia Geral, conforme recomenda o IBGC.  

Embora a organização tenha código de conduta desde 2010 e este seja de 

conhecimento público via site, o código foi enviado este ano, 2015, aos conselheiros 

para discussão e considerações. O IBGC recomenda que o código deve ser 

previamente aprovado pelo Conselho de Administração, cabendo a diretoria zelar 

pelo seu cumprimento.  

Segundo o IBGC são recomendados de 5 a 11 conselheiros, considerando 

atuação, porte e complexidade, com avaliações anuais e planejamento de sucessão 

dos membros de conselho, estimando o prazo de mandato de 2 anos. A quantidade 

de conselheiros independentes no Conselho dependerá do grau de maturidade da 

organização, do seu ciclo de vida e de suas características. Recomenda-se que a 

maioria seja composta por independentes, contratados por meio de processos 

formais e com escopo de atuação e qualificação bem-definido. 

O conselho do ISAE é formado por 5 conselheiros de administração em seu 

quadro, atendendo ao disposto no código, sendo 4 conselheiros independentes e 1 

conselheiro interno. O Estatuto Social atual prevê 3 anos de mandado com 

possibilidade de recondução. 

Quanto ao tempo de atuação, 4 conselheiros permanecem desde a 

implantação do conselho de administração, com 3 anos de atuação (sendo que dois 

destes eram conselheiros consultivos desde 2000) e 1 conselheiro tem 

aproximadamente 1 ano de atuação. O IBGC recomenda que o prazo do mandato 

do conselheiro não deve ser superior a 2 (dois) anos e ratifica que reeleição é 

desejável para construir um Conselho experiente e produtivo, mas não deve ocorrer 

de forma automática. Os conselheiros devem ser eleitos na mesma Assembleia 

Geral, levando em consideração os resultados da avaliação anual. Em 14 de 
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setembro de 2015, está agendada reunião para discutir a recondução ou eleição de 

novos conselheiros. 

Outra prática recomendada pelo IBGC é que os conselheiros se reúnam com 

regularidade sem a presença de diretores ou conselheiros internos para que estes 

avaliem sem constrangimento resultado e trabalho dos gestores. Embora todos os 

conselheiros tenham ressaltado a importância desta prática, até o momento o 

conselho tem participado de reuniões somente em conjunto com a diretoria 

executiva. 

Quanto a composição do Conselho de Administração, o IBGC recomenda a 

busca por diversidade de experiências, qualificações e estilos de comportamentos, 

visando reunir as competências necessárias ao exercício de suas atribuições. 

A tabela 02 apresenta as experiências e qualificações dos membros do 

conselho e as respectivas pontuações, considerando o resultado da pesquisa 

realizada com os conselheiros de administração: 

 

Tabela 02: Qualificação – Conselho de Administração 

Experiência Média 

Experiência como executivo sênior 3,6 

Experiência em gestão de pessoas 3,6 

Conhecimentos jurídicos 3,2 

Conhecimentos de finanças 3,2 

Experiência em gestão de mudanças e administração de crises 3,2 

 Conhecimentos dos negócios da organização 3,0 

Conhecimentos contábeis 2,6 

Experiência em identificação e controle de riscos 2,6 

Conhecimentos dos mercados nacional e internacional 2,4 

Experiência de participação em outros Conselhos de Administração  2,0 

Contatos de interesse da organização 2,0 

Elaboração da autora. 

 

Quanto mais atuante e adequadamente composto em termos de 

qualificações e competências, maiores as possibilidades de atuação e performance 

do conselho. Percebe-se experiências e conhecimentos diversificados na 

composição atual do conselho, destacando-se experiência como executivo sênior, 
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gestão pessoas, conhecimento jurídicos, finanças e gestão de crises. Do quadro 

atual 2 (dois) dos 5 (cinco) conselheiros, possuem experiência com participação em 

outros conselhos de administração. 

Fica evidente, no entanto, a partir dos resultados obtidos, a importância da 

aquisição e desenvolvimento de novas competências, o que poderia fortalecer 

positivamente a atuação do conselho, por meio da ampliação de conhecimentos e 

discussões referentes a diversificação de produtos, gestão dos riscos 

organizacionais, participação de mercado nacional e internacional, assim como 

alianças estratégicas estabelecidas a partir de contatos de interesse da instituição 

pesquisada. 

A questão referente a contatos de interesse da organização foi o que 

apresentou maior variação na escala de avaliação realizada pelos conselheiros, 

enquanto alguns pontuaram a Escala Likert como 4, apontando relevante relação 

com contatos estratégicos, outros apontaram 0 neste quesito, indicando que é 

inexistente. 

Os conselheiros devem estar intimamente familiarizados com os negócios da 

organização e com os problemas específicos por ela enfrentados. Conselhos de alta 

performance devem investir tempo analisando e debatendo os objetivos 

estratégicos, cenários, mercados e movimentos futuros que possam ter impacto nos 

resultados.  Temas estes que devem ser debatidos de forma aberta e transparente 

com a diretoria executiva. A diversificação de qualificação e maior conhecimento dos 

negócios da organização auxilia nas tomadas de decisões referente a orientação 

estratégica organização, assim como nos controles dos resultados obtidos. 

Os conselheiros atuais têm formação nas seguintes áreas: direito, 

engenharia civil, engenharia elétrica, comunicação social e arquitetura, com 

especialização em gestão e desenvolvimento de negócios, sistemas elétricos e 

administração pública. Formação esta que pode ser complementada com 

certificações específicas voltadas aos conselheiros. 

O ISAE dispõe de um comitê de governança e sustentabilidade, que tem por 

objetivo fomentar estratégias de governança sustentabilidade, contemplando o 

estabelecimento de diretrizes e ações corporativas e conciliando as questões de 

desenvolvimento econômico com as de responsabilidade social.  A partir de 2015 o 
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comitê passou a reportar ao conselho de Administração, visando ampliar o alcance 

de suas ações estratégicas, sendo que anteriormente reportava a diretoria executiva. 

O IBGC recomenda avaliação formal do desempenho do Conselho, e de 

cada um dos conselheiros, com periodicidade anual, adaptada à situação de cada 

organização e respaldada por processos formais, com escopo de atuação e 

qualificação bem definidos, contemplando: estratégias de negócios e riscos 

corporativos; dinâmica do Conselho de Administração e participação dos 

Conselheiros e desempenho individual. A condução da avaliação é de 

responsabilidade do presidente do Conselho e a participação de especialistas 

externos pode contribuir para a objetividade do processo. Evidenciou-se que a 

instituição pesquisada não adota avaliação periódica dos resultados do conselho e 

dos conselheiros.  

Por se tratar de uma organização sem fins lucrativos, atualmente os 

conselheiros não são remunerados, conforme recomenda o IBGC, considerando 

qualificação e valor gerado à organização. A não remuneração e ausência de 

avaliação anual podem ser fatores que impactam na atuação dos conselhos. Com o 

aperfeiçoamento da Governança e o crescimento da organização, a remuneração 

futura dos conselheiros, bem como processo de avaliação estruturado, com vistas a 

resultado de médio e longo prazo, poderão tornar-se ações de incentivo a uma 

atuação mais estratégica e participativa dos conselheiros, com conhecimento mais 

profundo do seu papel e reponsabilidades.  

De acordo com o IBGC, objetivando a viabilidade e a longevidade da 

organização, o Conselho de Administração deve incorporar e assegurar-se de que a 

Diretoria também incorpora considerações de ordem social e ambiental na definição 

dos negócios e das operações. Cabe ao Conselho orientar o processo de definição 

das ferramentas e os indicadores de gestão, de modo a vincular os temas da 

sustentabilidade às escolhas estratégicas e refleti-los nos relatórios periódicos. O 

ISAE atende a esta recomendação, incorporando estas diretrizes em seu 

planejamento e acompanhando periodicamente por meio de indicadores e metas, os 

quais serão apresentados no próximo tópico.  
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Gestão:  

O terceiro eixo temático do Código de Melhores Práticas do IBGC, refere-se 

a Gestão, o qual avaliou questões como atribuições, relacionamento com 

stakeholders, gestão de riscos, código de conduta e avaliação da diretoria. 

Segundo o IBGC o diretor-presidente é responsável pela gestão da 

organização e coordenação da Diretoria. Ele atua como elo entre a Diretoria e o 

Conselho de Administração. É o responsável ainda pela execução das diretrizes 

fixadas pelo Conselho de Administração e deve prestar contas a este órgão. Cada 

um dos diretores é pessoalmente responsável por suas atribuições na gestão. Deve 

prestar contas ao diretor-presidente e, sempre que solicitado, ao Conselho de 

Administração. 

A instituição pesquisada demonstra alinhamento em relação a esta 

recomendação, posto que o diretor-presidente, em conjunto com a diretoria 

executiva e demais áreas da companhia, respondem pela elaboração e 

implementação dos processos operacionais e financeiros, após aprovação do 

Conselho de Administração. 

O código de melhores práticas recomenda que a organização disponha de 

Comitê de Auditoria para analisar as demonstrações financeiras e assegurar que a 

diretoria desenvolva controles internos confiáveis. Embora a instituição pesquisada 

não disponha de comitê de auditoria interno, ela implantou em 2013 a controladoria, 

visando assegurar o controle e fidedignidade das informações, área responsável 

também pelas auditorias internas voltadas a finanças e controles. 

A organização possui um canal de denúncia formal para acolher opiniões, 

críticas; reclamações ou denúncias das partes interessadas, assim como de 

conselho de orientação ética e código de conduta, o qual está disponível via site aos 

stakeholders. 

Quanto a gestão de riscos o ISAE identifica preventivamente, por meio de 

um sistema de informações, os principais riscos da organização, considerando 

probabilidade e impacto, bem como, medidas e procedimentos sua prevenção e 

mitigação. 

O ISAE possui indicadores de gestão, inclusive remuneração, que alinham a 

temática de sustentabilidade a estratégia, implantados no planejamento estratégico 
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2015, com o suporte da metodologia Sustainability Scorecard, visando criar 

sustentabilidade econômica a longo prazo, valor por meio de um sistema de 

responsabilidade social corporativa e da gestão ambiental. 

As metas para o ano de 2015 voltadas para a sustentabilidade são: 

i. Desenvolver o Portal de Sustentabilidade (intranet) para comunicação 

com colaboradores sobre  o tema;  

ii. Desenvolver uma trilha de GBAs de curta e GBA de média duração 

com a temática de sustentabilidade; 

iii. Desenvolver ações de conscientização e educação financeira para 

stakeholders aplicáveis no trabalho e na vida pessoal; 

iv. Campanha desenvolvida pelo comitê de gestão ambiental para 

redução do consumo de papel e energia em todas as áreas do ISAE; 

v. Aumentar em 30% o acervo de livros de sustentabilidade; 

vi. Campanha para conscientizar stakeholders e minimizar os impactos 

socioambientais causados pelo descarte de resíduos perigosos como 

pilhas, baterias, celulares, computadores e demais componentes 

eletrônicos usados no ISAE; 

vii. Incluir sustentabilidade de forma transversal no curso de Graduação de 

Processos Gerenciais; 

viii. Produzir uma oficina de sustentabilidade EAD para o Perspectivação.13 

ix. Realizar Painel Multistakeholder; e 

x. Aumentar em 50% as publicações com a temática da sustentabilidade, 

em congressos e seminários, no ano. 

Das 10 (dez) metas citadas acima, até o momento da realização deste 

estudo, foram concretizadas as 6 (seis) primeiras. 

O IBGC recomenda por meio do código de melhores práticas de GC que o 

diretor-presidente e os demais diretores definam e comuniquem a estratégia, assim 

como possuam um relacionamento transparente, de longo prazo com as partes 

interessadas.  

                                                           
 

13 Perspectivação é um método de aprendizagem desenvolvido pelo ISAE, associado aos cursos de pós-
graduação, com enfoque no desenvolvimento pessoal e profissional. 
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O ISAE trabalha fortemente a comunicação da estratégia com o público 

interno e estabelece relacionamento transparente com as partes interessadas, por 

meio de ações como, programa de capacitação da rede de parceiros, painel 

multistakeholder, assim como, produtos com foco na necessidade do cliente, 

mensurando e reportando por meio de relatórios periódicos, o resultado da curva de 

aprendizagem e a aplicabilidade do conteúdo. 

Com o objetivo de fortalecer o relacionamento com os clientes o ISAE 

implantou em 2015 o programa Alumini. 

Como resultado de uma política clara de comunicação e de relacionamento 

com as partes interessadas, o IBGC recomenda a divulgação de relatórios de ordem 

socioambiental; mapeamento de riscos; Informações econômico-financeiras; 

atividades dos conselhos; atividades dos comitês e modelo de gestão de 

governança. O ISAE divulga anualmente em seu site o Relatório de sustentabilidade, 

que contempla de forma sintética as informações recomendadas, porém não publica 

os demais relatórios específicos. Legalmente não é uma obrigatoriedade a 

divulgação destas informações para empresas que não são de capital aberto, 

contudo é uma boa prática de governança que fortalece a transparência e a 

comunicação com stakeholders, uma vez que torna clara para a sociedade ações 

voltadas a gestão de riscos, profissionalização da governança e questões de ordem 

financeiras e ambientais. 

São confeccionados pela área de controladoria em conjunto com a área 

financeira e Business Intelligence e disponibilizados mensalmente para a diretoria 

executiva e conselheiros relatório com informações do cenário macroeconômico, 

indicadores financeiros de fluxo de caixa, receita, inadimplência, cancelamentos, 

custo de produtos e despesas fixas, resultado por projeto e projeções anuais de 

resultados financeiros.  

Por meio das entrevistas observou-se também outras práticas de destaque 

na organização, que embora não estejam contempladas de forma específica nas 

recomendações do IBGC, entende-se que estão relacionadas fortemente a gestão 

do ISAE e são relevantes para a pesquisa, como a adoção do Modelo de Excelência 

em Gestão (MEG) e a constituição do DNA ISAE, que configura a sua identidade ou 

filosofia corporativa, sendo este um diferencial em seus produtos. 
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O MEG configura-se pela busca da excelência em seus processos, este 

modelo possibilita a avaliação do grau de maturidade da gestão, pontuando 

processos gerenciais e resultados organizacionais. E, ainda, oportuniza referências 

comparativos com o mercado. 

O ISAE recebeu o Prêmio Paranaense de Qualidade (PPrQG) em Gestão 

em 2011 e 2012 e está em processo de preparação para o Prêmio Nacional da 

Qualidade (PNQ).  Com este intuito divulga desde o processo de integração de 

novos colaboradores o Modelo de Excelência em Gestão, participa do Comitê de 

Benchmarking de Excelência em Gestão (que tem por objetivo o compartilhamento 

de práticas alinhadas ao MEG), tendo coordenado o Comitê em 2014. Inclui em seu 

processo de avaliação por competência anual o conhecimento aplicado do MEG e 

acompanha as práticas e indicadores estratégicos que deverá reportar no processo 

de avaliação.  

Ao adotar o MEG, a organização identifica os pontos fortes e as 

oportunidades de melhoria, atenta as boas práticas de gestão. Na avaliação do 

modelo, as práticas da organização são mapeadas e mensuradas, considerando o 

enfoque (adequação e proatividade), aplicação (abrangência e continuidade), 

aprendizado (refinamento) e integração (coerência, inter-relacionamento e 

cooperação). 

 Alicerçado em 13 Fundamentos de Excelência, expressam conceitos 

reconhecidos internacionalmente e traduzem-se em processos gerenciais ou fatores 

de desempenho: pensamento sistêmico; atuação em rede; aprendizado 

organizacional; inovação; agilidade; liderança transformadora; olhar para o futuro; 

conhecimento sobre clientes e mercados; responsabilidade social; valorização das 

pessoas e da cultura; decisões fundamentadas; orientação por processos e geração 

de valor. 

 Além dos Fundamentos, oito Critérios de Excelência compõem o MEG: 

Liderança (que contempla práticas de Governança Corporativa); Estratégia e planos; 

Clientes; Sociedade; Informações e conhecimento; Pessoas; Processos e 

Resultados, os quais visam assegurar à organização uma melhor compreensão de 

seu sistema gerencial, proporcionando uma visão sistêmica da gestão.  
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Perseguir o Modelo de Excelência em Gestão é um desafio para a gestão, 

uma vez que o processo de avaliação é bastante rigoroso e requer uma atuação 

contínua e em sinergia, exigindo refinamento constante das práticas, bem como, 

maturidade e compromisso efetivo dos líderes e gestores. O modelo compara seus 

resultados de desempenho com empresas que são referências no mercado, assim 

como ciclos de crescimento contínuo em que são avaliados os resultados dos três 

últimos anos da organização. Para consolidar a cultura do MEG ainda se faz 

necessário internalizar o conhecimento aplicado das práticas e ampliar a 

comunicação com o público interno e stakeholders quanto a estrutura do próprio 

modelo e resultados. 

Outro destaque identificado por meio das entrevistas diz respeito a inovação 

do ISAE com enfoque em educação transformadora, imprimindo em todos os seus 

produtos a filosofia ISAE, o qual contempla: 

i. Acolhida das grandes iniciativas da Organização das Nações Unidas 

(ONU), notadamente o Global Compact, os Princípios para a 

Educação Empresarial Responsável (PRME) e os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) que impulsionam o 

desenvolvimento de Lideranças Globalmente Responsáveis. 

ii. Perspectivação: programa que inspira o autodesenvolvimento e 

privilegia a aprendizagem como forma pessoal e profissional de 

evolução sustentável dos alunos. 

iii. Conceitos Norteadores: Governança, Inovação, Sustentabilidade, 

Ética, Liderança e Empreendedorismo. Esses conceitos representam 

os grandes valores preconizados pelo ISAE, e orientam a criação, a 

implantação e o gerenciamento das ações institucionais. 

iv. Cátedra Ozires Silva de Empreendedorismo e Inovação Sustentáveis: 

é um espaço físico / virtual que reúne pessoas interessadas na 

produção, captação, organização, disseminação e aplicação de 

conhecimento a respeito de empreendedorismo e inovação 

sustentáveis. 

v. Enfoque na formação de líderes com visão global e capacidade de 

transformação, por meio da ampliação de referências, valorização do 
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processo de aprendizagem, incentivo a autonomia intelectual, 

protagonismo do aluno, aplicabilidade do aprendizado e mensuração 

dos resultados. 

O Modelo, adotado a partir da filosofia ISAE, contempla também a entrega 

de Relatório de Resultados, o qual é produzido e apresentado pessoalmente aos 

representantes de empresa dos clientes corporativos dos cursos pós-graduação 

ISAE, a cada 6 meses, baseia-se na inspiração do ROI (Retorno sobre o 

Investimento) para treinamento e contempla o levantamento da percepção da 

satisfação do aluno,  curva de aprendizagem do aluno, aplicabilidade dos conteúdos 

e percepção do valor dos projetos elaborados na disciplina de Gestão do 

Conhecimento Corporativo, que poderão ser implantados pela empesa. 

Embora estes conceitos estejam fortemente presentes na cultura da 

organização, há ainda um caminho a percorrer, no sentindo de consolidar a 

identidade institucional em todos os seus produtos (Stricto Sensu, Lato Sensu, 

graduação e cursos de curta e média duração) demandando formação do corpo 

docente com conhecimento profundo do DNA ISAE e aplicabilidade do modelo 

proposto, bem como ciclos de avaliação de mensuração dos resultados. 

O ISAE também participa junto as principais instituições de ensino do 

Paraná, do eixo Recursos Humanos na Academia, coordenado pela Associação 

Brasileira de Recursos Humanos (ABRH), o qual tem por objetivo “Facilitar o diálogo 

entre as instituições de ensino superior e as organizações em geral, na convergência 

de currículos e demandas”. O grupo está desenvolvendo atualmente o Projeto 

Infoconhecimento, que pressupõe pesquisa junto a alunos e mercado quanto as 

expectativas na formação de profissionais, possibilitando o mapeamento das 

percepções do aluno em relação a inserção no mercado e suas expectativas e em 

um segundo momento as expectativas do mercado em relação aos profissionais que 

as instituições estão formando. 

 

Auditoria Independente: 

A terceira temática do código trata da Auditoria Independente recomendando 

que toda organização deve ter suas demonstrações financeiras auditadas por 
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auditor externo independente. Sua atribuição básica é verificar se as demonstrações 

financeiras refletem adequadamente a realidade da sociedade. 

Contatou-se que o ISAE tem suas demonstrações financeiras auditadas por 

auditor externo independente, desde 2013, o que tem impactado positivamente na 

melhoria dos processos financeiros. 

O IBGC recomenda contratação dos auditores por período predefinido, 

considerando o prazo máximo de 5 anos, em benefício de sua independência, assim 

como publicação da política de contratação, recontratação e eventual rotação de 

auditores.  A instituição pesquisada completa 3 anos de auditoria com os mesmos 

auditores independentes, realiza semestralmente a avaliação do contrato de 

prestação de serviços, contudo não publica a política de contratação e rotação de 

auditores. 

O trabalho dos auditores independentes deve incluir revisão e avaliação dos 

controles internos da organização, resultando em relatório específico de 

recomendações sobre melhoria e aperfeiçoamento de controles, reportando: 

discussão das principais políticas contábeis; deficiências relevantes e falhas 

significativas nos controles e procedimentos internos, bem como, tratamentos 

contábeis alternativos; a validação de riscos e  análise de possibilidade de fraudes. 

O relatório disponibilizado contempla as recomendações descritas. O IBGC 

recomenda ainda que este reporte deve ser feito ao Comitê de Auditoria e, na falta 

deste, diretamente ao Conselho de Administração. Conforme mencionado o ISAE 

não dispõe de Comitê de Auditoria, mas a controladoria acompanha todo o trabalho 

dos auditores e o modelo atual prevê reporte ao Conselho Fiscal que na sequência 

apresenta ao Conselho de Administração. 

 

Conselho Fiscal: 

O Conselho Fiscal é parte integrante do sistema de governança das 

organizações brasileiras, sendo este o quarto eixo temático do Código do IBGC, 

Das competências descritas abaixo todas foram identificadas como práticas 

do conselho em questão, as que não foram evidenciadas referem-se a situações que 

não ocorreram, não demandando, portanto, atuação do conselho.  

Segue descrição das práticas: 
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i. Fiscalizar, por qualquer de seus membros os atos dos 

administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e 

estatutários;  

ii. Opinar sobre o relatório anual da Administração, fazendo constar do 

seu parecer as informações complementares que julgar necessárias 

ou úteis à deliberação da Assembleia Geral; 

iii. Opinar sobre as propostas dos órgãos de Administração, a serem 

submetidas à Assembleia Geral, relativas a modificação do capital 

social, emissão de debêntures ou bônus de subscrição, planos de 

investimento ou orçamentos de capital, distribuição de dividendos, 

transformação, incorporação, fusão e cisão.  

iv. Denunciar, por qualquer de seus membros, aos órgãos de 

Administração e, se estes não tomarem as providências necessárias 

para a proteção dos interesses da companhia, à Assembleia Geral, os 

erros, as fraudes ou crimes que descobrir, além de sugerir 

providências úteis a companhia;  

v. Analisar, trimestralmente, o balancete e demais demonstrações 

financeiras elaboradas periodicamente pela companhia; 

vi. Examinar as demonstrações financeiras do exercício social e sobre 

elas opinar. 

 

O Conselho Fiscal tem o direito de fazer consultas a profissionais externos 

(auditores, advogados, entre outros), pagos pela organização, para obter subsídios 

em matérias de relevância, conforme recomenda o IBGC. 

Os conselheiros recebem e analisam trimestralmente os balancetes e 

relatórios financeiros e gerenciais elaborados pela organização e opinam sobre 

estes. 

O conselho do ISAE é formado por 3 (três) membros, com experiências e 

formações diversificadas. Os conselheiros atuais têm formação nas seguintes áreas: 

ciências contábeis, engenharia civil e comunicação social. 
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O Conselho fiscal tem demonstrado uma atuação bastante ativa e relevante 

junto a instituição, em termos de auditoria e melhoria dos processos, acompanhando 

de forma rigorosa as ações e resultados. 

 

Conduta e Conflitos de Interesses: 

Já o último eixo do Código de Melhores práticas de Governança Corporativa 

está voltado a Conduta e Conflitos de Interesses. O ISAE possui um Código de 

Conduta, que está disponível ao público via site, elaborado pela Diretoria, de acordo 

com os princípios e políticas organizacionais e revisado pelo Conselho de 

Orientação Ética. A última revisão foi realizada no ano de 2015. O código reflete à 

cultura da empresa e os princípios em que está fundamentado, apontando ainda 

canais para denúncias ou resolução de dilemas de ordem ética. 

O Código de Conduta do ISAE contempla: princípios do Pacto Global; 

princípios do PRME; lei anticorrupção; princípios éticos do ISAE; relações no 

trabalho; relação com a sociedade; compromisso com a ética e conselho de 

orientação ética;  

O conteúdo do Código, contempla ainda, conforme recomenda o IBGC, 

cumprimento das leis; operações com partes relacionadas; conflito de interesses; 

informações privilegiadas; processos judiciais e arbitragem; pagamentos e 

recebimento questionáveis; recebimento de presente e favorecimento; doações; 

direito à privacidade; meio ambiente; discriminação no ambiente de trabalho; assédio 

moral e sexual; segurança no trabalho; exploração do trabalho adulto ou infantil; 

relações com a comunidade; e direcionamento quanto a  uso dos ativos da 

organização. 

Ainda não consta do código de conduta do ISAE, mas são recomendados 

também pelo IBGC além dos apresentado acima, política de negociação das ações 

da empresa; uso de álcool e drogas, prevenção e tratamento de fraudes e  

atividades políticas e nepotismo.  

A organização expressa por Carta de anticorrupção, assinada junto Pacto 

Global – Call To Action seu compromisso Público de Busca pela transparência e 

Anticorrupção. 
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O ISAE possui também um código específico para parceiros, o qual destina-

se a todos os parceiros de negócios e está vinculado ao Código de Conduta do 

ISAE, operacionalizado pelo Conselho de Orientação Ética. 

O IBGC recomenda ainda que visando materializar o princípio de 

transparência, a organização deve formalizar uma política de divulgação de 

informações, contemplando divulgação de informações além das exigidas por lei ou 

regulamento. A premissa é que a divulgação seja completa, objetiva, tempestiva e 

igualitária. Embora preze fortemente pela transparência, o ISAE não possui esta 

política formalizada, sendo esta uma oportunidade de melhoria identificada, que 

poderá fortalecer a comunicação com os stakeholders. 

Visando maior amplitude a pesquisa investigou ainda os principais 

benefícios percebidos, dificuldades e próximos passos com foco na Governança 

Corporativa. 

Os principais benefícios percebidos em função da adoção das práticas de 

governança corporativa na instituição pesquisada, pelos membros da diretoria e 

conselheiros são: 

i. Clareza quanto as definições estratégicas e resultados; 

ii. Prestação de contas: implantação da controladoria, relatórios financeiros em 

tempo real (painel de gestão a vista) e auditoria independente; 

iii. Profissionalização da gestão: conselhos com responsabilidades definidas e 

Comitê de Governança e Sustentabilidade; 

iv. Planejamento estratégico de longo prazo; 

v. Monitoramento mais efetivo das ações da instituição, possibilitando 

maturação das decisões, resultante de um consenso com maior amplitude; 

vi. Geração de valor para empresa; 

vii. Compromisso da diretoria com a Governança e Sustentabilidade; 

viii.  Maior engajamento do time interno; 

ix. Transparência e legitimidade das ações; e 

x. Melhoria do relacionamento com os stakeholders. 

 

Quanto às dificuldades percebidas no processo de implantação e maturação da 

Governança, obteve-se os seguintes relatos: 
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i. Necessidade de maior independência e autonomia dos conselheiros; 

ii. Sensação de maior burocracia; 

iii. Necessidade de maior conhecimento por parte dos conselheiros de cenários e 

mercados; 

iv. Tempo disponível dos conselheiros para a organização. 

 

Em relação aos próximos passos é consenso a necessidade de uma 

atuação mais ampla do conselho de administração e aperfeiçoamento da 

comunicação com stakeholders e o mercado. 

Ressalta-se que durante o processo de pesquisa (entrevistas, análise de 

dados) oportunizou-se um repensar das práticas de governança corporativa, 

impactando em termos de reflexão dos conselheiros, principalmente o conselho de 

administração, observadas pelo discurso dos próprios conselheiros, da necessidade 

de uma postura e participação mais ativa, com discussões mais profundas sobre as 

temáticas estratégicas. Houve também neste período maior divulgação e 

comunicação para o público interno das responsabilidades e ações voltadas a 

governança corporativa e planejamento da formação de líderes trabalhando como 

um dos temas chaves a governança.  

Está em desenvolvimento com base no Guia de Orientação para a 

Implementação de Portal de Governança, conteúdos referentes a esta temática, para 

serem disponibilizados via portal do ISAE. 

Percebe-se o processo de maturação na busca pela estruturação e 

consolidação de uma governança efetiva, aderência a várias práticas e necessidade 

de adoção de outras, ainda há um caminho a percorrer, mas os pontos-chave foram 

mapeados e a consciência destes já está instalada na organização. 

5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A relação entre governança e educação assume um papel cada vez mais 

desafiador, demandando novos saberes e capacidade inovadora dos membros da 

governança, visando a sustentabilidade e excelência na gestão de negócios e 

processos que se tornam cada vez mais complexos e competitivos, primando pela 
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construção de um modelo educacional, fundamentado em princípios solidamente 

construídos e que desafiam o status quo e modelos tradicionais vigentes. 

As grandes forças econômicas mundiais estão progressivamente mais 

dependentes de conhecimento, informação e tecnologia com ciclos de vida cada vez 

menores. Os países que almejam a construção de uma forte economia e de uma 

sociedade participativa investem na educação. Uma economia fundamentada no 

conhecimento requer a produção de capital humano qualificado em uma perspectiva 

global e não mais local. (HANNA; LATCHEM, 2002). 

As profundas transformações que os sistemas de Ensino Superior no mundo 

vêm sofrendo impactam na garantia da qualidade e na sustentabilidade, das IES, 

provocando uma revisão das suas estruturas de governança. Especificamente no 

campo acadêmico, um conjunto de iniciativas internacionais lideradas por 

organizações como a OCDE e a UNESCO, aponta para a construção do conceito de 

qualidade na perspectiva da educação para o desenvolvimento sustentável 

(MOROSINI, 2008). Neste contexto a Governança tem ingressado fortemente na 

pauta de discussão das lideranças das IES. 

Apesar de todo conhecimento produzido acerca da governança corporativa e 

da reconhecida importância na gestão dos negócios, a discussão sobre sua 

evolução ainda é limitada e suas práticas ainda não estão efetivamente 

internalizadas pelas organizações. Os marcos históricos recentes da governança 

corporativa, as diferenças quanto as suas concepções e a sua abrangência e a 

diversidade dos modelos ao redor do mundo são fatores que impactam também na 

internalização das práticas pelo mundo corporativo e na sua evolução. 

A adoção de práticas de governança corporativa gera um clima de confiança 

entre os stakeholders e aumenta a segurança quanto a decisões estratégicas e 

resultados, tornando a organização mais competitiva e preparada para enfrentar 

desafios do mercado, evidenciados por maior amplitude de atuação e 

profissionalização dos membros dos conselhos e diretoria executiva, assim como, 

maior atenção as influências externas nos negócios, processos produtos e gestão 

das organizações. 

Os estudos indicam a tendência da Governança Corporativa nas IES, 

caminhar no sentido de buscar ações estratégicas pautadas em visão de longo 
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prazo e princípios éticos, instituição de conselhos gestores com a participação de 

agentes externos, desbravando fronteiras de pesquisa, intercâmbio e produção de 

conhecimento, como foco na qualidade do ensino e seu potencial social e 

transformador. 

A pesquisa realizada demonstrou significativo alinhamento dos princípios de 

governança as práticas do ISAE, posto que a Governança é um dos conceitos 

norteadores que fundamentam a gestão do ISAE, bem como um dos objetivos 

estratégicos da organização, desde a sua criação, enfatizado no planejamento 2015 

a 2025. Há um significativo caminho percorrido, com a plataforma de governança 

estruturada. Apresenta Conselho de Administração com maioria de membros 

independentes, balanços financeiros preparados e auditados, conforme as normas 

internacionais de contabilidade, Conselho Fiscal e Comitê de Governança e 

Sustentabilidade estruturados e atuantes. Contudo, por tratar-se de instituição sem 

fins lucrativos algumas das recomendações, voltadas a empresas de capital aberto, 

não apresentam aderência. 

Percebem-se ainda práticas que vão além do recomendado no Código do 

IBGC, como trabalhar de forma transversal a governança em seus produtos, 

inclusão da governança nos objetivos estratégicos, compondo o mapa estratégico da 

organização, formação dos gestores na temática de Governança, desenvolvimento 

da rede de parceiros, adoção do MEG, entre outras. 

Quanto as lacunas e as oportunidades de melhorias identificadas, estão 

voltadas a uma atuação mais ativa do conselho de administração, com discussões 

mais profundas das questões estratégicas, ampliação e diversificação de 

experiências e qualificações dos conselheiros, avaliação periódica e remuneração 

dos conselhos, bem como, ampliação da comunicação de governança com os 

stakeholders e visão de longo prazo, com aprofundamento do estudo de cenários e 

perspectivas. 

Com base no resultado da pesquisa realizada, considerando práticas 

executadas por IES do Brasil e do Mundo e a relação das práticas do ISAE com o 

IBGC, serão apresentadas a seguir recomendações, com o intuito de auxiliar outras 

instituições similares na busca de uma maior profissionalização da gestão e de 

adoção de processos de governança. 
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Os conceitos de governança corporativa podem ser implantados nas 

instituições de ensino, independente da forma de constituição, porte, ou tipo de 

controle, respeitadas as particularidades de cada instituição. 

Para fins didáticos as recomendações serão apresentadas, contemplando os 

seguintes eixos: princípios, conselhos, gestão e educação transformadora. 

 

Princípios: 

Uma governança responsável fundamenta-se em princípios sólidos e se 

relaciona de forma ética e transparente com todos os seus stakeholders. 

A instituição deve ter clareza dos princípios que fundamentam suas práticas 

e que todas as ações e tomadas de decisões executadas pelos membros da 

governança e equipe interna devem refletir estes princípios no dia a dia, para que a 

cultura da organização e a governança sejam fortalecidas. 

Os principais princípios adotados por modelos estruturados de governança 

são: transparência, equidade, prestação de contas, responsabilidade corporativa, 

ética e sustentabilidade.  

Os princípios devem refletir também em seus stakeholders, por meio de 

programas de desenvolvimento e qualificação da rede de parceiros e uma efetiva 

comunicação com o mercado. Neste sentido, visam aproximar a educação e a 

governança corporativa, tendo como base o relacionamento ético e transparente 

com os diversos públicos com que se relaciona o desenvolvimento sustentável da 

sociedade, a formação com visão global e a proximidade e participação de seus 

egressos na construção de princípios e práticas responsáveis, contribuindo para a 

construção de uma democracia participativa e de capital humano, intelectual e 

tecnológico qualificado. 

 

Conselhos: 

Um dos pontos-chave identificados na pesquisa é a necessidade de 

desenvolvimento dos conselhos de Administração, com maior clareza de funções e 

de responsabilidades, contemplando discussões em profundidade, conhecimento de 

mercados, visão de longo prazo e planejamento de sucessão dos órgãos de 

governança. 
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Os conselhos de administração possuem papéis-chave como: 

responsabilidades por monitorar e influenciar a estratégia, manter controle da gestão 

e dos recursos da empresa e prover uma face institucional para a organização junto 

à sociedade. 

A literatura aponta atributos principais que afetam os papéis e a atuação dos 

conselhos de administração e que contribuem indiretamente para a performance da 

empresa, como: composição, características, estrutura e processo. 

Selecionar e qualificar conselheiros com competências diversificadas. 

Estimular diálogos estratégicos sob diferentes pontos de vistas, com visão de longo 

prazo são fundamentais para uma governança de alto nível. Um conselho com uma 

atuação estratégica e de alta performance deve exercer suas atribuições 

respeitando a cultura e a identidade da organização e buscando seu fortalecimento, 

assim como, dar o direcionamento estratégico para a companhia, assegurar que os 

temas de sustentabilidade estejam vinculados às escolhas estratégicas; primar por 

uma gestão eficaz de riscos, fomentar a inovação e monitorar o desempenho, 

planejando e discutindo novas estratégias e rotas alternativas sempre que 

necessário. 

A complementariedade de conhecimentos e experiências é fundamental, 

pois permite a pluralidade de argumentos, promove a diversidade, inclusive de 

gênero, cultural e etária, permitindo que o processo de tomada de decisão ganhe 

qualidade e segurança.  

O código de melhores práticas de governança do IBGC que está em 

processo de construção e consulta pública, com previsão de lançamento para 

novembro de 2015, prevê um conhecimento mais global e sistêmico dos membros 

dos conselhos de administração, contemplando: alinhamento com os valores da 

organização e seu código de conduta; capacidade de comunicação e de julgamento 

próprio; disponibilidade de tempo; visão estratégica; conhecimento das melhores 

práticas de governança corporativa; capacidade de trabalho em equipe; capacidade 

de analisar relatórios gerenciais, contábeis e financeiros e não financeiros; noções 

de legislação societária e de regulação e percepção do perfil de risco da 

organização. 



88 
 
 

 
 
 

Em face da necessidade de aperfeiçoar seu desempenho e atuar com um 

enfoque de longo prazo, é indispensável que o conselheiro busque aprimoramento 

constante das suas competências. O Conselho deve investir tempo para avaliações 

periódicas de seu funcionamento, em busca de um ambiente maduro e construtivo 

para a tomada de decisões, pautadas em discussões profundas e sob diferentes 

pontos de vista. 

As reuniões do Conselho devem destacar sessões sem a presença dos 

executivos, para alinhamento dos conselheiros e discussão de temas estratégicos de 

forma independente. Devem atuar com isenção intelectual, emocional, financeira e 

sem influência de quaisquer relacionamentos pessoais ou profissionais, tendo como 

objetivo criar e preservar valor para a organização como um todo, observados os 

aspectos legais e éticos envolvidos. (IBGC, 2015) 

O Conselho de Administração deve estabelecer as metas de desempenho 

do diretor-presidente, em sintonia com as metas estratégicas de curto e de longo 

prazos da organização, assim como acompanhar e avaliar, regularmente, o grau de 

compatibilização entre as qualificações demandadas pela organização e as 

competências do diretor-presidente.  

Recomenda-se a instituição de comitês estratégicos reportando ao Conselho 

de Administração, possibilitando insumos para tomada de decisões com maior 

segurança. 

Mapear as principais responsabilidades da organização e identificar desafios 

e oportunidades futuras, auxiliará a revelar as áreas de conhecimento e 

competências que devem ser representadas nos comitês. Os membros devem 

conhecer as expectativas dos shareholders e stakeholders, ter conhecimento do 

negócio e dos objetivos estratégicos e incluir na pauta discussões, com foco em 

resultados estratégicos e visão de longo prazo. 

 Pesquisas recentes apontam que não mais do que 10% dos conselhos de 

empresas de capital aberto dos EUA têm um comitê dedicado exclusivamente à 

responsabilidade ou sustentabilidade corporativa. (Harvard, 2015). O Comitê de 

Governança e Sustentabilidade pode colaborar como fonte de conhecimento e 

expertise, como promotor de responsabilidade, como estimulo para a inovação e 

guardião da visão de longo prazo. 
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O comitê de auditoria visa dar o suporte ao Conselho de Administração no 

monitoramento da efetividade e a qualidade dos controles internos da Organização e 

das informações contábeis, incluindo cumprimento a regras, leis e regulamentos pela 

gestão; gerenciamento de riscos e efetividade do código de conduta. 

O conselho tem a responsabilidade de manter comunicação de alta 

qualidade com todas as partes interessadas, fomentando e provendo informações 

relevantes sobre suas atividades e conhecendo as diversas visões destes. Essa 

comunicação aumentará a transparência em relação às atividades e processos do 

conselho, respondendo às reivindicações, propostas e sugestões apresentadas 

pelas partes interessadas através dos canais de comunicação da empresa 

disponibilizados para comunicação com o Conselho. 

Ressalta-se que a governança corporativa, assim como os seus 

mecanismos, como o é o programa de compliance, é um processo que deverá ser 

ajustado às características próprias de cada empresa. As respostas podem e devem 

ser múltiplas e aperfeiçoadas continuamente, conforme as exigências do contexto 

em que cada empresa se insere e sua aptidão para inovar e crescer. 

Os conselhos devem ser remunerados e avaliados por ações e metas de 

médio e longo prazo, considerando a participação em colegiado e individualmente. 

Objetivando resultados de longo prazo os conselhos devem também dedicar tempo 

para desenvolver e comunicar métricas não financeiras que ajudarão a guiar a 

estratégia, fortalecendo ativos intangíveis, além dos tangíveis. 

 

Gestão: 

É importante que as organizações tenham clareza da diferenciação entre 

governança e gestão, embora estas estejam intimamente relacionadas. Os membros 

da governança (conselheiros em conjunto com a diretoria executiva) definem e 

monitoram a estratégia e resultados, com ênfase no processo de políticas e metas 

de longo prazo e enquanto a gestão (diretoria executiva em conjunto com os 

gestores) executam a estratégia definida. 

Destaca-se a necessidade da formação de gestores e futuras lideranças, 

preparadas para enfrentar desafios e gerar soluções frente a mercados cada vez 

mais complexos. Neste contexto é grande importância um programa estruturado de 
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sucessão dos executivos das organizações. Este processo deve ser considerado 

como parte do planejamento estratégico da organização, sendo necessário além de 

prospectar cenários futuros e definir ações estratégicas, identificar também o perfil 

de liderança requerida para enfrentar os desafios emergentes.  

Organizações que valorizam a gestão do Capital Humano promovem um 

processo contínuo para identificação e formação de novos líderes, atraindo, retendo 

e desenvolvendo talentos de maneira consistente e alinhada com a direção 

estratégica do negócio. Análise de potencial, planejamento de carreira, avaliação de 

desempenho, coaching e mentoring são ferramentas utilizadas com foco neste 

desenvolvimento. 

Um processo de planejamento de sucessão objetivo, abrangente e contínuo, 

além de ser uma boa prática de governança corporativa, comunica, às diversas 

partes interessadas, a importância que a organização atribui à continuidade dos 

negócios. É por meio desse processo que organização promove coerência entre sua 

visão de futuro e a ação empresarial e transmite uma mensagem clara, para 

investidores e colaboradores, sobre o ciclo de continuidade da liderança. (IBGC, 

2011) 

Dada a longa lista de problemas econômicos, sociais e ambientais que 

afetam as sociedades e as IES, questões de responsabilidade e sustentabilidade 

corporativa tendem a se tornar uma temática cada vez mais importante e que devem 

estar na pauta da diretoria e dos conselhos. 

Amadurecer e modernizar processos demanda aprender a fazer concessões 

para permitir alianças, fortalecendo atividades e preparando a instituição para 

desafios futuros e maiores. A gestão deve ser estimulada a participar de fóruns de 

benchmarking e comitês estratégicos, ampliando referenciais e participando 

ativamente da organização. O Modelo de Excelência em Gestão da Fundação 

Nacional da Qualidade também poderá auxiliar com vistas a um processo de 

maturação estratégica da gestão. 

Pensando de modo mais crítico a respeito de suas próprias premissas e 

ações, é possível desenvolver maneiras mais colaborativas, responsáveis e éticas 

de gerir organizações. As instituições de ensino devem encorajar experiências de 
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aprendizagem não apenas para seus alunos, mas também para seus professores e 

administradores e incluir trocas com outras instituições do mesmo segmento. 

A quebra de paradigma é, portanto um ato de coragem, não há como inovar 

sem abertura a experimentação e ao erro. Dirigentes e docentes devem estar menos 

preocupados com a evasão escolar e mais atentos a criar experiências atraentes e 

engajadoras em alunos inquietos. Segundo Gravatá (2013) quase 100% dos alunos 

que abandonam a escola, foram abandonados antes pela escola. 

A alta administração representa a mais forte influência na cultura 

organizacional. É ela que determinará o estímulo a mudanças e seu modelo balizará 

a conduta dos demais. É responsabilidade da gestão materializar as estratégias 

definidas, desenvolver um time de alta performance e promover processo contínuo 

de melhoria, com profundo entendimento do negócio, conhecimento do mercado e 

visão de longo prazo. 

 

Educação Transformadora: 

Mais do que educar o processo educacional deve oportunizar a 

transformação. Ao falarmos de governança em instituições de ensino, esta deve 

pressupor também transformações, pois se não houver a ousadia necessária para 

transformar e inovar, não conseguirá cumprir em plenitude seu propósito uma vez 

que a própria educação pressupõe um processo de maturação e transformação. 

A instituição pesquisada tem como linha condutora a educação que 

transforma, desde a transformação do indivíduo, da rede de relacionamentos deste, 

impactando na sociedade, com foco na formação de líderes com visão global. Este 

pode ser um dos pontos-chave de discussão nas instituições de ensino que 

pretendem profissionalizar a sua gestão, com visão de longo prazo. 

Esta forma de educação deve valorizar a cultura do corpo docente e 

discente e desenvolver sua criticidade e inquietude, impactando em transformações 

nos quadros de referência dos indivíduos, de modo consciente, por intermédio da 

reflexão crítica sobre pressupostos construídos e consolidados. 

Conceitos norteadores e princípios podem ser trabalhados de formas 

transversais da matriz curricular das IES. 
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Embora a urgência da inovação, muitas instituições de ensino não estão 

preparadas para as mudanças necessárias no que tange as suas metodologias, 

continuando presas a paradigmas educacionais convencionais, baseados em 

avaliações, punições e fragmentações de matérias. A educacional tradicional é 

desenhada para formatar pessoas, visando o enquadramento no mercado 

profissional, em um processo com pouca flexibilidade e liberdade de escolha. Em um 

contexto inovador a competição dá lugar à colaboração, a hierarquia ao trabalho em 

rede, a liberdade substitui a rigidez, o risco se transforma em oportunidade e a ação 

em aprendizagem. 

A Governança das IES deve considerar como pauta de suas decisões 

estratégicas as exigências impostas pela força da globalização, o uso da tecnologia 

para interação e comunicação, rompendo barreiras de tempo e espaço, atitudes e 

práticas sustentáveis, abertura e flexibilidade para discutir o novo, considerando 

diferentes experiências e pontos de vistas, oportunizando a construção de novos 

modelos de aprendizados que impactem no mercado e na sociedade. 

Não existe modelo predominante para a governança da educação superior, 

contudo cada vez mais na maioria dos países as partes interessadas externas, 

como: profissionais de destaque no mercado, agentes políticos, e membros da 

comunidade em que o campus se insere, têm assumido papéis importantes no 

funcionamento interno das instituições, com o objetivo de reforçar o elo da instituição 

com a economia e aumentar a eficiência interna. (EURYDICE, 2008) 

 

Frente a definição do problema de pesquisa e objetivos estratégicos esta 

dissertação apresentou maior ênfase nas recomendações e códigos do IBGC, 

contudo há inúmeros modelos estruturados de governança corporativa, vários destes 

citados neste estudo e que podem contribuir para a estruturação de governança nas 

organizações. 

A necessidade de desenvolvimento de um patamar de consciência mais 

elevado por parte das lideranças, frente às repercussões de seu trabalho para as 

organizações e sociedade, demanda novas aprendizagens. Nesse contexto, a 

educação tem o desafio de transformar e orientar criticamente o processo de 

conhecimento e aprendizado, superando a visão utilitarista, voltada unicamente para 
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a competitividade e busca desenfreada de resultados, permitindo-se aprender e 

crescer com os desafios que a adoção das práticas de sustentabilidade e 

governança demandam. 

Nem todas as escolas e métodos são replicáveis fora de seus contextos, um 

dos desafios das IES reside na construção de seu próprio DNA, o que demanda 

autoconhecimento, compreender e construir a partir de suas realizações passadas, 

ao mesmo tempo em que se olha para futuro. 

Caminhar em direção a um modelo de governança corporativa para IES 

requer investimento em pesquisa, desenvolvimento de líderes e programas 

inovadores bem como uma educação pensada e praticada para ser de fato 

transformadora, aberta a novos modelos e quebras de paradigmas. Há necessidade 

de aprofundar estudos que indiquem com mais precisão como estão sendo 

percorridos estes caminhos e os processos de implantação dos novos modelos de 

governança nas IES.  

Neste sentido a governança ultrapassa os muros das instituições de ensino, 

posto que as IES mais inspiradoras são mais do que IES, promovem aprendizado e 

conexões entre dirigentes, docentes e discentes onde quer que estejam, interligando 

conteúdo teórico com a pratica, potencializando trocas, ou seja, os espaços de 

aprendizagem devem ser múltiplos o suficiente para atenderem a pluralidade 

humana, incentivando a autonomia de pensamento, revelando a singularidade de 

cada indivíduo e potencializando-a por meio do coletivo. 

Segundo Paulo Freire: “Aprender não é um ato findo. Aprender é um 

exercício constante de renovação”, assim também é o processo de governança, há 

que se reinventar e renovar atendendo as exigências, demandas e necessidades 

deste mercado tão dinâmico e emergente que é a educação. Há de gerar inovação e 

se apropriar desta e impulsionar novos modelos de governança que promovam de 

fato a sustentabilidade das organizações, fundamentada em princípios que 

assegurem além da longevidade o cumprimento efetivo de sua missão e visão. 
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DIRETORIA EXECUTIVA 

Questionário – Governança Corporativa ISAE 

 

O questionário abaixo é parte da pesquisa do Mestrado profissional em Governança e 

Sustentabilidade e têm por objetivo identificar as práticas adotadas pela instituição 

pesquisada que tem aderência as diretrizes do IBGC – Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa. 

1. Ano de Implantação da Governança Corporativa: 

2. Composição da Estrutura de Governança Corporativa:  

 

Nome Idade Cargo Formação Data da Contratação 

     

 

3. Principais motivações em implantar a Governança Corporativa: 

 

 

 

4. Princípios da Governança Corporativa: 

As boas práticas de Governança Corporativa convertem princípios em 

recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e 

otimizar valor das organizações. Assinale os princípios de Governança corporativa  

abaixo que você identifica na organização e descreva ações e práticas por meio das 

quais são traduzidas. 

 Na sequência considerando uma escala de intensidade  0 a 5, em que 0 representa 

não existe e 5 que o princípio é percebido fortemente, escolha a numeração melhor 

representa na sua percepção a intensidade com que é praticado no ISAE. 

(    )  Transparência:  

0 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

 
 

     

 

(    )  Equidade:   

0 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
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 (    )  Prestação de Contas:   

0 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

 
 

     

 

 (  )  Responsabilidade Corporativa:  

0 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

 
 

     

 

5. Assembleia Geral: 

A Assembleia Geral é o órgão soberano da organização. Assinale as competências 

abaixo que são executadas na Assembleia Geral/reunião de sócios do ISAE: 

( ) Aumento ou redução do capital social e reforma do Estatuto; 

(  ) Eleição ou destituição de  conselheiros tanto de administração, como fiscais; 

( ) Deliberação sobre demonstrações financeiras; 

(  ) Deliberação sobre transformação, fusão, incorporação, cisão, dissolução e 

liquidação da sociedade; 

( ) Deliberação sobre a avaliação de bens que venham a integrar o capital 

social; 

 

 

6. Conselho de Administração: 

Considerando que o conselho de administração tem como função a tomada de 

decisão em relação ao direcionamento estratégico da organização e a missão de 

proteger e valorizar a organização, otimizar o retorno do investimento no longo 

prazo e buscar o equilíbrio entre os anseios das partes interessadas (shareholders e 

demais stakeholders). Quais das práticas descritas abaixo são executadas pelo 

conselho de administração do ISAE: 
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Na sequência considerando uma escala de intensidade  0 a 5, em que 0 representa 

que não é praticado e 5 que o ação é fortemente realizada, escolha a numeração 

melhor representa na sua percepção a intensidade com que é praticada nas reuniões 

de conselho do ISAE. 

 

( ) Discussão, aprovação e monitoramento de decisões, envolvendo estratégias; 

0 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

 
 

     

 

(  ) Discussão, aprovação e monitoramento de decisões, envolvendo estrutura de 

capital; 

0 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

 
 

     

 

( ) Discussão, aprovação e monitoramento de decisões, envolvendo apetite e 

tolerância a riscos;  

0 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

 
 

     

 

( ) Discussão, aprovação e monitoramento de decisões, envolvendo fusões e 

aquisições; 

0 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

 
 

     

 

(  ) Contratação, dispensa, avaliação do diretor presidente e dos demais executivos, a 

partir da proposta apresentada pelo diretor-presidente; 

0 1  2  3  4  5  
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( ) Escolha e avaliação da auditoria independente;  

0 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

 
 

     

 

( ) Processo decisório dos conselheiros e executivos; 

0 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

 
 

     

 

( ) Práticas de Governança Corporativa; (Revisar periodicamente as práticas de 

Governança da organização). 

0 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

 
 

     

 

( ) Relacionamento com partes interessadas; 

0 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

 
 

     

 

( ) Sistema de controles internos, incluindo políticas e limites de alçadas; 

0 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
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( ) Política de Gestão de Pessoas;  

(Garantir que a diretoria desenvolva uma política de atração, desenvolvimento e retenção de 

talentos que sejam alinhados às necessidades estratégicas da Companhia). 

 

0 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

 
 

     

 

( ) Código de Conduta; 

0 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

 
 

     

 

( ) Parecer sobre o relatório de Administração e as demonstrações financeiras. 

0 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

 
 

     

 

6.1 Quanto a composição do Conselho de Administração,  deve-se buscar diversidade de 

experiências,  qualificações e estilos de comportamentos, visando reunir as competências 

necessárias aos exercício de suas atribuições. Assinale as  competências percebidas nos 

Conselheiros do ISAE 

 

Na sequência considerando uma escala de intensidade  0 a 5, em que 0 representa que não 

possui experiência/competência em questão e 5 que experiência/experiência consolidada 

fortemente, escolha a numeração melhor representa na sua percepção com relação a 

intensidade: 

( ) Experiência de participação em outros Conselhos de administração;  

0 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
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 ( ) Experiência como executivo sênior;  

0 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

 
 

     

 

(     ) Experiência em gestão de mudanças e administração de crises; 

0 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

 
 

     

 

( ) Experiência em identificação e controle de riscos; 

0 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

 
 

     

 

( ) Experiência em gestão de pessoas; 

0 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

 
 

     

 

(   ) Conhecimentos de finanças; 

0 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

 
 

     

 

( ) Conhecimentos contábeis; 

0 
 

1  2  3  4  
 

5  
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(   ) Conhecimentos jurídicos; 

0 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

 
 

     

 

(   ) Conhecimentos dos negócios da organização; 

0 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

 
 

     

 

( ) Conhecimentos dos mercados nacional e internacional; 

0 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

 
 

     

 

(    ) Contatos de interesse da organização. 

0 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

 
 

     

 

6.2. Segundo o IBGC são recomendados de 5 a 11 conselheiros, considerando atuação, 

porte e complexidade. Quantos conselheiros de administração o ISAE apresenta no 

momento: 

6.3. Os conselheiros se reúnem com regularidade sem a presença de diretores ou 

conselheiros internos? Esta prática é recomendada pelo IBGC para que os conselheiros 

avaliem sem constrangimento resultado e trabalho  dos gestores. 

( ) Sim   (         ) Não      Periodicidade: ______________________ 
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6.4. É recomendável avaliação anual de desempenho dos conselheiros, respaldada em 

processo formais, com escopo de atuação e qualificação bem definidos, contemplando 

frequência, assiduidade e envolvimento/contribuição nas reuniões, sendo esta de 

responsabilidade do presidente do conselho. O ISAE realiza avaliação anual? 

( ) Sim   ( ) Não       

 

6.5. São reportadas ao conselho periodicamente as metas de desempenho do exercício? 

( ) Sim   ( ) Não      Periodicidade:  

 

6.6. Há planejamento de sucessão dos membros de conselho, considerado o prazo de 

mandato de 2 anos sugeridos pelo IBGC? 

( ) Sim   (    ) Não      Periodicidade: ______________________ 

6.7. Os novos conselheiros passam por um programa de integração, contemplando 

responsabilidades, atualização dos últimos relatórios,  atas de reuniões do conselho de 

administração e assembleias, planejamento estratégico, controle de riscos, entre outras 

informações relevantes da organização e setor de atuação? 

(  ) Sim   ( ) Não      Periodicidade: ______________________ 

 

6.8. Os conselheiros são remunerados por metas de longo prazo, considerando 

qualificação e valor gerado à organização? 

( ) Sim   (     ) Não       

 

6.9. As atividades do conselho de administração são normatizadas  em um regimento 

Interno, tornando clara as responsabilidades, atribuições e medidas a serem adotadas 

em situações de conflito? 

( ) Sim   ( ) Não     Documento:  
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6.10. Há um orçamento anual previsto para o Conselho que lhe possibilite  fazer 

consultas a profissionais externos (advogados, auditores, especialistas em impostos, 

recursos humanos, entre outros) para obter subsídios apropriados em assuntos 

relevantes?  

( ) Sim   ( ) Não       

 

6.11. O ISAE dispõe de comitês estratégicos que reportam ao Conselho de 

Administração? Há participação dos conselheiros nos comitês? 

( ) Sim   ( ) Não       

6.12. A organização dispõe de Comitê de Auditoria para analisar as demonstrações 

financeiras  e assegurar que a diretoria desenvolva controles internos confiáveis, 

contendo pelo menos 1 integrante com experiência comprovada na área contábil e de 

auditoria? 

( ) Sim   ( ) Não       

 

 

6.13. A organização dispõe de Auditoria anual externa?  

( ) Sim   ( ) Não       

 

6.14. A organização possui um canal de denúncia  formal ou ouvidoria para acolher 

opiniões, críticas;  reclamações ou denuncias das partes interessadas?  

( ) Sim   ( ) Não      Canal:  

 

6.15. O ISAE dispõe de auditoria interna com fins de monitorar e avaliar controles 

internos, normas e procedimentos estabelecidos pela gestão? Há atuação preventiva e 

proativa na recomendação do aperfeiçoamento dos controles, das normas e 

procedimentos em consonância com a estratégia da organização e as melhores práticas 

do mercado? 

( ) Sim   ( ) Não       
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6.16. O Conselho estabelece o escopo das atividades dos comitês e aprova os programas 

de trabalho e relatório? 

(  ) Sim   ( ) Não       

6.17. O Conselho de Administração reúne-se regularmente com o Conselho Fiscal para 

tratar de assuntos de interesse comum e desenvolver agenda de trabalho produtiva? 

( ) Sim   ( ) Não      Periodicidade: 

6.18. Há um calendário anual com datas  e temas previamente estabelecidos pelo 

presidente do Conselho? 

( ) Sim   ( ) Não       

 

7. DIRETORIA: 

7.1 A Diretoria executa a estratégia da organização (aprovada pelo Conselho de 

Administração), administra seus ativos, e toca seus negócios, visando cumprir seu 

objeto e função social. 

 

0 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

 
 

     

     

 

7.2 A Diretoria presta contas de sua atuação a todos os seus stakeholders. 

(A diretoria deve garantir que sejam prestadas aos stakeholders, além das que são 

obrigatórias por lei ou regulamento, as informações de seu interesse, tanto 

financeiras quanto não financeiras, tão logo estejam disponíveis. Essa comunicação 

deve ser feita com clareza e em linguagem acessível ao público-alvo, prevalecendo a 

substância sobre a forma.) 

0 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

 
 

     

 

7.3 A Diretoria  presta contas de suas ações e omissões ao Conselho de 

Administração. 
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0 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

 
 

     

 

7.4 A Diretoria executa as diretrizes gerais fixadas pelo Conselho de Administração, e 

é responsável pela elaboração e implementação de todos os processos operacionais 

e financeiros, 

0 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

 
 

     

 

 

7.5 A Diretoria deve tem um Regimento Interno (aprovado pelo Conselho) que 

estabeleça como está organizada, seu funcionamento e quais os seus papéis e 

responsabilidades (os do Conselho devem estar estabelecidos em seu próprio 

regimento). 

0 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

 
 

     

 

7.6 A diretoria propõe uma estratégia e coloca em prática um programa contínuo de 

relacionamento, consulta e comunicação sistemática com as diversas partes 

interessadas.  

0 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

 
 

     

 

7.7 A diretoria mede  a efetividade do programa de relacionamento e  ajustá-o aos 

desafios futuros da Organização, prestando contas ao conselho de seu andamento. 

0 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
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7.8 O ISAE identifica preventivamente, por meio de um sistema de informações 

adequado, os principais riscos da organização, considerando probabilidade e 

impacto, assim como medidas e procedimentos adotados para sua prevenção e 

mitigação? 

( ) Sim   ( ) Não 

 

Em caso positivo apresentar riscos mapeados e ações: 

 

 

8. Sustentabilidade: 

O ISAE possui indicadores de gestão, inclusive remuneração, que alinham a temática 

de sustentabilidade a estratégia.  

( ) Sim   ( ) Não       

 

Indicadores: 

 

 

9. Relatórios Periódicos: 

Como resultado de uma política clara de comunicação e de relacionamento com as 

partes interessadas, a organização divulga em seu website relatórios periódicos  

informando sobre os aspectos de sua atividade empresarial 

( ) Sim ( ) Não  Endereço Eletrônico: ________________________ 

 

Em caso positivo assinale as informações que são disponibilizadas: 

(  ) Relatórios de ordem socioambiental; 

( ) Mapeamento de Riscos; 

( ) Informações Econômico-financeiras; 

( ) Atividades dos Conselhos 

( ) Atividades dos Comitês 

( ) Modelo de Gestão de Governança 

 

9.1 Os relatórios contábeis são elaborados de acordo com padrões internacionalmente 

aceitos: 

( ) Sim ( ) Não 

 

10  Controles Internos: 

São elaborados controles internos e proposições para apresentação aos conselhos, com 

foco no monitoramento de processos operacionais e financeiros. 
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( ) Sim ( ) Não 

Quais: 

11 Remuneração: 

A remuneração total da diretoria está vinculada  a resultados, com metas de curto e 

longo prazo. 

( ) Sim ( ) Não 

 

12 Auditoria Independente: 

12.1 O ISAE tem suas demonstrações financeiras auditadas por auditor externo 

independente, com qualificação e experiência apropriada.  

( ) Sim  ( ) Não 

Qual:  

 

12.2. A equipe de auditoria independente reportar-se ao Comitê de Auditoria e, na 

sua ausência, ao Conselho de Administração. 

( ) Sim  ( ) Não 

12.3.  Os auditores, em benefício de sua independência, são contratados por período 

predefinido? 

( ) Sim  ( ) Não 

12.4 A organização  publica sua política de contratação, recontratação e eventual 

rotação de auditores? 

( ) Sim  ( ) Não 

12.5 O trabalho dos auditores independentes, inclui revisão e avaliação dos controles 

internos da organização, resultando em relatório específico  de recomendações sobre 

melhoria e aperfeiçoamento de controles? 

( ) Sim ( ) Não  

12.6 Assinale os pontos que são reportados pelos auditores independentes: 

(  ) discussão das principais políticas contábeis; 

(  ) Deficiências relevantes e falhas significativas nos controles e 

procedimentos internos; 

(  ) Tratamentos contábeis alternativos; 

(  ) Avaliação de riscos; 

(  ) Análise de possibilidade de fraudes. 
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13 Conselho Fiscal: 

O Conselho fiscal é parte integrante do sistema de governança das organizações 

brasileiras.  Quais das práticas descritas abaixo são executadas pelo conselho fiscal do 

ISAE: 

( ) Fiscalizar, por qualquer de seus membros os atos dos administradores e 

verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários; 

( ) Opinar sobre o relatório anual da Administração, fazendo constar do seu 

parecer  as informações complementares que julgar necessárias ou úteis à 

deliberação da Assembleia Geral; 

( ) Opinar sobre as propostas dos órgãos de Administração, a serem submetidas 

à Assembleia Geral, relativas a modificação do capital social, emissão de debêntures 

ou bônus de subscrição, planos de investimento ou orçamentos de capital, 

distribuição de dividendos, transformação, incorporação, fusão e cisão. 

( ) Denunciar, por qualquer de seus membros, aos órgãos de Administração e, 

se estes não tomarem as providências necessárias para a proteção dos interesses da 

companhia, à Assembleia Geral, os erros, as fraudes ou crimes que descobrir, além 

de sugerir providências úteis a companhia; 

( ) Analisar, trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras 

elaboradas periodicamente pela companhia; 

( ) Examinar as demonstrações financeiras do exercício social e sobre elas 

opinar. 

 

13.1 O Conselho Fiscal tem o direito de fazer consultas a profissionais externos 

(advogados, auditores, especialistas em impostos, recursos humanos, entre outros), 

pagos pela organização, para obter subsídios em matérias de relevância. 

(  ) Sim   ( ) Não 

 

13.2 as prioridades do Conselho Fiscal devem ser estabelecidas por seus membros, 

em sintonia com as expectativas dos sócios. 

(  ) Sim   ( ) Não 

 

13.3 Relacionamento com os Sócios: Os conselheiros ficais ou ao menos um dos 

conselheiros fiscais comparece a eventos relevantes da organização, 

independentemente de previsão legal. 

(  ) Sim   ( ) Não 

 

13.4 O Conselho Fiscal acompanha o trabalho dos auditores independentes e o 

relacionamento desses profissionais com a Administração.  
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(  ) Sim   ( ) Não 

 

13.5 Os auditores comparecer às reuniões do Conselho Fiscal sempre que for 

solicitado, para prestar informações relacionadas ao seu trabalho. 

(  ) Sim   ( ) Não 

 

 

14. Código de Conduta: 

O ISAE possui um Código de Conduta elaborado pela diretoria de acordo com os 

princípios e políticas definidos pelo Conselho de Administração 

 (  ) Sim   ( ) Não 

 

14.1 Assinale entre os itens abaixo aqueles que são contemplados no Código de 

Conduta do ISAE: 

( ) Cumprimento das leis e pagamentos de tributos; 

( ) Operações com partes relacionadas; 

( ) Uso dos ativos da organização; 

( ) Conflito de interesses; 

( ) Informações privilegiadas; 

 ( ) Processos judiciais e arbitragem; 

 ( ) Prevenção e tratamento de fraudes; 

( ) Pagamentos e recebimento questionáveis; 

( ) Recebimento de presente e favorecimento; 

( ) Doações; 

( ) Atividades políticas; 

( ) Direito à privacidade; 

( ) Nepotismo; 

( ) Meio ambiente; 

( ) Discriminação no ambiente de trabalho;  
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( ) Assédio moral e sexual; 

( ) Segurança no trabalho; 

( ) Exploração do trabalho adulto ou infantil; 

( ) Relações com a comunidade; e  

( ) Uso de álcool e drogas. 

 

15. A organização possui uma política de divulgação de informações? 

 

( ) Sim ( ) Não 

Em caso positivo que documentos são disponibilizados: 

( ) Relatório Anual; 

( ) Demonstrações Financeiras;  

( ) Relatório socioambientais. 

 

16. A organização possui uma política, com conceitos e diretrizes para a prevenção e 

combate a atos ilícitos? 

( ) Sim ( ) Não 

Em caso positivo descrever a política: 

 

 

17. Quais as principais dificuldades encontradas no processo de adoção de Governança 

Corporativa? 

 

19. Quais os principais benefícios verificados com a adoção da Governança Corporativa? 

20. Quais os próximos passos que você recomenda em relação a Governança Corporativa 

do ISAE: 
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  

Questionário – Governança Corporativa ISAE  

 

O questionário abaixo é parte da pesquisa do Mestrado profissional em Governança e 

Sustentabilidade e têm por objetivo identificar as práticas adotadas pela instituição 

pesquisada que tem aderência as diretrizes do IBGC – Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa. 

 

1. Composição da Estrutura de Governança Corporativa:  

 

Nome Idade Cargo Formação Data Da Eleição 

     

 

 

2. Como você entende seu papel como conselheiro de administração? 

 

3. Princípios da Governança Corporativa: 

As boas práticas de Governança Corporativa convertem princípios em 

recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e 

otimizar valor das organizações. Assinale os princípios de Governança corporativa  

abaixo que você identifica na organização e descreva ações e práticas por meio das 

quais são traduzidas. 

 Na sequência considerando uma escala de intensidade  0 a 5, em que 0 representa 

não existe e 5 que o princípio é percebido fortemente, escolha a numeração melhor 

representa na sua percepção a intensidade com que é praticado no ISAE. 

(    )  Transparência:  

0 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

 
 

     

 

(    )  Equidade:   

0 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
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 (    )  Prestação de Contas:   

0 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

 
 

     

 

 (  )  Responsabilidade Corporativa:  

0 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

 
 

     

 

4. Assembleia Geral: 

A Assembleia Geral é o órgão soberano da organização. Assinale as competências 

abaixo que são executadas na Assembleia Geral/reunião de sócios do ISAE: 

( ) Aumento ou redução do capital social e reforma do Estatuto; 

(  ) Eleição ou destituição de  conselheiros tanto de administração, como fiscais; 

( ) Deliberação sobre demonstrações financeiras; 

(  ) Deliberação sobre transformação, fusão, incorporação, cisão, dissolução e 

liquidação da sociedade; 

( ) Deliberação sobre a avaliação de bens que venham a integrar o capital 

social; 

 

 

5. Conselho de Administração: 

Considerando que o conselho de administração tem como função a tomada de 

decisão em relação ao direcionamento estratégico da organização e a missão de 

proteger e valorizar a organização, otimizar o retorno do investimento no longo 

prazo e buscar o equilíbrio entre os anseios das partes interessadas (shareholders e 

demais stakeholders). Quais das práticas descritas abaixo são executadas pelo 

conselho de administração do ISAE: 

Na sequência considerando uma escala de intensidade  0 a 5, em que 0 representa 

que não é praticado e 5 que o ação é fortemente realizada, escolha a numeração 

melhor representa na sua percepção a intensidade com que é praticada nas reuniões 

de conselho do ISAE. 
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( ) Discussão, aprovação e monitoramento de decisões, envolvendo estratégias; 

0 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

 
 

     

 

(  ) Discussão, aprovação e monitoramento de decisões, envolvendo estrutura de 

capital; 

0 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

 
 

     

 

( ) Discussão, aprovação e monitoramento de decisões, envolvendo apetite e 

tolerância a riscos;  

0 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

 
 

     

 

( ) Discussão, aprovação e monitoramento de decisões, envolvendo fusões e 

aquisições; 

0 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

 
 

     

 

(  ) Contratação, dispensa, avaliação do diretor presidente e dos demais executivos, a 

partir da proposta apresentada pelo diretor-presidente; 

0 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
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( ) Escolha e avaliação da auditoria independente;  

0 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

 
 

     

 

( ) Processo decisório dos conselheiros e executivos; 

0 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

 
 

     

 

( ) Práticas de Governança Corporativa; 

0 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

 
 

     

 

( ) Relacionamento com partes interessadas; 

0 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

 
 

     

 

( ) Sistema de controles internos, incluindo políticas e limites de alçadas; 

0 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

 
 

     

 

( ) Política de Gestão de Pessoas; 

0 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
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( ) Código de Conduta; 

0 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  

 
 

     

 

( ) Parecer sobre o relatório de Administração e as demonstrações financeiras. 

0 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

 
 

     

 

5.1 Quanto a composição do Conselho de Administração,  deve-se buscar diversidade de 

experiências,  qualificações e estilos de comportamentos, visando reunir as competências 

necessárias aos exercício de suas atribuições. Assinale as suas competências como 

Conselheiro do ISAE. 

Na sequência considerando uma escala de intensidade  0 a 5, em que 0 representa que não 

possui experiência/competência em questão e 5 que experiência/experiência consolidada 

fortemente, escolha a numeração melhor representa na sua percepção com relação a 

intensidade: 

( ) Experiência de participação em outros Conselhos de administração;  

0 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

 
 

     

 

 ( ) Experiência como executivo sênior;  

0 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

 
 

     

 

(     ) Experiência em gestão de mudanças e administração de crises; 
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0 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

 
 

     

 

( ) Experiência em identificação e controle de riscos; 

0 
(Não Existe) 

1  
(1%-20%) 

2  
(21%-40%) 

3  
(41%-60%) 

4  
(61%-80%) 

5  
(81%-100%) 

 
 

     

 

( ) Experiência em gestão de pessoas; 

0 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

 
 

     

 

(   ) Conhecimentos de finanças; 

0 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

 
 

     

 

( ) Conhecimentos contábeis; 

0 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

 
 

     

 

(   ) Conhecimentos jurídicos; 

0 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

 
 

     

 

(   ) Conhecimentos dos negócios da organização; 
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0 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

 
 

     

 

( ) Conhecimentos dos mercados nacional e internacional; 

0 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

 
 

     

 

(    ) Contatos de interesse da organização. 

0 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  

 
 

     

 

5.2 Segundo o IBGC são recomendados de 5 a 11 conselheiros, considerando atuação, 

porte e complexidade. Quantos conselheiros de administração o ISAE apresenta no 

momento: 

 

5.3 Assinale as caraterísticas abaixo que você como conselheiros do ISAE apresenta:  

(  ) Não ter vinculo com a organização, exceto participação não relevante no capital;  

( ) Não ser sócio controlador, membro do grupo de controle, cônjuge ou parente até 

segundo grau destes; 

( ) Não estar vinculado por acordo acionista 

( ) Não ter sido empregado ou diretor da organização há pelo menos 3 anos; 

( ) Não estar fornecendo, comprando ou negociando direta ou indiretamente  serviços 

e/ou produtos á organização em escala relevante para o conselheiro ou a organização; 

( ) Não ser cônjuge ou parente até segundo grau de algum diretor da organização; 

(  ) Não receber outra remuneração da organização, além dos honorários de conselheiro; 
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( ) Não ter sido sócio, nos últimos 3 anos, de firma de auditoria que audite ou tenha 

auditado neste mesmo período; 

( ) Não ser membro de entidades sem-fins lucrativos que receba recursos  financeiros 

significativos das organização ou de suas partes relacionadas; 

( ) Manter-se independente em relação ao CEO; 

( ) Não depender financeiramente da remuneração da organização. 

5.4 Os conselheiros se reúnem com regularidade sem a presença de diretores ou 

conselheiros internos? Esta prática é recomendada pelo IBGC para que os conselheiros 

avaliem sem constrangimento resultado e trabalho  dos gestores. 

( ) Sim   (         ) Não      Periodicidade: ______________________ 

 

5.5 É recomendável avaliação anual de desempenho dos conselheiros, respaldada em 

processo formais, com escopo de atuação e qualificação bem definidos, contemplando 

frequência, assiduidade e envolvimento/contribuição nas reuniões, sendo esta de 

responsabilidade do presidente do conselho. O ISAE realiza avaliação anual? 

( ) Sim   ( ) Não       

 

5.6 São reportadas ao conselho periodicamente as metas de desempenho do exercício? 

( ) Sim   ( ) Não      Periodicidade:  

 

5.7 Há planejamento de sucessão dos membros de conselho, considerado o prazo de 

mandato de 2 anos sugeridos pelo IBGC? 

( ) Sim   (    ) Não      Periodicidade: ______________________ 

5.8 Os novos conselheiros passam por um programa de integração, contemplando 

responsabilidades, atualização dos últimos relatórios,  atas de reuniões do conselho de 

administração e assembleias, planejamento estratégico, controle de riscos, entre outras 

informações relevantes da organização e setor de atuação? 

(  ) Sim   ( ) Não      Periodicidade: ______________________ 
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5.9 Os conselheiros são remunerados por metas de longo prazo, considerando 

qualificação e valor gerado à organização? 

( ) Sim   (     ) Não       

 

5.10 As atividades do conselho de administração são normatizadas  em um regimento 

Interno, tornando clara as responsabilidades, atribuições e medidas a serem adotadas 

em situações de conflito? 

( ) Sim   ( ) Não     Documento:  

 

5.11 Há um orçamento anual previsto para o Conselho que lhe possibilite  fazer consultas 

a profissionais externos (advogados, auditores, especialistas em impostos, recursos 

humanos, entre outros) para obter subsídios apropriados em assuntos relevantes?  

( ) Sim   ( ) Não       

 

5.12 O ISAE dispõe de comitês estratégicos que reportam ao Conselho de 

Administração? Há participação dos conselheiros nos comitês? 

( ) Sim   ( ) Não       

 

5.13 A organização dispõe de Comitê de Auditoria para analisar as demonstrações 

financeiras e assegurar que a diretoria desenvolva controles internos confiáveis, 

contendo pelo menos 1 integrante com experiência comprovada na área contábil e de 

auditoria? 

( ) Sim   ( ) Não       

 

5.14 A organização dispõe de Auditoria anual externa?  

( ) Sim   ( ) Não       

 

5.15 A organização possui um canal de denuncia  formal ou ouvidoria para acolher 

opiniões, críticas;  reclamações ou denuncias das partes interessadas?  
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( ) Sim   ( ) Não      Canal:  

 

5.16 O ISAE dispõe de auditoria interna com fins de monitorar e avaliar controles 

internos, normas e procedimentos estabelecidos pela gestão? Há atuação preventiva e 

proativa na recomendação do aperfeiçoamento dos controles, das normas e 

procedimentos em consonância com a estratégia da organização e as melhores práticas 

do mercado? 

( ) Sim   ( ) Não       

 

5.17 O Conselho estabelece o escopo das atividades dos comitês e aprova os programas 

de trabalho e relatório? 

(  ) Sim   ( ) Não       

5.18 O Conselho de Administração reúne-se regularmente com o Conselho Fiscal para 

tratar de assuntos de interesse comum e desenvolver agenda de trabalho produtiva? 

( ) Sim   ( ) Não      Periodicidade: 

5.19 Há um calendário anual com datas  e temas previamente estabelecidos pelo 

presidente do Conselho? 

( ) Sim   ( ) Não       

 

6. Gestão de Riscos: 

O ISAE identifica preventivamente, por meio de um sistema de informações 

adequado, os principais riscos da organização, considerando probabilidade e 

impacto, assim como medidas e procedimentos adotados para sua prevenção e 

mitigação? 

( ) Sim   ( ) Não 

 

Em caso positivo apresentar riscos mapeados e ações: 

 

 

7. Sustentabilidade: 
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O ISAE possui indicadores de gestão, inclusive remuneração, que alinham a temática 

de sustentabilidade a estratégia.  

( ) Sim   ( ) Não       

 

Indicadores: 

 

8. Partes Interessadas: 

O diretor- presidente e os demais diretores definem e comunicam a estratégia, assim 

como possuem um relacionamento transparente, de longo prazo com as partes 

interessadas? Descreva como ocorre esta comunicação e considerando uma escala 

de intensidade  0 a 5, em que 0 representa não existe e 5 que é percebido 

fortemente, escolha a numeração melhor representa na sua percepção a intensidade 

com que é praticado no ISAE. 

 

0 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  5  
 

 
 

     

 

 

9. Relatórios Periódicos: 

Como resultado de uma política clara de comunicação e de relacionamento com as 

partes interessadas, a organização divulga em seu website relatórios periódicos  

informando sobre os aspectos de sua atividade empresarial 

( ) Sim ( ) Não  Endereço Eletrônico: ________________________ 

 

Em caso positivo assinale as informações que são disponibilizadas: 

(  ) Relatórios de ordem socioambiental; 

( ) Mapeamento de Riscos; 

( ) Informações Econômico-financeiras; 

( ) Atividades dos Conselhos 

( ) Atividades dos Comitês 

( ) Modelo de Gestão de Governança 

 

9.1 Os relatórios contábeis são elaborados de acordo com padrões internacionalmente 

aceitos: 

( ) Sim ( ) Não 
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10.  Controles Internos: 

São elaborados controles internos e proposições para apresentação aos conselhos, com 

foco no monitoramento de processos operacionais e financeiros. 

( ) Sim ( ) Não 

Quais: 

 

11. Auditoria Independente: 

O ISAE tem suas demonstrações financeiras auditadas por auditor externo 

independente. 

( ) Sim  ( ) Não 

Qual:  

11.1. O trabalho dos auditores independentes, inclui revisão e avaliação dos controles 

internos da organização, resultando em relatório específico  de recomendações sobre 

melhoria e aperfeiçoamento de controles? 

( ) Sim ( ) Não  

11.2 Assinale os pontos que são reportados pelos auditores independentes: 

( ) discussão das principais políticas contábeis; 

( ) Deficiências relevantes e falhas significativas nos controles e procedimentos 

internos; 

( ) Tratamentos contábeis alternativos; 

( ) Avaliação de riscos; 

( ) Análise de possibilidade de fraudes. 

 

12. Código de Conduta: 

O ISAE possui um Código de Conduta elaborado pela diretoria de acordo com os 

princípios e políticas definidos pelo Conselho de Administração 

 (  ) Sim   ( ) Não 

 

12.1 Assinale entre os itens abaixo aqueles que são contemplados no Código de 

Conduta do ISAE: 

( ) Cumprimento das leis e pagamentos de tributos; 

( ) Operações com partes relacionadas; 
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( ) Uso dos ativos da organização; 

( ) Conflito de interesses; 

( ) Informações privilegiadas; 

 ( ) Processos judiciais e arbitragem; 

 ( ) Prevenção e tratamento de fraudes; 

( ) Pagamentos e recebimento questionáveis; 

( ) Recebimento de presente e favorecimento; 

( ) Doações; 

( ) Atividades políticas; 

( ) Direito à privacidade; 

( ) Nepotismo; 

( ) Meio ambiente; 

( ) Discriminação no ambiente de trabalho;  

( ) Assédio moral e sexual; 

( ) Segurança no trabalho; 

( ) Exploração do trabalho adulto ou infantil; 

( ) Relações com a comunidade; e  

( ) Uso de álcool e drogas. 

 

13. A organização possui uma política de divulgação de informações? 

 

( ) Sim ( ) Não 

Em caso positivo que documentos são disponibilizados: 

( ) Relatório Anual; 

( ) Demonstrações Financeiras;  

( ) Relatório socioambientais. 
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14. A organização possui uma política, com conceitos e diretrizes para a prevenção e 

combate a atos ilícitos? 

( ) Sim ( ) Não 

Em caso positivo descrever a política: 

 

 

15. Quais as principais dificuldades encontradas no processo de adoção de Governança 

Corporativa? 

 

16. Quais os principais benefícios verificados com a adoção da Governança Corporativa? 

 

17. Quais os próximos passos que você recomenda em relação a Governança Corporativa 

do ISAE: 
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CONSELHO FISCAL 

Questionário – Governança Corporativa ISAE 

 

O questionário abaixo é parte da pesquisa do Mestrado profissional em Governança e 

Sustentabilidade e têm por objetivo identificar as práticas adotadas pela instituição 

pesquisada que tem aderência as diretrizes do IBGC – Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa. 

1. Composição da Estrutura de Governança Corporativa:  

 

Nome Idade Cargo Formação Data Da Eleição 

     

 

2. Princípios da Governança Corporativa: 

As boas práticas de Governança Corporativa convertem princípios em 

recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e 

otimizar valor das organizações. Assinale os princípios de Governança corporativa  

abaixo que você identifica na organização e descreva ações e práticas por meio das 

quais são traduzidas. 

 Na sequência considerando uma escala de intensidade  0 a 5, em que 0 representa 

não existe e 5 que o princípio é percebido fortemente, escolha a numeração melhor 

representa na sua percepção a intensidade com que é praticado no ISAE. 

(    )  Transparência:  

0 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 
 

5  
 

 
 

     

 

(    )  Equidade:   

0 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
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 (    )  Prestação de Contas:   

0 
 

1  2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

 
 

     

 

 (  )  Responsabilidade Corporativa:  

0 
 

1  
 

2 3  
 

4  
 

5  
 

 
 

     

 

3. Auditoria Independente: 

3.1 O ISAE tem suas demonstrações financeiras auditadas por auditor externo 

independente, com qualificação e experiência apropriada.  

( ) Sim  ( ) Não 

Qual:  

 

3.2. A equipe de auditoria independente reportar-se ao Comitê de Auditoria e, na sua 

ausência, ao Conselho de Administração. 

( ) Sim  ( ) Não 

3.3  Os auditores, em benefício de sua independência, são contratados por período 

predefinido? 

( ) Sim  ( ) Não 

3.4 A organização  publica sua política de contratação, recontratação e eventual 

rotação de auditores? 

( ) Sim  ( ) Não 

3.5 O trabalho dos auditores independentes, inclui revisão e avaliação dos controles 

internos da organização, resultando em relatório específico  de recomendações sobre 

melhoria e aperfeiçoamento de controles? 

( ) Sim ( ) Não  

3.6 Assinale os pontos que são reportados pelos auditores independentes: 

(  ) discussão das principais políticas contábeis; 
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(  ) Deficiências relevantes e falhas significativas nos controles e 

procedimentos internos; 

(  ) Tratamentos contábeis alternativos; 

(  ) Avaliação de riscos; 

(  ) Análise de possibilidade de fraudes. 

 

4. Conselho Fiscal: 

O Conselho fiscal é parte integrante do sistema de governança das organizações 

brasileiras.  Quais das práticas descritas abaixo são executadas pelo conselho fiscal do 

ISAE: 

( ) Fiscalizar, por qualquer de seus membros os atos dos administradores e 

verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários; 

( ) Opinar sobre o relatório anual da Administração, fazendo constar do seu 

parecer  as informações complementares que julgar necessárias ou úteis à 

deliberação da Assembleia Geral; 

( ) Opinar sobre as propostas dos órgãos de Administração, a serem submetidas 

à Assembleia Geral, relativas a modificação do capital social, emissão de debêntures 

ou bônus de subscrição, planos de investimento ou orçamentos de capital, 

distribuição de dividendos, transformação, incorporação, fusão e cisão. 

( ) Denunciar, por qualquer de seus membros, aos órgãos de Administração e, 

se estes não tomarem as providências necessárias para a proteção dos interesses da 

companhia, à Assembleia Geral, os erros, as fraudes ou crimes que descobrir, além 

de sugerir providências úteis a companhia; 

( ) Analisar, trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras 

elaboradas periodicamente pela companhia; 

( ) Examinar as demonstrações financeiras do exercício social e sobre elas 

opinar. 

 

4.1 O Conselho Fiscal tem o direito de fazer consultas a profissionais externos 

(advogados, auditores, especialistas em impostos, recursos humanos, entre outros), 

pagos pela organização, para obter subsídios em matérias de relevância. 

(  ) Sim   ( ) Não 

 

 

4.2 Relacionamento com os Sócios: Os conselheiros ficais ou ao menos um dos 

conselheiros fiscais comparece a eventos relevantes da organização, 

independentemente de previsão legal. 

(  ) Sim   ( ) Não 
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4.3 O Conselho Fiscal acompanha o trabalho dos auditores independentes e o 

relacionamento desses profissionais com a Administração.  

(  ) Sim   ( ) Não 

 

4.4 Os auditores comparecer às reuniões do Conselho Fiscal sempre que for 

solicitado, para prestar informações relacionadas ao seu trabalho. 

(  ) Sim   ( ) Não 

 

 

5. Quais as principais dificuldades encontradas no processo de adoção de Governança 

Corporativa? 

 

6.  Quais os principais benefícios verificados com a adoção da Governança Corporativa? 

7. Quais os próximos passos que você recomenda em relação a Governança Corporativa do 

ISAE: 

 

 


