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RESUMO 

 

Esta dissertação busca descrever a convergência entre governança corporativa e 
sustentabilidade sob a perspectiva da gestão do risco de crédito de um banco 
posicionado entre as maiores instituições financeiras da América Latina. Para essa 
organização, o conceito de sistema de governança abarca assuntos relativos ao poder 
de controle e de direção, envolvendo interesses de natureza empresarial entre os 
acionistas, Diretoria, Conselho Fiscal, Auditoria e Conselho de Administração. 
Contudo, para a atividade na qual essa organização está inserida, gerir os riscos é 
vital à sua perenidade na medida em que precisa gerar resultados positivos para todo 
o sistema bancário, participando de um cenário complexo e com mudanças 
constantes, em que se faz necessária uma política de gestão de riscos robusta, em 
especial para a gestão do risco de crédito, tema desta dissertação. O objeto de 
pesquisa foi o Banco do Brasil S.A. e foi escolhida a pesquisa descritiva como 
procedimento, sendo um estudo de caso com enfoque qualitativo. Partindo do 
princípio da eficiência, relevância e proporcionalidade, a organização deve se 
comprometer com políticas de responsabilidade socioambiental, elaborando uma 
estrutura de governança da responsabilidade socioambiental de acordo com a 
natureza do negócio, as relações estabelecidas com públicos de interesses, a 
complexidade dos produtos, os serviços e o porte. Este estudo fornece informações 
relevantes sobre risco de crédito, governança corporativa e sustentabilidade. Os 
achados revelam a complexidade existente para atender a normas, leis e 
regulamentos que possuem influência direta nas políticas de risco de crédito da 
organização. Políticas, que em determinados momentos terão aspectos restritivos e 
que para sua adoção e disseminação se faz necessário uma estrutura para construção 
de um resultado sustentável que exerça a sua capilaridade por toda a organização. 
Conclui-se que a gestão do risco de crédito deve participar de todos os negócios, da 
cultura e dos normativos, para que possa obter um ambiente compatível com os 
objetivos estratégicos do banco, tendo como instrumento a governança corporativa, 
responsável por elaborar uma estrutura de governo compatível com as políticas 
determinadas. Complementando o entendimento sobre a importância de uma 
estrutura de governo compatível com suas políticas, merece destaque também a 
geração de legitimidade e a redução da assimetria das informações como aspectos 
marcantes da governança. Assim, com esse conhecimento conquistado, é possível 
elaborar estudos futuros que possam contribuir com a eficiência da estrutura de 
governo nas organizações. 
 

Palavras-chave: Governança Corporativa, Sustentabilidade, Gestão de Riscos de 
Crédito. 
  



ABSTRACT 

 

This dissertation seeks to describe the convergence between corporate governance 
and sustainability from the perspective of credit risk management of a bank positioned 
among the largest financial institutions in Latin America. For this organization, the 
concept of governance system encompasses matters related to the power of control 
and direction, involving corporate interests among shareholders, Board of Executive 
Officers, Fiscal Council, Audit and Board of Directors. However, for the activity in which 
this organization is inserted, managing the risks is vital to its permanence insofar as it 
needs to generate positive results for the whole banking system, participating in a 
complex scenario and with constant changes, in which a robust risk management 
policy, especially for the management of credit risk, theme of this dissertation. The 
research object was the Bank of Brazil S.A. and the descriptive research was chosen 
as procedure, being a case study with a qualitative approach. Based on the principle 
of efficiency, relevance and proportionality, the organization must commit itself to 
social and environmental responsibility policies, elaborating a governance structure of 
social and environmental responsibility according to the nature of the business, 
relations established with stakeholders, complexity of products, services and postage. 
This study provides relevant information on credit risk, corporate governance and 
sustainability. The findings reveal the complexity of meeting standards, laws and 
regulations that have a direct influence on the organization's credit risk policies. 
Policies, which in certain moments will have restrictive aspects and that for its adoption 
and dissemination a structure is necessary for the construction of a sustainable result 
that exercises its capillarity throughout the organization. It is concluded that credit risk 
management must participate in all business, culture and regulations, so that it can 
obtain an environment compatible with the bank's strategic objectives, having as 
corporate governance instrument, responsible for elaborating a structure of compatible 
with specific policies. Complementing the understanding of the importance of a 
governance structure compatible with its policies, the generation of legitimacy and 
reduction of information asymmetry with marked aspects of governance. Thus, with 
this knowledge gained, it is possible to elaborate future studies that can contribute to 
the efficiency of the governance structure in organizations. 
 

Keywords: Corporate Governance, Sustainability, Credit Risk Management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A Revolução Industrial instituiu a fábrica como o meio de produção 

predominante e separou o trabalhador do controle de seus instrumentos de produção. 

No início do século XX, com o agigantamento das organizações, houve a separação 

da propriedade e do controle sobre os instrumentos de produção, o que ocorreu de 

forma gradual. À medida que as empresas foram crescendo, precisaram expandir 

seus barracões, adquirir maquinários, insumos entre outros itens necessários à 

produção, o que deu início ao chamado agigantamento das organizações. Para tanto, 

precisaram de capital, e isso ocasionou a pulverização das ações, ou seja, a diluição 

do capital do controle. Também foi necessário um número bem maior de 

colaboradores, fato gerador do “divórcio” entre propriedade e gestão, com a ascensão 

dos administradores profissionais ao poder, que se manifesta principalmente na 

assimetria de informações e tomadas de decisões no dia a dia das corporações 

(ANDRADE; ROSSETTI, 2009). 

 Em virtude desses movimentos, Berle e Means (1932) propuseram reflexões 

sobre possíveis conflitos de interesses entre os administradores profissionais que 

ascenderam ao poder nesse período, o que serve de gênese para o surgimento da 

governança corporativa, que tem como princípios transparência, prestação de contas, 

equidade e responsabilidade corporativa (IBGC, 2015). 

 Com a complexidade das organizações, é necessário exercer uma confiança 

que se balize por regulamentos, leis, regras, papéis ou por aspectos sistêmicos e 

impessoais, a qual difira da confiança interpessoal, ou seja, é o exercício da ética 

(KRAMER, 1999). As organizações precisam estar em conformidade com todos esses 

balizadores para obter a legitimidade, que é um estado de aceitação social 

(ROSSONI, 2015). 

 Além das pressões de enforcement normativo, há a expectativa dos diferentes 

stakeholders no sentido da observância de questões sócioambientais, fazendo com 

que as organizações precisem envidar esforços para a mitigação das externalidades 

negativas geradas pelas suas atividades. As empresas precisam produzir respeitando 

o chamado pacto intergeracional, ou seja, considerando que as gerações que estão 

por vir também precisarão ter acesso aos recursos naturais hoje disponíveis. Apesar 

de parecer algo óbrio, muitas vezes essa perspectiva é negligenciada pelos agentes 



14 

 

produtivos bem como pelos seus fomentadores, o que requer um novo paradigma, 

que Mackey e Sisodia (2013) denomimam de capitalismo consciente. 

 

 Nessa mesma linha, Elkington (1999) discorreu que a transição para o 

capitalismo sustentável será uma das mais complexas revoluções que a espécie 

humana já vivenciou e tem vinculação com mercados, transparência, ciclos de vida 

de tecnologias e produtos, além de tensões entre o longo e o curto prazo. De acordo 

com o autor, empresas, governos e outras organizações estarão no comando dessa 

revolução, que será exercida pelos princípios da governança corporativa. Nesse 

sentido, é possível supor a convergência entre governança e sustentabilidade no 

desenvolvimento de mecanismos de gestão de riscos. 

 Um default (inadimplência), principal risco de um banco, possui conceitos 

diferentes no sistema de governança de uma instituição para outra. Não obstante, o 

risco de default é uma variável de alta relevância, e a gestão de risco de crédito e a 

governança corporativa aportam legitimidade a ações que busquem práticas 

sustentáveis, como divulgação de relatórios e adequação à Resolução n. 4.327/2014 

do Banco Central do Brasil, que coobriga os agentes de fomento em eventuais danos 

ao meio ambiente ou sociedade. 

 Nesse contexto, a governança corporativa e sustentabilidade, sob a perspectiva 

do risco de crédito do Banco do Brasil S.A., conduziram este estudo elaboração do 

problema de pesquisa: como a gestão do risco de crédito no Banco do Brasil afeta as 

práticas organizacionais em direção à governança e sustentabilidade 

 Em qualquer banco uma política de gestão de risco de crédito tem a finalidade 

de rentabilizar, mitigar, cobrar, recuperar e também de estar alinhada estratégia 

corporativa da empresa, o que justifica o porquê de tais políticas deverem ser 

aprovadas pelo Conselho de Administração, revisadas todo ano e aplicadas em todos 

os negócios que incluam o determinado risco. Esta pesquisa investiga a capilaridade 

da governança corporativa e sustentabilidade na gestão de riscos do referido banco, 

sob a ótica do recorte de pesquisa, bem como pretende destacar as vantagens que 

possa proporcionar ao banco na gestão do risco de crédito. 

 Com relação à contribuição teórica, embora o senso comum insista na relação 

entre boas práticas de governança e sustentabilidade, poucos foram os trabalhos 

localizados que demonstraram empiricamente tal relação. Do ponto de vista prático, 

imagina-se que essa pesquisa poderá segregar e descrever quais práticas de 
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governança corporativa e sustentabilidade convergem com a gestão de risco de 

crédito de uma instituição financeira de grande porte. 

 

1.1 Objetivo Geral 

 

 Descrever como, no Banco do Brasil, a gestão do risco de crédito afeta as 

práticas organizacionais em direção à governança e sustentabilidade. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

• Identificar a gestão do risco de crédito no Banco do Brasil. 

• Descrever a estrutura de governança corporativa no Banco do Brasil. 

• Apresentar a gestão da sustentabilidade no Banco do Brasil. 

• Demonstrar como a gestão do risco de crédito do Banco do Brasil influencia as 

práticas de governança corporativa e sustentabilidade. 

 

1.3 Justificativa Teórica e Prática 

 

 Esta pesquisa se baseou na disponibilidade bibliográfica e relevância do tema 

para os resultados da organização estudada, pois, mesmo havendo a existência de 

literatura sobre os temas governança corporativa, sustentabilidade e gestão de risco 

de crédito, estudos envolvendo convergência entre eles são encontrados de forma 

escassa. 

 O estudo tem como foco realizar pesquisas com ênfase nos temas governança 

corporativa, sustentabilidade e gestão de risco de crédito, podendo melhor contribuir 

para o meio acadêmico e à sociedade e gerando uma linha de raciocínio quanto às 

boas práticas na governança e sustentabilidade para o banco. 

 Segundo a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), a governança corporativa é um dos instrumentos determinantes do 

desenvolvimento sustentável, em suas três dimensões: econômica, social e 

ambiental. Com base nisso, a elaboração de uma estrutura de governança corporativa 

assegura os direitos e interesses dos stakeholders, e quando um banco utiliza essa 

estrutura para nortear suas políticas de gestão de riscos fortalece a organização para 

o atingimento de seus objetivos. 
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 São de suma importância para a sobrevivência e solvência do banco a 

elaboração, aplicação e revisão de uma consistente política de gestão de riscos de 

crédito. Para Securato (1997), o tema é complexo, visto que a elaboração de uma 

estratégia não adequada poder causar problemas de liquidez, gerando um custo alto 

para o acionista, pela elevação da taxa de captação do banco, pela necessidade de 

chamada de capital ou, em hipótese pior, pela liquidação do banco. 

 O pesquisador autor deste trabalho é funcionário de carreira da instituição 

financeira pesquisada, há dez anos, tendo construído nesse período uma carreira com 

envolvimento intenso na concessão de crédito, em diversos cargos, com passagem 

em sete cidades e quatro estados brasileiros. A experiência bancária aliada à vontade 

de contribuir para o tema despertaram o interesse de estudar esses elementos e suas 

influências na atividade bancária. 

 Diante disso, este trabalho foi realizado pela necessidade do constante 

desenvolvimento e fortalecimento das políticas de gestão de risco de crédito no Banco 

do Brasil, sendo balizadas pela sua estrutura de governança corporativa. Para se 

entender as vantagens competitivas geradas, é necessário compreensão e estudo de 

todo esse cenário. 

 

1.4 Estrutura da Dissertação 

 

 O presente trabalho está estruturado em cinco tópicos. O primeiro tópico é 

composto da introdução provocando interação, objetivo geral, objetivos específicos, 

justificativa teórica e prática e problema de pesquisa. 

 O segundo tópico apresenta o referencial teórico sobre o Banco do Brasil S.A., 

gestão do risco de crédito, governança corporativa e sustentabilidade. Nessa seção, 

descrevem-se as respostas aos três primeiros objetivos específicos. 

 O terceiro tópico descreve metodologia, delineamento da pesquisa, constructo, 

procedimento de coleta de dados, pressupostos e objetos, limitações da pesquisa e 

procedimento de análise da entrevista. 

 No quarto tópico, é apresentada a análise dos dados pesquisados e coletados 

e, no último, é concluída a pesquisa, com apresentação de sugestões e considerações 

finais. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Banco do Brasil S.A. (BB) 

 

 A empresa usada como recorte desta pesquisa foi fundada em 1808 e logo se 

tornou um banco de grande relevância para a história brasileira. Foi o único banco 

emissor monetário no país em 1863 e, já no final do século XIX, ficou em destaque 

como banco de fomento, financiando a agricultura e o desenvolvimento do país. Em 

1906, suas ações foram negociadas na bolsa de valores e, somente 1964, com a 

criação do Banco Central do Brasil e do Conselho Monetário Nacional (CMN), ele 

deixou de ser uma autoridade monetária. 

 Existia um mecanismo que dava segurança financeira ao BB para realização 

de intermediação financeira (conta movimento), mas foi logo extinto pelo Banco 

Central em 1986, o que permitiu a abertura para atuação nos demais segmentos do 

mercado financeiro. Ainda em 1986, foi criada a BB Distribuidora de Títulos e Valores 

Mobiliários S.A. (BBDTVM) e, no ano seguinte, mais quatro subsidiárias, nas áreas de 

leasing, financiamentos, cartão de crédito e seguros. Logo após o Plano Real (1994), 

como forma de adaptação ao mercado, o BB se reestruturou, realizando mudança na 

gestão, evolução tecnológica, estruturação de seus ativos, revisão na política de 

crédito e alocação na estrutura de capital com o objetivo de ampliar seus negócios e 

melhorar sua eficiência operacional. 

 Em 2001, o BB se transformou em Banco Múltiplo, agregando vantagens 

tributárias, gestão de capital, processos e redução de custos. Essa transformação 

desmembrou o BB, em atuação nos pilares de varejo, governo e atacado. 

 Como forma de equiparação de rentabilidade ao mercado, o BB, em 2002, 

revisou e alterou seu Estatuto Social para demonstrar ao mercado e aos seus 

acionistas equidade e transparência e, em seguida, com adequação ao Novo 

Mercado, converteu suas ações preferenciais em ordinárias. Esse segmento de 

listagem na Bovespa era e é considerado muito rigoroso, o que consequentemente 

agregou valor ao BB. 

 O BB realizou a comemoração de 65 anos de participação no exterior em 2006, 

estando presente em 22 países, com 16 agências, 10 subagências, 10 unidades de 

negócios e escritórios de representação. Nesse período, a empresa participou da 

maior oferta pública do Brasil, para a companhia Vale do Rio Doce S.A., juntamente 
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se misturando com a história do Brasil, por sua participação ter sido de extrema 

importância para o desenvolvimento do país. 

 Atualmente, ocupa posição de relevância no Sistema Financeiro Nacional, 

sendo o primeiro em ativos financeiros (R$ 1,37 trilhões), patrimônio líquido de R$ 

98,7 bilhões, com 857 produtos em seu portfólio, tendo a sua participação no mercado 

no crédito de 19,3%. 

 Com base no Relatório Anual 2017 (BB, 2018c), o Banco do Brasil possui 

99.161 funcionários, encerrando o segundo trimestre de 2018 com 65,5 mil pontos de 

atendimento entre rede compartilhada, correspondentes e rede própria, estando 

presente em 99,7% dos municípios brasileiros (BB, 2018a). A instituição tem como 

visão “Ser a empresa que proporciona a melhor experiência para a vida das pessoas 

e promover o desenvolvimento da sociedade, de forma inovadora, eficiente e 

sustentável”, e será preciso um recorte dessa enorme organização, realizado na 

pesquisa, para atender aos objetivos específicos. 

 

2.2 Gestão de Risco de Crédito e Compliance 

 

 Gerenciar riscos possui extrema relevância para as organizações, por existir a 

necessidade de antecipação de fraudes, erros e processos que possam causar 

impacto negativo. Para exercer a governança corporativa, a implantação de técnicas 

de controle de risco se torna indispensável e, para que se tenha sucesso, é muito 

importante que a Diretoria Executiva veja isso como forma de gerar valor aos seus 

acionistas. 

 Compliance, para o pesquisador, significa estar em conformidade com leis e 

regulamentos, internos e externos. Para que a Diretoria Executiva mantenha a 

organização em conformidade, é necessário atender aos normativos dos órgãos 

reguladores de acordo com a atividade em envolvimento, neste caso um banco, bem 

como aos regulamentos internos, que são inerentes aos controles internos. 

 É importante manter as informações seguras e o negócio sempre funcionando, 

para que as organizações possam mostrar aos seus stakeholders e ao mercado que 

estão adotando boas práticas. A adoção destas foi influenciada pela luta das 

organizações pela perenidade e também para adequação a leis e normas 

estabelecidas para o segmento, as quais há necessidade de se conhecer. 
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2.2.1 A Lei Sarbanes-Oxley 

 

 De acordo com Hasset e Mahoney (2002), conselheiros, executivos, 

investidores, contadores, auditores, advogados e analistas devem se comportar. Para 

os autores, os escândalos, as fraudes contábeis e os conflitos com analistas de 

investimentos trouxeram novas leis e regulamentos que disciplinam o comportamento 

no mundo corporativo. 

 A lei Sarbanes-Oxley (SOX), assinada em julho de 2002, promoveu ampla 

regulação na vida corporativa, fundamentada nas boas práticas de governança, sendo 

responsável por reescrever regras relativas à emissão e divulgação de relatórios 

financeiros e por critérios mais rígidos na fiscalização de procedimentos contábeis, 

fazendo com que requintes como boas práticas se tornassem leis. A lei também torna 

os principais executivos explicitamente responsáveis por estabelecer, avaliar e 

monitorar a eficácia da estrutura de controles internos das companhias, o que, para 

muitos, pode ser desanimador, pelas complexidades que envolvem o cumprimento 

das regras e as consequências de seu descumprimento. 

 As grandes corporações, aquelas que utilizam de uma estrutura de governo 

robusta, possuem como vital a informação, que sempre, dentre vários motivos e 

benefícios, será vista como uma vantagem competitiva para o mercado em que ela 

está inserida. Para Beuren (2000), a quantidade de informações e dados a que essas 

corporações estão sensíveis faz jus a um gerenciamento eficiente, pelo fato de a 

gestão de uma atividade ou negócio possuir bastante dependência das decisões 

tomadas por gestores. 

 Considerado como grande relevância para as organizações, o processo 

decisório consiste no gerenciamento eficaz. Segundo MacCrimmon (1973), o 

julgamento e a tomada de decisão são inseparáveis, por ocorrer a ação posterior ao 

pensamento, ou seja, para o autor, pensar e agir fazem parte do processo de tomada 

de decisão como definição do problema, alternativas e tomada de decisão. 

 Os benefícios da SOX excedem o simples cumprimento da lei, agregando para 

uma forte estrutura de controles internos, a qual pode ajudar a companhia a tomar 

melhores decisões operacionais e a obter informações mais pontuais, conquistando e 

reconquistando a confiança dos investidores e evitando a evasão de recursos. 

Ratificando que não é somente cumprir leis e regulamentos aplicáveis, mas é também 

obter vantagem competitiva por meio de operações dinâmicas. 
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 De acordo com Andrade e Rossetti (2009), a lei SOX manteve o seu foco em 

exatamente quatro valores que há duas décadas vinham sendo enfatizados pelo 

ativismo pioneiro. São: 

 1. Compliance, conformidade legal. 

 2. Accountability, prestação responsável de contas. 

 3. Disclosure, mais transparência. 

 4. Fairness, senso de justiça. 

 

2.2.2 O Relatório de Cadbury 

 

 Na década de 1990, os conselheiros das grandes corporações eram 

constituídos de pessoas que participavam de conselhos de várias companhias 

(MAZER, 2007), gerando uma grande mistura de interesses e criando dificuldades 

para os acionistas minoritários. 

 Foi então estabelecido pelo Banco da Inglaterra, em resposta a pressões de 

grupos de influência, um comitê para elaborar um Código de Melhores Práticas de 

Governança Corporativa, constituído de representantes da Bolsa de Valores de 

Londres e do Instituto de Contadores Certificados. A coordenação foi confiada a 

Adrian Cadbury Schweppes, que foi conselheiro do Banco da Inglaterra de 1970 a 

1994, tendo fundado com o apoio dessa autoridade reguladora uma organização com 

o objetivo de profissionalizar conselheiros não executivos, na qual desenvolveu a 

estrutura de propriedade focada em uma administração participativa, registrada em 

um código de princípios empresariais (ANDRADE; ROSSETTI, 2009). 

 Com a necessidade de identificar potenciais riscos nas companhias pelos 

investidores, foi preciso transparência na demonstração das informações 

corporativas, propiciando investimentos em corporações saudáveis (SCHADEWITZ; 

BLEVINS, 1995). 

 De acordo com Mazer (2007), o relatório de Cadbury preconizava o 

encorajamento de um papel mais ativo nas empresas feito pelos investidores 

institucionais, trazendo um fortalecimento dos canais de comunicações entre os 

acionistas, os conselheiros e a direção executiva, gerando maior envolvimento do 

governo no sentido de incorporar os princípios da boa governança corporativa na 

legislação. 
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2.2.3 Os Princípios da OCDE 

 

 O grande marco da governança corporativa foi estabelecido por uma instituição 

multilateral, a Organisation for Economic Co-operation and Development, com sigla 

em português OCDE, que congrega os 30 países industrializados mais desenvolvidos 

do mundo, mantendo relacionamento ativo com mais de 70 outros países, ONGs e 

sociedades civis de caráter internacional (ANDRADE; ROSSETTI, 2009). 

 Para os autores, a missão do grupo foi a de desenvolver princípios que 

ajudassem os países-membros em seus esforços de avaliação e de aperfeiçoamento 

institucional de boa governança corporativa. Voltados para as corporações de capital 

aberto, mas também aplicáveis a empresas não negociadas em bolsa, os princípios 

foram concisos, compreensíveis e acessíveis, formando uma base comum aplicável 

pelos países-membros e não membros também voltados para o desenvolvimento de 

melhores práticas. 

 Analisando-se, é possível perceber que não existe um modelo único de 

governança corporativa. Embora possam ser identificados elementos comuns que dão 

suporte às melhores práticas, cada país precisa adaptar a aplicação às suas 

circunstâncias culturais, jurídicas e econômicas. 

 Para manterem-se competitivas em um mundo em transformação, as 

corporações precisam inovar e adaptar suas práticas de governança, atendendo às 

novas exigências institucionais e do mercado nesse campo, com vistas à 

alavancagem de novas oportunidades, de capitalização e de crescimento. 

 Os governos também têm grande responsabilidade na criação de uma estrutura 

reguladora, que proporcione flexibilidade suficiente para que os mercados funcionem 

de maneira eficaz e atendam aos interesses dos shareholders e outros stakeholders. 

São os órgãos reguladores no mercado de capital, as corporações e seus acionistas 

que devem decidir sobre as práticas de governança corporativa recomendáveis em 

cada país, levando em conta os custos e os benefícios de sua regulamentação. Os 

princípios de governança aplicados nas empresas são fatores que asseguram a 

integridade do mercado e o desempenho econômico dos países (OCDE, 2004). 

 Os princípios de governança são de natureza evolutiva e devem ser revistos 

sempre que ocorrerem mudanças significativas dentro das corporações e em seu 

entorno. 
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 De acordo com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2015), 

os princípios abaixo são considerados essenciais para o desenvolvimento e a 

evolução de boas práticas de governança corporativa: 

• Assegurar a base para um sistema eficaz de governança corporativa. 

• Direitos dos acionistas e principais funções da propriedade. 

• Tratamento equitativo dos acionistas. 

• O papel das outras partes interessadas na governança corporativa. 

• Transparência e divulgação. 

• Responsabilidade do Conselho de Administração. 

 

2.2.4 Lei Anticorrupção nº 12.846 

 

 Em 2013, entrou em vigor a Lei n° 12.846, que obriga as empresas a adotarem 

mecanismos de controle e políticas internas contra a corrupção, contemplando um 

código de ética, a capacitação de todos os colaboradores e a criação de um canal de 

denúncia. Futuramente, e eventualmente, as organizações que tiverem os programas 

de anticorrupção vigentes poderão ter redução de pena, caso venham a ser multadas 

por conduções ilícitas. 

 A organização responderá por atos de corrupção, mesmo não havendo 

envolvimento direto por parte de seus donos ou representantes, caso o Estado prove 

de fato que ocorreu corrupção. A punição poderá ser uma multa, de 0,1% a 20% do 

faturamento bruto do ano anterior, além de estar previsto um acordo de leniência, em 

que a organização terá de assumir o ato e cooperar com as devidas investigações. 

 

2.2.5 Valores para a Governança Corporativa 

 

 A criação e implementação dessas leis deram origem a valores que 

constituíram o alicerce para a dinâmica da governança corporativa, tendo mais tarde 

o IBGC (2015) os apresentando como os princípios básicos da governança 

corporativa, os quais são detalhados a seguir. 
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Figura 1 - Pilares da governança corporativa 

 

Fonte: IBGC (2015). 

 

 Responsabilidade corporativa – Compliance | Adoção pelas corporações de 

um código de ética para seus principais executivos, que deverá conter formas de 

encaminhamento de questões relacionadas a conflitos de interesse, divulgação de 

informações e cumprimento das leis e regulamentos. As corporações que não 

adotarem a explicitação de condutas em um código de ética deverão explicar as 

razões da não adoção. 

 Dentre as práticas de governança, destaca-se o dever de cumprir estritamente 

as leis, seja o atendimento dos desejos dos stakeholders, ou pela necessidade de 

submissão pura e simples do Estado do direito, sem digressões ou objetivos. 

 Prestação responsável de contas – Accountability | O principal executivo e 

o diretor financeiro, respectivamente, CEO e CFO, na divulgação dos relatórios 

periódicos previstos em lei, devem certificar-se de que revisaram os relatórios, que as 

demonstrações financeiras revelam adequadamente a posição financeira e que 

possuem responsabilidade pelo estabelecimento de controles internos. 

 Também, deve haver a constituição de um comitê de auditoria, com a 

responsabilidade de acompanhamento da atuação dos auditores e dos números da 

companhia, atendendo a diretrizes na sua composição, como a presença de pelo 

menos um executivo especialista em finanças, inclusão de membros independentes 
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ou não integrantes da Diretoria Executiva e divulgação, por relatórios periódicos, dos 

resultados de seus trabalhos. 

 Transparência – Disclosure | Detentores de informação privilegiada deverão 

seguir as exigências da lei nos casos de mudanças em suas participações acionárias. 

De acordo com IBGC (2015, p. 20), a transparência “consiste no desejo de 

disponibilizar para as partes interessadas as informações que sejam de seu interesse 

e não apenas aquelas impostas por disposições de leis ou regulamentos”. 

 Quaisquer informações complementares aos relatórios exigidos pela lei, 

relativas às condições financeiras e operacionais da companhia, deverão ser 

divulgadas com rapidez, e também contingências não incluídas no balanço patrimonial 

devem ser divulgadas. 

 Equidade – Fairness | A remuneração do executivo principal deverá ser 

aprovada pelos conselheiros. Dá-se pelo tratamento isonômico e justo de todos os 

sócios e demais partes interessadas, levando em consideração os seus direitos e 

deveres e trazendo um tratamento igualitário e justo para os minoritários. 

 

2.2.6 Teoria da Decisão 

 

 Szilagyi e Wallace (1980) dizem que as organizações das decisões devem ser 

tomadas em níveis individuais, pois os indivíduos têm seus próprios objetivos e os 

objetivos grupais, em que podem atingir consensos em termos de normas ou 

produção. Isso é de alta relevância para a organização, em que processos decisórios 

definem as metas e as estratégias organizacionais para atingi-las. Simon (1965) 

defende que grande parte das organizações opta por distinguir os tipos de decisões 

adotados em níveis maiores da hierarquia e decisões cotidianas tomadas em menores 

níveis. O autor classifica esses tipos de decisões em decisões programadas e 

decisões não programadas, explicando que as primeiras são as do dia a dia, para as 

quais já existem procedimentos para a condução, e as segundas, aquelas que 

exercem o fator novidade, alta relevância e complexidade, de forma a não existir 

procedimento pré-estabelecido para sua condução. 

 Para Moreira (2008), a maior responsabilidade dos gestores nas organizações 

é a tomada de decisão, que gera consequências que influenciam o negócio. Para essa 

tomada de decisão, o gestor fica sensível ao tipo e fonte dos dados e fatores externos 

e internos sobre os quais ele mesmo não possui influência. Para o entendimento da 
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teoria da decisão, fala-se de poder, que nas organizações é delegado de forma única 

e desigual, baseado na experiência, cargo, acesso à informação, influência e 

conhecimento da tecnologia utilizada, o que traz uma ótica mais estratégica e voltada 

aos interesses da organização (MOTTA, 1999). O mesmo autor ressalta ainda que 

uma estrutura formal de governo sempre trará poderio para a organização, com limite 

para os indivíduos para que não ajam em favor de seus próprios interesses. Porém, 

na gestão participativa, independentemente do nível proposto pela organização, o 

indivíduo tem condições de influenciá-la, visto que o acesso à informação é enxergado 

como forma de geração de sinergia e de alinhamento aos interesses das 

organizações. 

 De acordo com Morra (2001), o poder hierárquico é diminuído pelo maior 

acesso de informação nas organizações, pelo fato de esse poder decisório envolver 

uma pequena parte dos indivíduos no processo. Tomar uma decisão satisfatória 

envolve a capacidade cognitiva do ser humano e a sua limitação de não conhecer 

todo o contexto, por diversas variáveis. Para limitar esse risco, seria adequada a 

hierarquização do processo decisório, pois para o indivíduo que toma a decisão errada 

há o sentimento de perda (PEREIRA; FONSECA, 1997). 

 

2.2.7 O Poder da Informação 

 

 A informação e o seu compartilhamento são vitais para o processo decisório. 

Weick (1969) afirma que, para transcorrer o processo decisório, é necessário, 

primeiramente, analisar a informação presente que irá subsidiar uma decisão. Cohen 

(1958) já estudava distorções na comunicação entre superior e subordinado, 

concluindo que, na estrutura de hierarquia, na qual há indivíduos com poder de 

influência em pessoas de nível hierárquico menor, há uma omissão de críticas entre 

suas formas de comunicação. 

 Feldman e March (1981) defendem que a informação fornece alternativas para 

a escolha e também que existe informação colhida, mas não utilizada, as quais 

acabam servindo como forma de monitorar, e não como uma forma de poder para o 

processo decisório. Para os autores, dependendo do uso dessas informações, ocorre 

o comprometimento de uma escolha que poderia ser racional. 



26 

 

 De acordo com Miller (1996), a relevância como subsídio, proximidade do fato, 

confiança na fonte, temporalidade e compreensibilidade seriam atributos 

determinantes de qualidade para uma informação. 

 Problemas no processo decisório, que cobra uma responsabilidade maior pelo 

seu tomador, provocam uma busca de informações de maior expressão, a fim de 

subsidiar o encontro de uma solução justa para a complexidade do problema 

(MOREIRA, 2008). Para Goldratt (1992), a abundância de dados disponíveis para o 

indivíduo não significa informação necessária, sendo preciso interpretar e transformar 

esses dados para que subsidiem uma tomada de decisão. 

 

2.2.8 Risco de Crédito de um Banco 

 

 Risco é inerente ao crédito e é uma das principais atividades dos bancos. No 

conceito bancário, meio ao qual pertence o pesquisador, risco de crédito é a 

probabilidade de o cliente não honrar seus compromissos nas condições pactuadas. 

Quando um banco empresta, existe o lado do tomador, com necessidades e 

expectativas, capacidade de pagamento e disposição para honrar dívidas. De outro 

lado, há um negócio proposto, sua viabilidade econômica e sua capacidade de gerar 

receitas. 

 De acordo com Caouette (2000), o risco de crédito é simplesmente uma quebra 

de expectativa, ou seja, o tomador não possuir condições na data pré-estabelecida de 

arcar com seu ônus. Silva (2014) defende que a administração e controle do crédito 

sejam estabelecidos na formalização de processos, limites de crédito, delegação de 

poder, normas legais e estratégia do banco, sendo esses os fatores essenciais que 

devem compor uma política de crédito, os quais são encontrados na organização 

estudada nesta dissertação. 

 Um default (inadimplência), baseado na estratégia de um banco, possui 

conceitos diferentes de um banco para outro. Sua mensuração é feita por meio de um 

processo que quantifica a possibilidade de default, caso não ocorra recebimento em 

data estabelecida em contrato, ou seja, o risco de default é uma variável de alta 

relevância nesse processo. 

 

2.2.8.1 Crédito: análise, liberação e condução 
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 Para Santos (2012), uma análise de crédito é composta das seguintes 
variáveis: 

• Cadastral; 

• Idoneidade do tomador; 

• Condição financeira do tomador; 

• Relacionamento; 

• Situação patrimonial; 

• Sensibilidade; 

• Negócio; 

• Ativos intangíveis; 

• Grupos empresariais; 

• Políticas de sustentabilidade; 

• Políticas de alçada; 

• Concorrência. 

 

 É muito importante a existência de experiência para o tomador da decisão, junto 

a tecnologias e metodologias, pelo fato de uma decisão mal tomada impactar o 

resultado financeiro de um banco. Um aumento na inadimplência influencia no nível 

de alçada dos tomadores de decisão, havendo a existência de três formas de tomada 

de decisões: individual, conjunta e colegiada (SILVA, 2014). 

 Para um banco, podem ocorrer também perdas em decorrência da não 

diversificação do crédito, que ocorre quando há concentração de operações em um 

número concentrado de clientes, que pode ser justificado por determinado setor de 

atividade, região geográfica ou segmento de mercado. As orientações sobre aplicação 

dos recursos financeiros, decorrentes dos princípios estabelecidos na política de 

crédito, definem critérios para a composição da carteira de ativos no que se refere à 

concentração máxima admitida em cada classe de cliente, quanto há porte, risco e 

ramo de atividade. 

 Existe também, no risco de crédito, o risco atrelado à condução das operações, 

suas formas de acompanhamento e quem estarão envolvidos. Muitos dos créditos em 

default ocorreram em função de acompanhamentos insatisfatórios ou insuficientes, 

não bastando apenas uma boa análise do cliente e operação. Após a liberação dos 

recursos, se a operação é abandonada, poderão ocorrer dificuldades no recebimento 
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dos capitais emprestados. Durante a vigência da operação, muitos fatores poderão 

alterar a situação do cliente e da atividade. 

 Santos (2012) estuda a relevância do monitoramento do comportamento do 

tomador, após a realização da operação. Para ele, existem alguns sinais de possível 

default, que são: restrições, frequente saldo devedor em conta-corrente, quebra de 

cláusulas contratuais, aceitação de taxas diferentes das habituais, venda de seus 

ativos e relutância em receber visita de analistas do banco. A cobrança desse crédito 

normalmente se torna desgastante, porém o credor sempre deve buscar reaver o seu 

crédito com o menor impacto possível. 

 O modelo de tratamento de créditos de um banco é permeado pelas fases de 

condução, cobrança e recuperação. As fases de condução e cobrança fazem parte de 

um contexto de negócios em que se tem como objetivo a retenção do relacionamento 

com o cliente. Já no contexto de recuperação, é prevista a quebra do relacionamento 

com o cliente, o que, consequentemente, implica anotação cadastral impeditiva 

(SANTOS, 2012). 

 De acordo com o autor, a fase de condução tem como objetivo prevenir a 

inadimplência, evitar o aumento de exposição do banco, reter o relacionamento e 

contribuir para as demais fases. A fase de cobrança, que ocorre em uma eventual 

quebra contratual, tem como objetivo minimizar os custos de cobrança, suportar a 

área negocial e reduzir o volume de créditos a serem recuperados. Quando o banco 

decide quebrar o relacionamento com o cliente em favor da recuperação de seus 

ativos, entende-se o início da fase de recuperação, que tem o objetivo de minimizar 

perdas e reduzir o tempo, incrementando assim a taxa de recuperação. 

 

2.2.8.2 Banco do Brasil e a gestão do risco de crédito 

 

 Como forma de mensurar a importância da tomada de decisão colaborativa e 

participativa, garantindo um sistema de controles adequados e mitigando os conflitos 

de interesses, a organização estudada segrega as suas responsabilidades e funções 

em estruturas de comitês, para que ocorram a descentralização do processo decisório 

e a participação de todos os membros da Diretoria Executiva. Com isso, as decisões 

em qualquer nível da empresa serão tomadas de forma colegiada, fazendo com que 

o executivo se envolva na definição de estratégias e de propostas para os diferentes 

negócios do banco, conforme contextualizado na figura a seguir. 
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Figura 2 - Estrutura da tomada de decisão 

 
Fonte: BB (2018b). 

 

 No BB, de acordo com o seu Relatório de Gerenciamento de Riscos do primeiro 

trimestre 2018, o processo de crédito foi estruturado em quatro etapas: 

1  Concessão – Porta de entrada no relacionamento de crédito, que abrange a 

análise do cliente e da operação. O BB utiliza métodos massificados e 

personalizados, chegando a uma probabilidade de inadimplência e o limite de 

exposição, podendo assim adequar uma oferta de produtos de acordo com a 

capacidade de pagamento do cliente. 

2  Condução – Fase de acompanhamento da aplicação dos recursos liberados, 

do gerenciamento das garantias etc. Tem como principal objetivo a prevenção 

da inadimplência. 

3  Cobrança – Utilização de mecanismos que asseguram o retorno dos recursos 

emprestados, buscando a minimização de custos e de utilização de 

mecanismos automatizados de cobrança e recebimento de dívidas. 

4  Recuperação – Fase em que o BB busca reduzir as perdas de crédito, 

minimizar os custos de recuperação e aumentar sua taxa de recuperação. 
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 Nessa etapa pode ocorrer a cobrança extrajudicial, terceirização da cobrança 

e cobrança judicial. 

 Quando se fala sobre risco de crédito, existe a possibilidade de ser calculado, 

ou seja, analisar crédito é fazer a avaliação adequada dos riscos envolvidos a partir 

de dados e informações fidedignos sobre o tomador de recursos e o negócio 

pretendido, de modo a reduzir a probabilidade de perda. 

 Dessa maneira, para o BB, risco de crédito é também a probabilidade de o 

cliente não honrar seus compromissos nas condições pactuadas. O banco possui 

políticas gerais e específicas que fornecem orientações sobre comportamentos a 

serem adotados em determinadas situações, definidos previamente. As políticas 

gerais e específicas fazem parte dos documentos que compõem a arquitetura de 

governança do BB. A figura abaixo demonstra os componentes essenciais para o 

estabelecimento de um limite de crédito. 

 

Figura 3 - Portfólio do limite de crédito 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 

 O banco possui a Diretoria de Reestruturação de Ativos Operacionais, a 

Diretoria de Gestão de Riscos e a Diretoria de Crédito, áreas que são responsáveis 

pelo assunto. Sua política orienta sobre o processo de crédito, compreendendo a 

assunção e o gerenciamento do risco de crédito, a cobrança e a recuperação do 

crédito, aplicando-se a todos os negócios que envolvam risco de crédito. No banco, a 

gestão de negócios e a gestão de risco de crédito são segregadas. As condições de 

mercado e perspectivas macroeconômicas e setoriais são consideradas em todas as 

etapas do crédito, assim, são identificados, avaliados, controlados, mitigados e 

monitorados os riscos associados às exposições sujeitas ao risco de crédito. 

 O gerenciamento do risco de crédito no BB é contínuo, integrado e 

sistematizado, em que as suas decisões sobre crédito são exercidas de forma 
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colegiada ou por comitês. A tolerância ao risco de crédito é balizada pelos limites 

estabelecidos na Declaração de Apetite e Tolerância a Riscos. Além disso, são 

realizadas avaliações, monitoramento, testes de aderência, validação e auditoria dos 

modelos internos de risco de crédito, cobrança e recuperação. Os clientes do BB são 

classificados em níveis de risco correspondentes às respectivas probabilidades de 

inadimplência, as quais orientam as decisões sobre assunção de risco. A realização 

dessas operações está condicionada à prévia análise de risco do cliente ou de carteira 

de operações, ao limite de crédito estabelecido e à classificação de risco da operação. 

De acordo com o seu Relatório de Gerenciamento de Riscos, o BB não assume riscos 

de: 

• Clientes que exerçam atividade que apresente restrições legais ou 

prejudiquem a imagem do banco; 

• Clientes com má reputação ou falta de integridade; 

• Clientes que estejam em litígio com o BB, decorrente de operações de 

crédito; 

• Clientes classificados como risco E, salvo exceções definidas nas 

instruções normativas; 

• Clientes enquadrados nos crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação 

de bens, direitos e valores ou que exerçam qualquer atividade ilegal; 

• Clientes responsáveis por danos dolosos ao meio ambiente; 

• Entidade religiosa, partido político, clube, federação e confederações 

desportivas profissionais. 

 

 No BB, o Conselho de Administração possui a responsabilidade de aprovar a 

Política Específica de Crédito e a Declaração de Apetite e Tolerância a Riscos, 

definições que têm como objetivo orientar ações em nível operacional, como a 

aprovação de modelos para a gestão do risco de crédito, definição de metas de 

adimplência, recuperação, perda máxima, estabelecimento de limites de risco, de 

concentração e de exposição; manutenção de níveis adequados de provisionamento 

e de capital. 

 A mensuração do risco de crédito é realizada por índices de qualidade da 

carteira, inadimplência, provisão para devedores de exigência de capital, de 

concentração e outros que estejam alinhados ao tipo de risco do BB. A natureza e a 
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quantidade das operações, a diversidade e a complexidade dos produtos e serviços e 

o volume exposto ao risco de crédito exigem que a mensuração do risco de crédito no 

BB seja feita de forma sistematizada, o que o faz ter uma infraestrutura de bases de 

dados e de sistemas corporativos suficientes para isso. 

 O BB mensura exigência de capital regulatório para cobertura do risco de 

crédito por meio da Abordagem Padronizada, cujos procedimentos para cálculo da 

parcela dos ativos ponderados pelo risco (RWA) referentes às exposições ao risco de 

crédito foram divulgados pelo Banco Central do Brasil (Bacen) por meio da Circular n. 

3.644/2013. Esses procedimentos foram implementados em sistema proprietário que 

efetua a mensuração do capital exigido, permitindo a avaliação tempestiva da 

solvência do banco, conforme normas do regulador. 

 Em síntese, compreende-se que as organizações, em específico as inseridas 

no sistema financeiro, necessitam de processos e sistemas de informação que 

subsidiem o tomador de decisão na oportunidade de realizar a melhor rentabilidade 

com o menor risco para banco, com o objetivo de resultados perenes, além do 

atendimento ao enforcement, princípio que compõe a governança corporativa, leis e 

acordos. 

 

2.3 Governança Corporativa 

 

 No final da década de 1970 e durante a década de 1980, como proposto pelos 

teóricos Eisenhardt (2015), Fama e Jensen (1983) e Jensen e Meckling (1976), a 

governança se concentrou sobre os mecanismos e as regras concebidos para alinhar 

os interesses dos donos do capital e os gestores das organizações. Essas regras 

abrangem os procedimentos para elevar a importância da transparência e da 

informação. 

 Dois aspectos marcantes da governança são a redução da assimetria das 

informações, que vai bem ao encontro de uma preocupação levantada pela teoria da 

agência (JENSEN; MECKLING, 1976) e a geração de legitimidade. 

 A partir da década de 1990 até os dias atuais, verificaram-se modificações no 

conceito de governança corporativa, e os estudos enfocaram mais a questão 

econômica, buscando entender o quanto a adoção de uma política de governança 

poderia trazer de retorno em forma de investimentos e novos negócios, mas essa 

teoria não chegou a resultados conclusivos. 
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 Saito e Silveira (2008b), na primeira metade da década de 2000, passaram a 

abordar mais fortemente a questão da transparência, com vários estudos publicados 

sobre a evidenciação das organizações, mas ainda com um viés instrumentalista para 

detectar o que isso poderia trazer de retorno para a própria organização. A segunda 

metade da década de 2000 oferece uma série de trabalhos enfocando a governança 

corporativa de uma forma mais incondicional, mais moral, sem uma busca de 

resultados que viessem a convergir no curto prazo para a própria organização. 

 Finalmente, de acordo com os autores citados, a partir de 2008 os 

pesquisadores passaram a abordar a governança corporativa como indutora de ações 

em prol da sustentabilidade, considerando de forma sistêmica três dimensões: a 

econômica, a social e a ambiental, e esse movimento tem forte ligação com as obras 

de Elkington. 

 

2.3.1 Divórcio entre Propriedade – Gestão e Pulverização de Propriedade 

 

 Para Berle e Means (1932), assim como a Revolução Industrial instituiu a 

fábrica como o meio de produção predominante e separou o trabalhador do controle 

de seus instrumentos de produção, na Revolução da Sociedade Anônima, houve a 

separação da propriedade e do controle sobre os instrumentos de produção, o que 

ocorreu de forma gradual. 

 O pesquisador desta dissertação percebeu muitos estudos sobre a sociedade 

anônima e o seu efeito sobre a concorrência no mercado livre, particularmente depois 

do grande movimento de fusão da virada do século. Mas nem a grandeza da revolução 

institucional nem suas profundas implicações legais e econômicas receberam grande 

atenção. 

 De acordo com Saito e Silveira (2008a), no trabalho “Governança corporativa: 

custo de agência a estrutura de propriedade”, o livro The Modern Corporation and 

Private Property, de Berle e Means (1932), foi o primeiro a discutir os benefícios e 

custos potenciais da separação entre propriedade e controle já vigentes em algumas 

grandes corporações. Considerado por muitos o marco inicial em governança 

corporativa, teve como objetivo analisar empiricamente a composição acionária das 

grandes empresas norte-americanas e discutir os inevitáveis conflitos de interesse 

que estruturas de propriedade pulverizadas poderiam acarretar para o desempenho e 

valor das companhias. Os autores observaram que essa pulverização da propriedade 



34 

 

fortaleceria o poder dos gestores, aumentando as chances de eles agirem em prol de 

seu próprio interesse, e não do interesse do acionista. 

 Jensen e Meckling (1976) destacam algumas contribuições nesse sentido: 

 

• Criação de uma teoria de estrutura de propriedade das companhias, baseada 

nos inevitáveis conflitos de interesses individuais e com predições testáveis 

empiricamente. 

• A definição de um novo conceito de custos de agência, mostrando sua relação 

com a separação entre propriedades e controle presente nas empresas. 

• Elaboração de nova definição de firma, descrevendo-a como uma mera ficção 

legal que serve como um ponto de ligação para um conjunto de 

relacionamentos contratuais entre os indivíduos. 

 

 Morck, Shleifer e Vishny (1988) complementam o trabalho de Jensen e 

Meckling ao testarem uma das principais contribuições de sua teoria de estrutura de 

poder: a de que o valor da companhia deve aumentar em função de uma maior 

quantidade de gestores detentores de ações, tendo em vista a maior convergência de 

objetivos e interesses entre executivos, acionistas e os menores custos de agência 

esperados. 

 

Figura 4 - Ascensão dos gestores 

 
Fonte: Adaptado de Andrade e Rossetti (2009). 

 

 Jensen e Meckling (1976) afirmam que as organizações não passam de ficções 

legais que servem como um ponto de conexão para relações contratuais (entre 

principal e agente), que também se caracterizam pela existência de direitos residuais 
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divisíveis dos ativos e fluxos de caixa da organização, os quais em geral podem ser 

vendidos sem a permissão dos outros participantes do contrato. Isso inclui empresas; 

instituições sem fins lucrativos como universidades, hospitais e fundações; 

organizações mistas (de sociedade anônima e cooperativa); alguns clubes privados; 

os órgãos públicos como cidades, estados e governo federal; empreendimentos 

públicos como correios, departamento de trânsito etc. 

 Isso significa que os seres participantes são persuadidos a pôr de lado seus 

propósitos ou objetivos pessoais e seguir os da organização. Ao fazerem isso, eles 

estão trabalhando para os objetivos comuns, estarão coordenados. A motivação é o 

meio ou incentivo pelo que se efetua essa coordenação – o meio ou incentivo pelo 

qual os indivíduos são levados a esquecer seus próprios fins e, com maior ou menor 

vigor, seguir os da organização. 

 De acordo com Galbraith (1988), a companhia amadurecida é uma organização 

grande e complexa, e os indivíduos se adaptam a seus objetivos em resposta a 

motivos básicos diferentes e sem combinações variadas. É possível compreender 

melhor esse sistema de motivação quando se abandona a imagem convencional da 

estrutura da empresa. Essa imagem é de uma hierarquia geométrica, em que a 

autoridade vem de cima, localizando-se no alto, num quadro retangular, os acionistas, 

repositórios do poder último. Em seguida, vêm seus representantes, a Diretoria, 

depois os funcionários executivos ou a alta administração. Nos lados, figuram o 

Conselho, os auditores, o pessoal das relações públicas e também o governo e outros 

grupos. Dos executivos superiores, a linha de autoridade continua descendo: passa 

por departamentos, divisões, fábricas, unidades e outras subdivisões. Termina, sem 

nenhum tato, na base, com o proletário. 

 No momento que o poder econômico se desenvolveu nas mãos dos executivos 

das grandes empresas, a separação entre propriedade e controle liberou os 

administradores da pesada exigência de servir aos acionistas. O lucro é um elemento 

essencial do sistema de sociedade anônima (BERLE; MEANS, 1932). 

 A respeito de propriedade em transição, os autores atentam para o sistema 

acionário, que exige atenção porque seu desenvolvimento é progressivo, à medida 

que seus traços se tornam mais marcados e novas áreas caem uma a uma sob seu 

domínio. O poder econômico, no quesito controle dos ativos físicos, aparentemente 

está respondendo a uma força centrípeta, concentrando-se significativamente nas 

mãos de poucos diretores de empresas. Além disso, a propriedade usufrutuária é 
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centrífuga, tendendo a se dividir e subdividir, a se partir em unidades cada vez 

menores e a passar livremente de mão em mão. Em outras palavras, a propriedade 

torna-se continuamente mais dispersa, e o poder antigamente ligado a ela fica ligado 

ao sistema acionário, estabelecendo-se com mais segurança (BERLE; MEANS, 

1932). 

 A sociedade anônima proporciona uma proteção muito mais específica à 

tecnoestrutura, fornecendo-lhe uma fonte de capital derivada de seus próprios 

ganhos, a qual se encontra inteiramente sob seu controle (GALBRAITH, 1988). 

 Berle e Means (1932) descrevem que a empresa acionária não é uma 

instituição nova. Desde o tempo das companhias de comércio de capital social que 

construíram os impérios mercantis da Inglaterra e da Holanda no século XVII, a 

empresa semipública já era famosa. Sua entrada no campo da atividade produtiva, 

entretanto, data do começo do século XIX. Em 1800, o sistema acionário era usado 

na América, principalmente em empreendimentos que envolviam um interesse público 

direto: construção de postos de pedágio, pontes, canais, funcionamento de bancos, 

companhias de seguro e criação de corpos de bombeiros. 

 Manne (1967) e Alchian e Demsetz (1972) argumentam que uma das 

características atraentes da forma corporativa das sociedades ou firmas de 

propriedade individual é a característica de responsabilidade limitada dos direitos sob 

o capital próprio nas empresas. Sem essa característica, cada um dos investidores 

que comprar uma ou mais ações teria toda a extensão de sua riqueza pessoal 

potencialmente suscetível para cobrir as dívidas da empresa. Poucas pessoas 

aceitariam correr esse tipo de risco, pois os principais benefícios a serem obtidos com 

a redução dos riscos por meio da diversificação seriam, em grande extensão, 

inalcançáveis. 

 Considerar a firma como o ponto de conexão de um conjunto de relações 

contratuais entre indivíduos também esclarece que a personalização da firma 

implicada questionamentos como qual deveria ser a função-objetivo da firma ou se a 

firma teria ou não uma responsabilidade social. Isso é extremamente enganoso, pois 

a firma não é um indivíduo. 

 A firma é uma ficção legal que serve como um foco para um processo complexo 

no qual os objetivos conflitantes de indivíduos atingem um equilíbrio no contexto de 

relações contratuais. Nesse sentido, o comportamento da firma se assemelha ao 

comportamento de um mercado (JENSEN; MECKLING, 1976). 



37 

 

 Galbraith (1988) relata que, nas últimas décadas, houve constante acumulação 

de provas sobre o deslocamento do poder dos proprietários para os administradores, 

dentro da grande empresa moderna. O poder dos acionistas, conforme se observou, 

foi se tornando uma linha tênue. Uma pequena proporção das ações é representada 

por ocasião das assembleias de acionistas para uma cerimônia, em que a banalidade 

é variada, principalmente pela irrelevância. Grande parte das ações é votada, por 

procuração, pelos diretores que foram escolhidos pela administração. Esta, embora a 

quantidade de ações de sua propriedade seja normalmente insignificante, tem sólido 

controle da empresa. Por todas as provas visíveis, é ela que está com o poder. 

Contudo, tem havido grande relutância em admitir um significativo e duradouro 

deslocamento de poder dos donos do capital. 

 Gordon (1959) destaca que a liturgia das sociedades anônimas acentua 

fortemente o poderio da Diretoria e, portanto, em última análise, o dos acionistas, que 

é supostamente representado por eles. Os ritos que atestam esse ponto são 

conduzidos com muita solenidade; ninguém se permite ser cínico quanto à sua falta 

de substância. Pesadas agendas, repletas de dados, são submetidas à Diretoria, com 

recomendações a elas anexas. A Diretoria, entretanto, é sempre deixada com a 

postura de tomada de decisão. 

 

2.3.2 Conflitos de Agência 

 

 A origem do capital mudou, ou seja, gradativamente compõe-se não de bens 

tangíveis, mas de organizações construídas no passado e capazes de funcionar no 

futuro. Mesmo o valor dos bens tangíveis tende a se tornar mais dependente de sua 

relação organizada com outros bens tangíveis que compõem a estrutura de uma 

dessas grandes unidades (BERLE; MEANS, 1932). Os autores explicam que poder 

econômico em mãos de poucas pessoas que controlam uma empresa gigante é uma 

força que pode prejudicar ou beneficiar uma verdadeira multidão de indivíduos, afetar 

distritos inteiros, deslocar os concorrentes do comércio, trazer ruína a uma 

comunidade e prosperidade a outra. 

 Esse é o caráter dinâmico do sistema de incorporação acionária, estruturando-

se constantemente em agregados maiores e, assim, transformando as condições 

básicas que o pensamento do passado assumiu. 
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 Eisenhardt (2015), sobre conflitos de agência, resume em dois problemas: o 

primeiro é quando há conflitos e se torna cara a verificação da realização da tarefa 

por parte do agente, fruto gerado pela não convergência de desejos e objetivos entre 

os dois. O segundo problema baseia-se no comportamento diferente que o agente e 

o principal têm na existência de risco, cada um justificando as suas causas, que 

podem ser diferentes. 

 Para a autora, o foco estaria na formalização do contrato mais adequado para 

o principal-agente, dadas as possíveis divergências de interesses entre eles. 

 Nas suas raízes, a teoria da agência cresceu e se dividiu nas seguintes linhas: 

positivista e principal-agente (JENSEN, 1983). As duas discutem e propõem teorias e 

soluções para o contrato entre principal-agente. 

 Utilizando o conceito de Jensen e Meckling (1976), a definição na relação de 

agência ocorre em um contrato sob o qual um, ou mais pessoas ou principal(is), 

emprega outra pessoa (agente) para executar em seu nome um serviço que implique 

a delegação de algum poder de decisão. Se ambas as partes da relação forem 

maximizadoras de utilidade, há boas razões para acreditar que o contratado (agente) 

pode não agir conforme expectativas estabelecidas pelo principal. Este pode limitar 

as divergências referentes aos seus interesses por meio da aplicação de incentivos 

adequados, incorrendo em custos de monitoramento visando a limitar as atividades 

irregulares do agente. 

 Em algumas situações, o principal pode pagar ao agente para despender 

recursos (custos de concessão de garantias contratuais) visando assegurar que o 

contratado (agente) não promoverá ações que prejudiquem o principal ou para 

assegurar que haverá recompensações se o agente promover essas ações (JENSEN, 

1983). 

 De acordo com Jensen e Meckling (1976), é definido custo de agência como a 

soma: 

• Das despesas de monitoramento efetuadas pelo principal; 

• Das despesas com a concessão de garantias contratuais para motivação do 

agente; 

• Do custo residual. 

 

 Alchian e Demsetz (1972) acrescentam que os custos de agência surgem em 

qualquer situação envolvendo esforço cooperativo por parte de duas ou mais pessoas, 
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mesmo não ocorrendo alguma espécie de contrato ou relação principal-agente 

claramente definida. Vista dessa forma, a definição para custos de agência, agregada 

à sua importância na teoria da firma, implica uma estreita proximidade com o problema 

da negligência e do monitoramento da produção da equipe. 

 Coase (1937), em “The nature of the firm”, observou que a ciência da economia 

não possui uma teoria positiva para determinar os vínculos contratuais da firma. O 

autor caracterizou os vínculos contratuais da firma como a faixa de trocas nas quais 

os sistemas de mercado foram suprimidos e a alocação de recursos foi realizada em 

oposição a mecanismos de autoridade e controle. Coase (1937) se concentrou no 

custo de utilizar os mercados para efetivar os contratos e as trocas e argumentou 

ainda que as atividades seriam incluídas na firma sempre que ocorressem custos de 

utilização dos mercados e que fossem maiores que os custos da utilização de 

autoridade direta. 

 Esses custos também dependerão do custo de mensurar e avaliar o 

desempenho do administrador (agente), de elaborar e implementar um índice para 

definir a remuneração do administrador que se correlacione com o bem-estar do 

proprietário e quanto custará para elaborar e aplicar regras ou políticas 

comportamentais específicas. Nos casos em que o administrador não detém a 

participação majoritária da firma, ela também dependerá dos administradores 

(JENSEN; MECKLING, 1976). 

 Para Berle e Means (1932), o fundamental à propriedade foi a sua 

transformação do agente ativo para o passivo. Em lugar de propriedades materiais 

reais, sobre as quais o proprietário poderia exercer controle e pelas quais seria 

responsável, agora o proprietário tem um pedaço de papel representando direitos e 

expectativas em relação a uma empresa. 

 O valor da riqueza de uma pessoa está começando a depender de forças 

inteiramente alheias a ela mesma e a seus esforços. Seu valor, ao contrário, é 

determinado, por um lado, pela ação dos indivíduos que comandam a empresa, sob 

os quais o proprietário não exerce nenhum controle. 

 Contudo, não se pode esperar que os conselheiros dessas empresas (de 

sociedade anônima por ações), por serem os administradores do dinheiro alheio e não 

do próprio dinheiro, protejam-no com a mesma vigilância atenta que os sócios 

costumam dedicar ao próprio dinheiro. Como os capatazes de um homem rico, ocorre 

o envolvimento em detalhes não necessariamente visando à honra de seus senhores 
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e muito facilmente concedem a si mesmo permissão para tanto. A negligência e a 

profusão, portanto, devem sempre prevalecer, em maior ou menor grau, na 

administração dos negócios da organização (SMITH, 1976). 

 De acordo com Galbraith (1988), o procedimento das sociedades anônimas 

também permite que a Diretoria aja em transações financeiras, mudanças na estrutura 

de capital, declaração de dividendos e autorização de linhas de crédito. 

 Com uma unção ainda maior, embora com menos plausibilidade, as cerimônias 

das sociedades anônimas também procuram dar aos acionistas uma impressão de 

poder. 

 Quando os acionistas estão no controle de uma companhia, suas assembleias 

não constituem ocasiões de grande cerimônia. Aprova-se o voto da maioria e rejeita-

se o da minoria, com as concessões que possam parecer estratégicas, e todos 

compreendem o processo envolvido. 

 O diretor executivo deve estar, a todo o momento, preparado para convencer 

os envolvidos de que o seu ponto de vista deve dominar na gestão. 

 A compensação pecuniária como motivação, por sua vez, sustenta a 

maximização dos lucros como o objetivo preventivo da firma. A maximização dos 

lucros obtém o maior rendimento do mercado, isso capacita a firma a comprar o 

esforço máximo de seus membros. 

 Novamente aos trabalhos de Eisenhardt (2015) e à Teoria da Agência, ocorre 

uma avaliação e revisão que relata de forma sucinta conceitos e trabalhos dos 

principais autores sobre as teorias positivistas e principal-agente, como forma de 

minimizar os conflitos de agência. 

 

2.3.3 Teorias da Agência 

 

 A Teoria da Agência é direcionada pela relação de agência, em que uma parte 

(o principal) delega trabalhos para outro (o agente), que realiza esse trabalho, assim 

ela tenta descrever essa relação usando uma metáfora de contrato (JENSEN; 

MECKLING, 1976). 

 Os interesses do principal podem não estar alinhados com o do agente em 

determinadas situações, causando os conflitos de agência, explicados no subcapítulo 

anterior, os quais resultaram na Teoria da Agência, que possui como principal objetivo 

a resolução de tais conflitos entre o principal e o agente. 
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 De acordo com Eisenhart (2015), essa teoria entra em prática quando se torna 

clara para o principal a monitoração do agente e quando as metas e desejos entre o 

principal e o agente são diferentes. 

 

2.3.3.1 Teoria da Agência Positivista 

 

 A Teoria da Agência Positivista objetiva identificar situações em que o principal 

e o agente são suscetíveis a ter objetivos conflitantes e, em seguida, descrever os 

mecanismos de governança que limitam o comportamento do agente de agir em 

benefício próprio. A pesquisa positivista é menos matemática do que a pesquisa do 

principal-agente. Além disso, os pesquisadores dessa teoria se focam na relação 

principal-agente entre proprietários e gestores de grandes corporações públicas 

(EISENHARDT, 2015). 

 Jensen e Meckling (1976) exploram a construção da estrutura de poder nas 

companhias, discutindo a convergência de interesses dos gestores e proprietários 

com base na participação acionária daqueles que administram a companhia. 

Seguindo essa linha, Fama e Jensen (1983) analisou as formas de mensuração dos 

executivos, no quesito comportamento, por meio de sistemas de informação, bem 

como a função do mercado de capital. Depois, Fama e Jensen (1983) descrevem a 

responsabilidade dos conselheiros em uma organização, como fonte de informação 

para o principal (acionista), monitorando e avaliando o comportamento de seus 

administradores. Na teoria, essa corrente foca nas formas de governança para a 

solução de conflitos. 

 Jensen (1983) explica o motivo do surgimento de alguns contratos e, para 

Eisenhardt (2015), na Teoria da Agência Positivista, as formas de governança são 

explicadas em duas proposições. A primeira é que a melhor forma de combate ao 

oportunismo é a formalização de contratos focados em resultado. É argumentado pelo 

autor que o contrato coloca as preferências entre o agente e principal, devido à 

recompensa para ambos virem das mesmas ações. O oportunismo nos mecanismos 

de informação é considerado a segunda proposição defendida pelo autor, quando o 

agente percebe dificuldade em enganar o principal porque os mecanismos de 

informação são eficientes no monitoramento das atividades realizadas por ele. 

 Fama e Jensen (1983) relata o oportunismo por parte dos gestores e seu 

monitoramento e sua influência no mercado de capital. Ainda Fama e Jensen (1983) 



42 

 

explicam a responsabilidade da informação que os conselheiros obtêm para a gestão 

dos administradores. De acordo com Jensen (1983), essa teoria possui créditos para 

a construção do conhecimento sobre a complexidade nas organizações. 

 

2.3.3.2 Teoria Principal-Agente 

 

 Para Eisenhardt (2015, p. 9), “a teoria principal-agente é abstrata e matemática, 

portanto, menos acessível aos estudiosos organizacionais”. O objetivo da autora se 

especifica na elaboração de um contrato adequado (resultado e comportamental). Um 

tipo de contrato básico cuida de divergências de objetivos (principal-agente) e uma 

maior aversão a risco por parte do agente do que pelo principal. 

 Essa teoria deixa duas contribuições para os estudiosos sobre a organização. 

A gestão de informações, a qual se encaixa como espécie de mercadoria para essa 

teoria e que é comprada diante de um custo estabelecido, torna-se a primeira 

contribuição. Cria-se uma relevância para os mecanismos de informação (os 

orçamentos, os conselheiros, as atividades de supervisão gerencial, por exemplo), 

que se tornam únicos na organização. Com o objetivo de controle do oportunismo na 

organização, é feito um grande investimento em sistemas de informação. 

 Pearce, Stevenson e Perry (1985), com foco na remuneração atrelada ao 

desempenho, detectaram essa falta de compensação. No ponto de vista de agência, 

ela acaba não sendo uma surpresa, tendo em vista a dependência de fatores como 

sistemas de informações. Tais sistemas, quando são eficientes, geram o oportunismo 

e, consequentemente, ocorre uma remuneração baseada em desempenho menor. 

 Um sistema de informação particularmente relevante para monitorar 

comportamentos do executivo é o Conselho de Administração. Em uma perspectiva 

de agência, os conselhos podem ser usados como dispositivos de monitoramento 

para os interesses de shareholders (FAMA; JENSEN, 1983). 

 Com o fornecimento de informações ricas advindas dos conselheiros, que traz 

uma menor remuneração focada no desempenho, como explicado anteriormente, 

ficaria visível ao conhecimento do Conselho de Administração o comportamento dos 

administradores, o que torna isso viável e provável, gerando uma compensação. 

 A remuneração dos executivos ocorre quando eles tomam as melhores 

decisões e geram os melhores resultados e, também, quando os conselheiros 



43 

 

fornecem informações mais relevantes, geram uma maior propensão dos executivos 

a convergirem o seu comportamento com os interesses dos acionistas. 

 Implicações do risco é a segunda contribuição da teoria, pois aborda 

companhias que não enxergam o futuro. Os integrantes de uma organização possuem 

influência parcial no futuro, o qual poderá ser de sucesso, falência ou nada. Vale 

ressaltar que o governo e suas regulamentações, tecnologia e a parte ambiental 

afetam os resultados. 

 

2.3.4 Governança Corporativa e Stakeholders 

 

 Nesta seção, serão abordadas as razões fundamentais que proporcionaram o 

crescimento da governança corporativa (ANDRADE; ROSSETTI, 2009): 

• As afinidades históricas entre a formação do sistema capitalista, a evolução do 

mundo corporativo e o desenvolvimento da ciência da administração. 

• O agigantamento das corporações, a dispersão do controle acionário e a 

despersonalização da propriedade. 

• A ascensão dos gestores não proprietários e da tecnoestrutura organizacional 

como novas figuras que se estabeleceram no topo do mundo corporativo, 

assumindo o seu controle efetivo e usufruindo de seu poder. 

• Os interesses não perfeitamente simétricos entre proprietários passivos 

(distantes das corporações) e não proprietários usufrutuários (gestores de 

resultados e de suas funções). 

 

 Os conflitos gerados pela falta de assimetria nos interesses entre proprietário e 

gestor e também entre acionistas majoritários e minoritários. 

 As relações entre as organizações e a sociedade têm se modificado, 

principalmente a partir dos anos de 1980. Novas demandas são colocadas para as 

organizações, provenientes dos consumidores, empregados e da comunidade em 

geral (CAMPOS, 2003). Os autores identificam três participantes na governança 

considerados primários: os acionistas, os conselheiros e os administradores. Além 

desses, reconhecem outros participantes: empregados, consumidores, fornecedores, 

agentes financeiros e a comunidade, ou seja, stakeholders (MONKS; MINOW, 2001). 

Freeman (1984, p. 174) é mais direto na sua definição sobre stakeholders, que é 
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“incluir qualquer grupo ou qualquer indivíduo que possa afetar ou é afetado pelos 

objetivos organizacionais”. 

 Clarkson (1995) define stakeholders a partir do nível de risco envolvido, ou seja, 

um stakeholder voluntário é aquele que incorre em risco por ter investido alguma forma 

de capital, humano ou financeiro, algo que implique valor à organização. Já os 

stakeholders involuntários são aqueles que estão sujeitos a riscos provenientes de 

ações das organizações. 

 Os stakeholders consolidam a reputação das companhias por meio de um 

sistema complexo de informações, que os grupos observam e lidam com interesses 

específicos. Quando os lucros demonstram volatilidade e ocorre exposição danosa da 

organização na mídia, há impactos negativos, e quando ela trabalha exercendo a 

responsabilidade social agregada a um desempenho comercial ocorrem impactos 

negativos (FOMBRUN; SHANLEY, 1990), ou seja, os investidores, consumidores e 

empregados podem reconhecer uma boa ou má reputação ao decidir se envolver com 

essa organização. Para os autores, uma corporação é atrativa perante seus 

concorrentes e aos olhos dos stakeholders, quando possui uma reputação favorável, 

por buscar se relacionar com empresas tendo a premissa de sua reputação. 

 Atkinson e Waterhouse (1997) propõem que os stakeholders sejam 

classificados em primários e secundários. Os primários seriam aqueles sem os quais 

a organização não sobreviveria (os acionistas, empregados, fornecedores e 

consumidores). Os stakeholders secundários têm algum grau de importância sem, 

contudo, comprometerem a existência da organização (comunidade, governo e outras 

organizações). 

 Para Campos (2003), a primeira coisa a se fazer quanto às relações contratuais 

entre as organizações e seus stakeholders é estabelecer os objetivos e o grau de 

relevância de cada participante na definição dos negócios organizacionais. Esse grau 

de relevância, para os stakeholders e, em especial, para os acionistas, implica 

diferentes visões quanto aos objetivos da organização. Friedman (1998) considera 

que somente interesses que advêm dos acionistas devem ser objetos de consideração 

dos administradores. 

 Cannon (1994) relata em sua pesquisa que as organizações objetivam os 

lucros, mas que a consideração quanto aos interesses dos demais stakeholders é 

parte fundamental dos negócios. As organizações têm o objetivo primário de 
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desempenhar suas funções com base na criação de riquezas e lucros. A sociedade 

coloca outras demandas, que são aquelas de diferentes stakeholders. 

 Andrade e Rossetti (2009) apresentam uma síntese das diversas dimensões 

da governança corporativa, sintetizadas por 8 os, conforme podem ser vistas na figura 

abaixo e nos tópicos a seguir. 

 

Figura 5 - 8 Ps da governança 

 
Fonte: Andrade e Rossetti, (2009, p. 144). 

 

1  Propriedade: principal atributo que diferencia a razão de ser e as diretrizes da 

governança corporativa, é a propriedade em forma de estrutura nas 

companhias, bem como o regime legal de sua constituição. 

2  Princípios: são a base ética da governança, atualizados de acordo com o IBGC 

e também explicados no subcapítulo 2.2.5. 

3  Propósitos: o propósito da governança corporativa é contribuir para o máximo 

retorno de longo prazo para os stakeholders. 

4  Poder: estrutura de poder aceita por todos os stakeholders com sucessão 

planejada. 

5  Processos e práticas: boas práticas estabelecidas em cada processo com foco 

na gestão de conflitos internos e externos. 

6  Perenidade: objetivo último das organizações. 
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7  Pessoas: são o elemento-chave dos sistemas de governança. As pessoas 

militam no interior das companhias nos mais delicados e complexos embates, 

para se estruturarem ambientes de governança corporativa. 

 

2.3.5 O Ativismo de Robert Monks 

 

 A luta incessante pelo resgate de poder dos detentores de capital, visando o 

retorno de poder decidir sobre o futuro das organizações, junto ao crescimento 

exponencial dessas companhias nas décadas de 1980 e 1990, causou dispersão de 

poder entre os acionistas, deixando a cabine de comando dessas complexas 

organizações ser gerida pelos administradores (LAZONICK; O’SULLIVAN, 2000). 

Para os autores, a perda de espaço do acionista no poder teve grande influência na 

tendência de responsabilizar o mercado para mensurar o desempenho do executivo. 

 Pelo fato desse conflito gerado entre administradores e proprietários, Monks e 

Minow (2001) destacou a necessidade de aperfeiçoamento da governança nas 

empresas. Os resultados gerados foram direitos justos aos proprietários, mobilização 

de acionistas e desvios nas práticas de governança. 

 Andrade e Rossetti (2009) relatam que o objetivo sempre foi o de integrar o 

acionista nos conselhos das organizações, tornando-se um detentor do poder de 

decisão. O acionista havia perdido seu espaço e autonomia para os administradores, 

tornando-se assim um refém. Era defendido por ele um maior controle para os 

proprietários, pois o executivo poderia fixar seus próprios ganhos, por possuir poder 

em detrimento do retorno que o acionista (sustentador da organização) deveria 

receber. 

 Mazer (2007) descreve Robert Monks como um acionista de organizações 

norte-americanas que se sentia inconformado com a omissão dos proprietários em 

relação à boa gestão da corporação e que começou a questionar ativamente as 

práticas adotadas pelos gerentes da organização, que eram conflitantes com os 

detentores de capital. Advogado formado em Harvard e com grande experiência no 

mundo corporativo, Monks detectou enormes distorções na forma como as 

companhias eram governadas, causadas pelo fato de o destino dessas companhias 

não ser traçado pelos seus proprietários, mas pelos executivos que as administravam. 

Ele também alertou para uma ausência de transparência detectada nas organizações 
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e sugeriu uma maior intervenção de órgãos reguladores para provocar melhor 

alocação de recursos no mercado de capital. 

 Seu maior legado foi a mobilização dos acionistas minoritários e institucionais 

na defesa de seus interesses. Essa conquista propiciou um maior respeito pelos 

direitos dos proprietários e forneceu as bases de institucionalização das práticas de 

governança corporativa. 

 

2.3.6 A Pesquisa de Bansal e Roth 

 

 Dados coletados e analisados de 53 companhias do Reino Unido e do Japão, 

com o intuído de identificar um conjunto de iniciativas corporativas que busquem a 

mitigação do impacto das organizações sobre o meio ambiente, descobriram três 

motivações: a legitimação, a competitividade e a responsabilidade ambiental. Além da 

preocupação com a sustentabilidade, ocorreu, simultaneamente, o crescimento na 

regulação sobre o tema, por essas práticas sustentáveis integrarem a estratégia 

corporativa. 

 Bansal e Roth (2000) propõem ao mercado um conceito que irá refletir nas 

organizações sobre os seus propósitos de estratégia de marketing, 

empreendedorismo e atividades sociais, zelando pela reputação da organização. 

 

2.3.7 Modelos de Governança Corporativa 

 

 Os países apresentam diferentes modelos de governança corporativa, sempre 

adaptados aos seus mercados e legislações, contudo, dentre os apresentados na 

Figura 6, os modelos anglo-saxão, japonês e alemão apresentam maior assimetria 

com a organização estudada. 

 A dispersão do controle acionário e a separação da propriedade e gestão uma 

característica única do modelo anglo-saxão, com o seu financiamento via mercado de 

capitais e gestão de conflitos via gestores e acionistas. 

 O modelo nipo-germânico (Alemanha, Japão e países do continente europeu) 

tem forte papel exercido pelos bancos, possuindo pequena participação no mercado 

de capitais e tendo uma gestão compartilhada com estrutura patrimonial concentrada. 

Com grandes conselhos com foco na estratégia corporativa, a gestão dessas 
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organizações se sobrepõe à propriedade e o modelo não está voltado para os conflitos 

de agência. 

 

Figura 6 - Modelos de governança corporativa 

 
Fonte: Andrade e Rossetti (2009, p. 336). 
 

2.3.8 A Governança Corporativa no Brasil 

 

 O órgão no Brasil com o propósito de ser referência em governança corporativa, 

contribuindo para o desempenho sustentável das organizações e influenciando os 

agentes da sociedade no sentido de maior transparência, justiça e responsabilidade, 

é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), criado em 1995 com 

dedicação exclusiva ao aprimoramento da governança, bem com a disseminação das 

práticas no país (IBGC, 2015). 

 Prestação de contas (accountability), equidade, responsabilidade pelos 

resultados e transparência são assegurados pela governança corporativa. A McKinsey 

& Company e a Korn/Ferry International realizaram em 2001 uma pesquisa sobre o 

tema nas empresas brasileiras listadas na bolsa, em que foram detectadas as 

seguintes características: 

• Estrutura de propriedade com forte concentração das ações com direito a voto 

(ordinárias) e alto índice de emissão de ações sem direito a voto (preferenciais). 
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• Empresas com controle familiar ou compartilhado por alguns poucos 

investidores alinhados por meio de acordo de acionistas para resolução de 

questões relevantes. 

• Presença de acionistas minoritários pouco ativos. 

• Alta sobreposição entre propriedade e gestão, com os membros do Conselho 

representando os interesses dos acionistas controladores. 

• Pouca clareza na divisão dos papéis entre Conselho e Diretoria, principalmente 

nas empresas familiares. 

• Escassez de conselheiros profissionais no Conselho de Administração. 

• Remuneração dos conselheiros como fator pouco relevante. 

• Estrutura informal do Conselho de Administração, com ausência de comitês 

para tratamento de questões específicas, como auditoria ou sucessão. 

 

 A pesquisa acarretou a conscientização dos administradores, controladores e 

acionistas, quanto a como a governança corporativa pode agregar valor para a 

organização. Começam a surgir preocupações e discussões sobre a separação entre 

as funções dos diretores e as responsabilidades do Conselho de Administração, 

juntamente da transparência na informação divulgada ao mercado. Antes de esta 

pesquisa abordar a lei das sociedades anônimas e outras ações que acarretaram 

estímulo às organizações para implantação de seu código de governança, é preciso 

destacar alguns incentivos governamentais e institucionais que contribuíram para a 

governança corporativa: 

• A criação do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), em 1995. 

• A aprovação da Lei nº 10.303, de 31 de outubro de 2001, conhecida com a 

nova Lei das S.A.s. 

• A criação dos Níveis 1 e 2 de governança corporativa e do Novo Mercado pela 

Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). 

• O estabelecimento de novas regras pela Secretaria de Previdência 

Complementar (SPC) para definição dos limites de aplicação dos recursos dos 

fundos de pensão. 

• A definição, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES), de adoção de práticas de boa governança corporativa como um 

dos requisitos preferenciais para a concessão de financiamentos. 
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 A promulgação da Lei nº 10.303, a Lei das S.A.s, veio para proteger os 

investidores detentores de ações ordinárias, preferenciais e minoritários, com as 

seguintes alterações: 

• Os investidores portadores de ações preferenciais possuem o direito de 

elegerem um membro para o Conselho de Administração, desde que 

representem, no mínimo, 10% do capital social da empresa. 

• Os acionistas minoritários possuem o direito de elegerem um membro para o 

Conselho de Administração, desde que representem, no mínimo, 15% do total 

das ações com direito a voto. 

• Representantes dos empregados, participando (facultada à empresa) no 

Conselho de Administração. 

• Maior autonomia da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 

• Estabelecimento de arbitragem no estatuto social como forma de mecanismo 

de solução entre a empresa e os acionistas. 

 

2.3.8.1 Níveis de Governança 

 

 Segundo Andrade e Rossetti (2009), uma tendência que se observa no mundo 

corporativo é a crescente pressão do mercado pela adesão das empresas às boas 

práticas de governança corporativa. Essa pressão vem de fora e é impossível impedir. 

 A elaboração dos Níveis 1 e 2 de governança corporativa e do Novo Mercado 

visam destacar as empresas com maior transparência e melhorespráticas, sendo uma 

adesão voluntária. São três níveis diferentes e cada um possui um nível de exigência 

maior. 

 Para os autores, a listagem das empresas nesses segmentos diferenciados de 

mercado busca maior proteção e, consequentemente, maior presença do investidor 

minoritário no mercado. Uma quantidade relevante de investidores traz maior liquidez, 

ajudando o mercado de capitais a tornar-se mais robusto, o que traz mais benefícios 

aos investidores, empresas e economia. Na Figura 7, é possível ver as principais 

características de cada nível. 

 As companhias listadas no Nível 1 tem como ênfase a transparência de 

prestações de informações ao mercado, possuindo no mínimo 25% de suas ações em 
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livre circulação. Além das exigências do Nível 1, as companhias listadas no Nível 2 

precisam adotar um conjunto amplo de práticas de governança e de direitos 

societários dos acionistas minoritários, como o de manter ações preferenciais, com 

direito a voto em situações de incorporações e fusão nas assembleias de acionistas. 

 

Figura 7 - Níveis de governança 

 
Fonte: BMFBovespa (2018). 

 

 O Novo Mercado exige que as companhias emitam exclusivamente ações 

ordinárias, tendo todos os acionistas o direito a voto e também à prática de tag along. 

De acordo com Peixe (2003), a vantagem de uma empresa estar listada no Novo 

Mercado é uma melhor precificação de suas ações, trazendo uma redução nos custos 

de captação, baseado no pressuposto de que os investidores se dispõem a pagar um 

prêmio para as empresas que adotam melhores práticas de governança corporativa e 

que apresentam maior grau de transparência. 
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2.3.8.2 Estrutura de governança 

 

Figura 8 - Estrutura de governança 

 
Fonte: IBGC (2015, p. 19). 

 

 De acordo com o IBGC (2015), a estrutura de poder, representada na figura 

acima, internaliza elementos que fazem parte da construção da governança 

corporativa, com a finalidade de alinhar estrutura e pessoas, em todos os níveis 

hierárquicos, com relação à missão, à visão de futuro, aos objetivos estratégicos, às 

metas, além das atribuições institucionais, desdobramentos e monitoramento do 

desempenho. Significa colocar todos os componentes da organização voltados na 

direção apontada pela estratégia, transformando-a em práticas consolidadas, mas 

abertas a melhorias. Para isso, é crucial definir claramente os papéis dos acionistas, 

Conselho de Administração, Diretoria Executiva e demais partes interessadas, 

elaborar manuais, códigos e instrumentos de conformidade para tornar explícito o que 

se espera em termos de comportamento e atitude na organização. 

 Essa estrutura leva em consideração nas tomadas de decisões que as 

organizações devem envolver todos os seus stakeholders, buscando agregar valor 

não apenas aos detentores do capital, mas aos funcionários, fornecedores, clientes, 

comunidade, sociedade, governo e até mesmo aos concorrentes, em alguns casos. 
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2.3.8.3 O Conselho de Administração 

 

Figura 9 - Missão e responsabilidades do Conselho de Administração 

 
Fonte: Andrade e Rossetti (2009, p. 281). 

 

 O Conselho de Administração possui a responsabilidade indelegável de 

proteger os interesses do proprietário, sendo o principal agente interno no combate 

aos custos de agência (acionistas e gestores), ou seja, possui ligação entre a 

propriedade e a Diretoria Executiva no monitoramento de todo um conjunto de riscos 

de gestão e de conflitos, o que lhe dá grande força para exercer o controle nas 

organizações. Isso, porém, pode ser comprometido quando não há assimetria de 

informações entre Conselho e Diretoria, a capacidade de influência do CEO com os 

conselheiros, não fortalecendo o trabalho da Diretoria Executiva. 

 De acordo com Andrade e Rossetti (2009), mesmo as Assembleias Gerais 

ficando responsáveis pelas decisões de alta relevância para a organização, a 

governança corporativa é feita com base nas decisões do Conselho de Administração. 

Constituindo o Conselho, há assentos de representantes dos proprietários, 

controladores e acionistas minoritários, conselheiros independentes e, em alguns 

casos, integrantes dos stakeholders. O Conselho de Administração tem a 

responsabilidade de instalação do Comitê de Auditoria e da instalação de uma 

Auditoria Independente. A criação desse comitê e de outros possui como 

responsabilidade a definição de políticas e de riscos transitados pelo Conselho de 

Administração e dele para a Diretoria Executiva. Esta tem como dever corresponder 
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às expectativas emitidas pelo Conselho em total alinhamento com os interesses dos 

proprietários. 

 As principais responsabilidades do Conselho de Administração são a 

separação ou sobreposição de funções, grau de envolvimento e missão de áreas de 

atuação, de acordo com Andrade e Rossetti (2009). 

 As organizações com separação de propriedade e controle responsáveis pelas 

decisões de gestão não arcam com os efeitos totais da perda de riqueza proveniente 

de suas decisões. É necessário que seja feita pelo Conselho de Administração, área 

responsável por garantir a perenidade da organização. Mesmo assim, essa separação 

na tomada de decisão não precisa ser total, pois essa estrutura significa que, para 

uma decisão específica, um agente (Conselho ou Diretoria) não pode exercer sozinho 

o direito de controle (FAMA; JENSEN, 1983). 

 A separação de funções é de alta relevância para blindar ou dar independência 

ao Conselho de Administração, uma vez que as atividades de um presidente executivo 

e de um presidente de Conselho são totalmente diferentes e, ao mesmo tempo, 

conflitantes. O presidente executivo administra a organização, enquanto o presidente 

do Conselho (chairman), junto de outros conselheiros, possui a função de monitorar o 

presidente executivo e avaliar o seu comportamento. Dessa forma, se há exercício da 

mesma pessoa, ocorrerá o conflito de interesses, pois a Diretoria Executiva pode 

omitir informações, diminuindo as condições do Conselho de Administração de avaliar 

o desempenho da organização (COOMBES; WONG, 2004). 

 Outros pesquisadores encontram também relação de alta relevância entre o 

desempenho da organização e a composição do Conselho, ao verificarem que os 

Conselhos de empresas americanas com maioria de membros independentes reagem 

de forma diferente aos de menor composição, em que a maior diferença seria a de 

que alguns contribuem efetivamente para a geração de valor na organização, 

enquanto outros não (BHAGAT; BLACK, 1999). Baysinger e Hoskisson (1990) 

defendem que um Conselho de Administração pequeno coloca em cheque a 

diversidade de experiências e conhecimento, reduzindo o nível de informação e 

contribuindo pouco na elaboração da estratégia, o que compromete a organização. 
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2.3.8.4 A Diretoria Executiva 

 

Figura 10 - Missão e responsabilidade da Diretoria Executiva 

 
Fonte: Adaptado de Andrade e Rossetti (2009). 
 

 De acordo com Andrade e Rossetti (2009), a estrutura de governança 

corporativa, que é composta de Diretoria Executiva (escolhida pelo Conselho de 

Administração), Conselho Fiscal (escolhido pelos acionistas), Conselho de 

Administração (eleito pelos acionistas) e os detentores de propriedade (acionista), é 

responsável pelo controle do processo estabelecido e do sistema de relações 

proposto. As ações que tiram as organizações da inércia são de responsabilidade da 

Diretoria Executiva. 

 A prática da franqueza com clima de confiança, cultura de dissensão aberta, 

portfólio de funções flexíveis, prestação de contas e avaliação do desempenho são 

recomendações que Sonnenfeld (2002) deixa para o principal executivo com o intuito 

de construir um Conselho de Administração eficaz e independente. 

 Ao principal executivo, fica a responsabilidade de exercer a gestão executiva 

da organização, buscando sempre a excelência profissional, eficácia estratégica, 

maximização do retorno e criação de valor à organização. Essas responsabilidades 

são estipuladas por leis vigentes ou órgãos regulatórios. A simetria nas cresças da 

organização e a interação com o conselho se tornam suas maiores responsabilidade. 

Existe também a expectativa perante os principais executivos com relação à tomada 

de decisões de alto impacto na organização, como cisões, fusões, incorporações, 

revisão de portfólio, mudanças na estrutura como forma de alinhamento ao mercado 

e evolução das ferramentas de gestão, definindo uma estratégia adequada aos 
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propósitos da corporação e às expectativas dos acionistas, que serão representados 

pelo Conselho de Administração. 

 

2.3.9 Banco do Brasil e a Governança Corporativa 

 

 Para se compreender melhor a governança corporativa na instituição 

pesquisada, o próprio Banco do Brasil cita algumas de suas práticas: 

 

A excelência das nossas práticas de governança é comprovada pela adesão 
do BB ao Novo Mercado da B3 – Brasil, Bolsa, Balcão (desde 2006), 
segmento que reúne empresas com padrão altamente elevado de 
governança corporativa. Somos o único banco listado nesse segmento. O 
Banco do Brasil é certificado, também pela B3, como Destaque em 
Governança de Estatais, o que representa mais reconhecimento do mercado 
ao constante aprimoramento das práticas de governança corporativa 
adotadas pelo BB (BB, 2019). 

 

 Para o pesquisador desta dissertação, o BB é uma instituição financeira com 

papel social e econômico para o país de extrema relevância, sendo um dos maiores 

bancos da América Latina (AL). 

 Excluindo as informações que possam representar risco ao banco, à sua 

imagem e ao seu ramo de negócios, o BB preza pela equidade e transparência, 

sempre disponibilizando suas informações ao mercado, como interpretação de 

geração de valor para a organização, bem como para seus stakeholders. 

 É importante, de uma maneira clara e acessível, verificar a sua prestação de 

contas, como forma de zelar pela viabilidade econômica do banco, mitigando riscos e 

gerindo diversas formas de capitais: humano, social relacionamento e financeiro. 

 A Figura 11 apresenta uma visão sistêmica das práticas e princípios do banco 

em governança corporativa e, a seguir, há um descritivo de cada área. 

 Propriedade – Um banco múltiplo, de direito privado, sociedade anônima 

aberta, economia mista com exploração econômica conforme art. 173 da Constituição 

Federal. É regido por seu estatuto, conforme Leis nº 4.595/1964, nº 6.404/1976 e nº 

13.303/1916. O acionista controlador é a União, com exclusivamente ações ordinárias, 

em que cada ação dá direito a um voto, reforçando o princípio de equidade. 

 Acionistas – Sua estrutura permite alinhamento de interesses entre o governo, 

comunidade, clientes e acionistas minoritários e majoritários. 
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Figura 11 - Estrutura administrativa 

 
Fonte: BB (2018b). 

 

 Assembleia Geral de Acionistas (AGE) – Órgão convocado pelo Conselho 

de Administração para cumprimento de ações previstas em lei, competindo deliberar 

as ações do capital social do BB, aumento de capital, abertura de capital, fusão, 

incorporação, cisão e liquidação da empresa. Além disso, há a responsabilidade de 

aprovar as práticas de governança corporativa. 

 Gestão – Cabe ao Conselho Diretor e aos gestores o cumprimento dos 

normativos da instituição. O BB adotou sua tomada de decisões de forma colegiada, 

com o intuito de envolver todos na elaboração da estratégia. Essas decisões são 

tomadas em comitês estratégicos, para propiciar velocidade e qualidade nas decisões 

alinhadas aos interesses do banco. Compõe essa estrutura a Diretoria Executiva e o 

Conselho de Administração, os quais devem ser formados por brasileiros, dotados de 

conhecimento para o cargo: compliance, integridade, idoneidade moral e reputação 

ilibada, conforme requisitos da Lei nº 6.404/1976 e Lei nº 13.303/2016. 

 Conselho de Administração – Órgão independente, com decisão na forma 

colegiada, tem funções eletivas, estratégicas e fiscalizadoras, não executando 

funções diretivas. É composto de oito membros, eleitos por AGE, conforme regimento 

interno. A indicação de seus membros ocorre de acordo com o perfil de representação 

acionária, em que os minoritários também possuem o direito de escolher pelo menos 

dois de seus oito membros. Ademais, há o direito a um representante dos funcionários, 

que é escolhido por voto por meio de seus pares, feita por eleição organizada. No 
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mínimo 25% dos membros precisam ser conselheiros independentes, definição feita 

pela Listagem B3 (Novo Mercado). A prestação de contas do Conselho de 

Administração vem acompanhada de uma avaliação do próprio desempenho do 

Conselho, Diretoria Executiva, comitês, auditor geral, presidente e Secretaria 

Executiva. 

 Diretoria Executiva – Responsável pela administração do BB, sendo 

composta de presidente, vice-presidentes e diretores. Deve fazer cumprir o Estatuto 

Social, deliberações do Conselho de Administração e AGE, sempre prezando 

princípios de governança corporativa e boa técnica bancária. Cada membro toma 

decisões e deve cumprir decisões tomadas de forma colegiada pelo Conselho Diretor. 

Possui entre 10 e 38 membros, com 10 vice-presidentes e 27 diretores eleitos pelo 

Conselho de Administração, mediante indicação do presidente do BB. Este, por sua 

vez, é nomeado e passível de demissão pelo presidente da República. Dessa forma, 

o cargo de diretor fica privado a funcionários da ativa. 

 Conselho Diretor – Formado somente pelo presidente e vice-presidentes, que 

são tomadores de decisões, as quais devem ser cumpridas pela Diretoria Executiva. 

Possui a responsabilidade de propor e executar a estratégia corporativa, o orçamento 

geral e políticas e planos de investimentos; elaborar e executar o plano de mercados 

e o acordo de trabalho; decidir sobre a estrutura interna; e aplicar e distribuir lucros 

gerados, na forma deliberada pelo Conselho de Administração ou AGE. 

 Fiscalização e Controle – Tem como responsabilidade fiscalizar os atos de 

gestão, efetuados pelo Conselho Fiscal, que exerce o papel de assessoramento do 

Conselho de Administração. É constituído também do Comitê de Riscos e de Capital, 

Comitê de Remuneração e Elegibilidade e Comitê de Auditoria. 

 Conselho Fiscal – Estruturado por meio da deliberação da AGE, fiscaliza os 

administradores do BB e reporta-se aos acionistas, sendo constituído de cinco 

membros efetivos e suplentes. Estes, na sua atuação, relacionam-se com todos os 

órgãos e indivíduos que fazem parte da estrutura de governo. 

 Comitê de Auditoria – Composto de três a cinco membros, com 

predominância de auditores independentes e com comprovação de conhecimentos na 

área de contabilidade societária e auditoria. Sua principal função na estrutura de 

governo é o assessoramento do Conselho de Administração nos temas de fiscalização 

da gestão, observância de conformidade, governança e responsabilização 

corporativa. 
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 Comitê de Remuneração e Elegibilidade – Vinculado ao Conselho de 

Administração, ajuda no estabelecimento da Política de Remuneração dos 

Administradores do banco e da Política de Indicação e Sucessão do BB. Compõe-se 

de cinco membros com pelo menos um dos integrantes sendo membro da Diretoria 

Executiva ou do Conselho de Administração. 

 Comitê de Risco e de Capital – Assessora o Conselho de Administração nas 

funções de gestão de risco e de capital, sendo composto de quatro membros efetivos, 

eleitos pelo próprio Conselho de Administração. 

 Auditoria Interna – Vinculada ao Conselho de Administração, tem a 

responsabilidade de analisar a aderência ao controle interno, processos de 

governança, gerenciamento de riscos, confiabilidade dos registros e divulgação deles, 

preparando, assim, as demonstrações financeiras do banco. 

 Auditoria Independente – Assegura e valida as demonstrações financeiras do 

banco. A destituição e a escolha da auditoria independente são de responsabilidade 

do Conselho de Administração. 

 Este capítulo buscou compreender os elementos que compõem o sistema de 

governança corporativa, compreendendo na empresa objeto de pesquisa a relação 

entre o Conselho de Administração, Diretoria Executiva e proprietários (acionistas), 

que se transformam no alicerce para a busca de perenidade e resultados sustentáveis 

aos seus stakeholders. 

 

2.4 Sustentabilidade 

 

 O tripé da sustentabilidade, conhecido como 3 Ps (people, planet e profit), tem 

como objetivo manter o equilíbrio social, econômico e ambiental. O seu conceito é 

apoiado no equilíbrio desses três fatores, em que a evolução do ser humano deve 

preservar e respeitar os interesses ambientais, sociais e econômicos (ELKINGTON, 

1999). O autor chama de “ativismo do consumidor” um movimento que ocorreu a partir 

da década de 1970, em que o consumidor questionava as estratégias das empresas 

e governos que se relacionavam ao meio ambiente e também as consequências 

provocadas por suas ações. John Elkington foi considerado um dos mentores do 

consumo consciente. 

 Partindo do questionamento às empresas sobre as suas estratégias, Kolk 

(2008) evidencia e defende a elaboração e divulgação de relatórios de 
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sustentabilidade, para permitir a comunicação da organização com seus stakeholders. 

Em 2008, o autor examinou os relatórios de sustentabilidade de empresas listadas na 

“Fortune Global 250”, para verificar como tais informações se relacionavam com a 

governança corporativa. Ele constatou que algumas organizações já detinham 

cuidados na estruturação e supervisão da responsabilidade ambiental, da ética e do 

cumprimento dela. Dentro de uma organização, a governança corporativa dá 

legitimidade às ações que buscam práticas sustentáveis, como divulgação de 

relatórios, sendo que, além de lucratividade, as práticas de governança enfatizam 

evidenciações sobre a dimensão ambiental. 

 

Quadro 1 - Indicadores de governança e socioambientais 

I. Existência de uma estrutura de sustentabilidade na organização 

II. Existência de um departamento ou unidade de sustentabilidade separada 

III. Existência de pessoa ou órgão responsável pela sustentabilidade 

IV. Existência de uma seção separada sobre governança corporativa no relatório 

V. Governança corporativa especialmente ligada às questões de sustentabilidade 

VI. Existência de um código de ética ou de conduta 

VII. Existência de mecanismos de reclamação ligados à sustentabilidade 

VIII. Verificação externa do relatório de sustentabilidade 

Fonte: Adaptado de Kolk (2008). 

 

 Além das relações dos stakeholders que regem os interesses das 

organizações, as quais possuem como principais intervenientes o Conselho de 

Administração, acionistas e administradores, há a influência de outros atores, como 

fornecedores, meio ambiente, comunidade, reguladores e funcionários, provocando a 

reflexão de que cada companhia tem um impacto sobre a sociedade muito além do 

planejado e que a sustentabilidade para o meio social implica a não utilização de 

recursos que não possam ser renovados (ARAS; CROWTHER, 2008). 

 Sustentada em boas práticas de governança corporativa, uma organização 

pode equilibrar os interesses de seus stakeholders, sendo que o reconhecimento de 

uma companhia sustentável só ocorre quando ela valoriza os seus agentes externos 

e internos, o que não é diferente para as companhias que fazem parte do sistema 

financeiro. 

 De acordo com Lins e Wajnberg (2007), de diversas formas a sustentabilidade 

corporativa pode estar presente nas empresas do setor financeiro, mercado em que 

está a companhia estudada. A sustentabilidade corporativa pode estar inserida em 

produtos que possuem ligação com preservação ambiental ou inclusão social, pode 

estar nos processos para análise de riscos socioambientais vinculados à avaliação de 
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risco do cliente e até na avaliação e seleção de fornecedores que atendam a critérios 

de sustentabilidade. Dessa forma, a instituição financeira se transforma em uma 

indutora de práticas sustentáveis para os seus stakeholders. 

 

2.4.1 Sustentabilidade no Banco do Brasil 

 

 Existe um conceito mundialmente conhecido de sustentabilidade, que é buscar 

a satisfação das necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras de suprirem suas próprias necessidades. Mas, para explicar esse 

conceito dentro do BB, será utilizado o conceito de sustentabilidade corporativa, que 

seria a unificação de um ecossistema que integra os stakeholders, todas as 

ramificações de negócios do banco, os aspectos ambientais, sociais e a elaboração 

de uma estratégia adequada. 

 Sustentabilidade corporativa assegura que os negócios possuam uma função 

social e ambiental, ou seja, que caminhem juntos. Para o BB, a implementação e 

melhoria de seu conceito de sustentabilidade trouxe ganhos financeiros, ambientais e 

sociais. 

 A política de responsabilidade socioambiental do BB busca educar e orientar o 

comportamento da organização, pautando-se pela proporcionalidade, eficiência e 

relevância, buscando o comprometimento também das empresas, com simples 

participação e coligadas. O banco segue a resolução do Conselho Monetário Nacional 

(CMN) nº 4.327, de 25 de abril de 2014 e o normativo Sarb nº 14, de 28 de agosto de 

2014 (Autorregulação Febraban). O comportamento do BB é orientado por políticas 

específicas e políticas de responsabilidade socioambiental. 

 A Resolução nº 4.327 dispõe de diretrizes para implantação da política de 

responsabilidade socioambiental para todas as instituições financeiras e organizações 

autorizadas a funcionar pela autoridade monetária. Mesmo sendo o objetivo desta 

pesquisa abordar o risco de crédito, é relevante ressaltar que as instituições 

financeiras ficam obrigadas a levar para a sua gestão de riscos o risco social e 

ambiental de seus clientes, em específico das empresas, antes de aprovar um 

financiamento, bem como, após a liberação, a fiscalização dos empreendimentos 

abrangidos pela linha de crédito. 
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 Para a resolução, uma estrutura de governo deve proporcionar condições para 

a implementação de uma política de responsabilidade socioambiental, a sua 

monitoração, verificação e avaliação da efetividade. 

 Com base nas normas e leis para definição de estratégia, o BB possui alguns 

princípios, com bases ambientais e sociais, respeito e valorização da diversidade e da 

equidade nas relações: 

• Melhoria contínua do desempenho socioambiental; 

• Implementação de práticas sustentáveis; 

• Apoio e subsídio a iniciativas que busquem a estabilização ou redução de 

gases de efeito estufa na atmosfera; 

• Busca de ações voltadas à eficiência ambiental, poluição, serviços e processos, 

emissão de carbono em produtos e destinação adequada de resíduos; 

• Promoção dos direitos humanos, do meio ambiente e do desenvolvimento 

sustentável, dos direitos fundamentais do trabalho e da ética. 

 

 Para que haja a difusão desses princípios e das políticas de sustentabilidade 

socioambiental, o BB possui uma estrutura de governo para a responsabilidade 

socioambiental e gestão de riscos, compatível com a natureza do negócio, o porte do 

banco, as relações entre os diversos públicos de interesse e a complexidade dos 

produtos e serviços. Para isso, os integrantes do Conselho de Administração e 

Diretoria Executiva do banco são constantemente capacitados para o cumprimento da 

política, a qual busca o estímulo de todos os stakeholders vinculados ao banco, que 

podem ser a sociedade, outras empresas, governos (municipal, estadual e federal), 

para juntos definirem práticas que reduzam riscos e gerem oportunidades sociais e 

ambientais. Essas práticas ambientalmente corretas devem estar sempre alinhadas à 

atuação negocial e ao investimento social privado. 

 Em 2005, o Banco do Brasil se tornou o primeiro banco de economia mista de 

nível mundial a realizar a adesão aos Princípios do Equador. Tais princípios e critérios 

são de adesão voluntária pelas instituições financeiras e seguem as referências dos 

Padrões de Desempenho sobre Sustentabilidade Socioambiental da International 

Finance Corporation (IFC) e as diretrizes do Banco Mundial sobre meio ambiente, 

segurança e saúde. 
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 De acordo com a Equator Principles, seus princípios se aplicam aos seguintes 

produtos financeiros: 

• Empréstimos-Ponte (Bridge Loans): com prazo inferior a dois anos a serem 

refinanciados por financiamento de projeto ou por financiamentos corporativos 

específicos para projetos. 

• Financiamentos Corporativos Dirigidos a Projetos (Project Related Corporate 

Loans): destinam-se a um único projeto sobre o qual o cliente tem o controle 

operacional efetivo, com valor total consolidado de pelo menos US$ 100 

milhões e compromisso individual da instituição financeira de pelo menos US$ 

50 milhões, com prazo de pelo menos dois anos. 

• Assessoramento em projetos de financiamento (Project Finance Advisory 

Service): para projetos cujo custo total de capital seja igual ou superior a US$ 

10 milhões. 

• Financiamento de Projeto (Project Finance): cujo custo total de capital seja 

igual ou superior a US$ 1 milhão. 

 

 Por meio de sua Diretoria Comercial, o público-alvo (clientes) dos Princípios do 

Equador é orientado quanto à contratação ou não de consultoria ambiental. 

Posteriormente, essa documentação é analisada pela área de crédito, na qual é 

elaborada uma Súmula de Avaliação Socioambiental que é depois revisada por um 

comitê de crédito. 

 

Figura 12 - Pactos e acordos 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 
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 O BB possui 14 pactos e acordos com organizações de fomento ao movimento 

de responsabilidade socioambiental em nível nacional e internacional e entidades 

setoriais, os quais compõem o compromisso da companhia com essas práticas. 

 Dentre os pactos e acordos, os que possuem características similares aos 

objetivos desta pesquisa são os Princípios do Equador, explicados anteriormente; o 

Pacto pelo Combate ao Trabalho Escravo, que impede a concessão de crédito por 

parte do BB para clientes que tiverem os seus nomes incluídos na relação de 

empregadores e proprietários rurais que submetem os seus trabalhadores a formas 

degradantes no trabalho ou os mantenham em condições análogas ao trabalho 

escravo; e o Fórum Amazônia Sustentável, por meio do qual o BB participa de um 

grupo composto de diversas entidades empresariais, não governamentais e 

governamentais para debater os caminhos a serem seguidos para o desenvolvimento 

sustentável da Amazônia. 

 Portanto, entende-se que as organizações financeiras como o BB já 

reconhecem e agem sob a perspectiva da responsabilidade socioambiental, 

agregando o tema na sua estrutura, missões, visões e práticas negociais com a 

intenção de ser tornarem agentes indutoras do tema. Ainda que não possua um 

elevado impacto socioambiental direto, o sistema financeiro pode influenciar os 

diversos elementos da sociedade. 

 

2.5 Publicações Recentes 

 

 Dentro dos três temas desta pesquisa, o pesquisador traz algumas publicações 

recentes com a intenção de que o leitor possa mapear a evolução da produção 

acadêmica que ocorreu com os temas governança corporativa e sustentabilidade e 

governança corporativa e gestão de risco de crédito nos últimos anos. 

 A governança e a sustentabilidade são expressões que pertencem ao meio 

organizacional e acadêmico (ÁLVARES; GIACOMETTI; GUSSO, 2008). Um 

relacionamento organizacional, embasado pela sustentabilidade, dá o significado de 

governança corporativa (BERTUCCI; BERNARDES; BRANDÃO, 2006). O 

mapeamento de Ribeiro (2014) sobre produções acadêmicas no período de 2000 a 

2013, com os temas governança e sustentabilidade juntos, revela significativo 

crescimento na produção, com maior abordagem nas pautas de disclosure, ética, 

estrutura de capital, valor aos acionistas e responsabilidade social corporativa. 
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 O conceito de sustentabilidade na organização se dá pela correlação do 

conceito de triple bottom line, com um desempenho econômico satisfatório para os 

seus acionistas sendo demonstrado com transparência para os seus stakeholders 

(BENITES; POLO, 2013). 

 O uso de controles internos por meio da gestão de riscos permite à alta 

administração a supervisão direcionada ao risco de maior impacto para a organização, 

facilitando penetrar no mercado de capitais para a construção da perenidade e de um 

valor agregado (BERGAMINI JUNIOR, 2005). 

 Na busca de artigos publicados recentemente, não foram encontrados 

trabalhos sobre governança corporativa e risco de crédito, porém nos últimos anos é 

necessário registrar uma evolução nos temas de governança e controles internos, 

sempre na busca da entrega do melhor resultado aos seus stakeholders. 

 Finalizado o presente referencial teórico, a próxima seção aborda a 

metodologia utilizada para a realização desta pesquisa e também cada etapa, bem 

como as ferramentas para coleta e análise dos dados. 
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3 METODOLOGIA 

 

 A ciência é um continuum, por isso a revisão de literatura é um momento 

importante em qualquer processo de geração de conhecimentos. Nesse sentido, a 

trajetória da construção do conhecimento que norteia esta investigação científica é 

descrita na figura abaixo. 

 

Figura 13 - Principais autores utilizados 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 

 Serão descritos neste tópico o caso definido pelo autor, procedimentos e 

instrumentos de coleta de dados, pressupostos e delineamento da pesquisa. Para 

Phillips e Burbules (2000), pesquisa envolve realizar alegações, refinando ou 

abandonando alguma delas e também as substituindo. A pesquisa busca o 

desenvolvimento de verdades que possam se tornar relevantes. Com isso, demonstrar 

objetividade é essencial para uma investigação competente. 

 O estudo de caso foi identificado como adequado por ser um método de 

abordagem qualitativa e contemporânea, com pouca influência sobre os eventos e 

com propostas que questionam o projeto, podendo ser subsidiadas por meio de 

entrevistas com envolvidos e observação direta (YIN, 2010). 
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 Foi escolhida para o trabalho a abordagem do tipo qualitativa devido à utilização 

de um cenário natural e de métodos múltiplos que são humanísticos e interativos, além 

de o pesquisador buscar o envolvimento dos participantes na coleta de dados, ou seja, 

uma pesquisa estritamente interpretativa (ROSSMAN; RALLIS, 1998). 

 Como descrito na justificativa teórica e prática, o envolvimento do pesquisador 

com a companhia estudada vem ocorrendo ao longo de dez anos. Dentro desse 

período, as experiências com crédito bancário se deram em diversas regiões 

brasileiras, as quais despertaram o problema de pesquisa deste estudo acadêmico. 

 

3.1 Delineamento da Pesquisa 

 

Foi escolhida a pesquisa descritiva pela observação de fatos que já foram 

analisados, registrados e classificados sem a interferência do pesquisador e 

também o uso de técnicas padronizadas na coleta de dados, como observação 

e roteiro de perguntas semiestruturado. 

 

3.2 Seleção do Caso 

 

 O recorte de pesquisa é o Banco do Brasil S.A., sobre o qual se pretende 

elaborar um estudo mais aprofundado, em um ambiente real, utilizando múltiplas 

fontes de informação, como observações, entrevistas e documentos. 

 O escopo da pesquisa será descrever como são afetadas as práticas 

organizacionais em direção à governança e à sustentabilidade sob a perspectiva da 

gestão do risco de crédito no banco, pois a relevância da organização e a 

disponibilidade de acesso a informações possuem grande influência na escolha do 

contexto. 

 O objeto de pesquisa está localizado geograficamente em todo o território 

brasileiro, em algumas localidades com serviços específicos, além de presença em 

23 países com atuação há mais de 40 anos. A descrição do objeto tem como objetivo 

contextualizar e destacar a relevância da pesquisa. 

 O ambiente selecionado para a realização dos trabalhos será uma agência 

bancária localizada no município de Araucária-PR, agência que possui 24 funcionários 

em sua dotação, todos envolvidos com crédito. Pretende-se selecionar nessa agência 

somente os funcionários envolvidos com crédito para Pessoas Jurídicas para que, 
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diante desse recorte, haja selecionados para uma entrevista semiestruturada: 11 

funcionários, sendo um o gerente-geral, 7 gerentes de relacionamento, 2 assistentes 

e 1 escriturário. 

 Foram selecionados colaboradores envolvidos apenas com crédito para 

Pessoas Jurídicas devido ao tema possuir a maior relevância no seu resultado dentro 

da instituição em comparação com os envolvidos com crédito para Pessoas Físicas e 

Produtores Rurais, além da disponibilidade de informações. 

 É necessário registrar neste subcapítulo a alteração ocorrida no público a ser 

entrevistado: houve a exclusão de funcionários de Superintendência e Diretoria 

Executiva, justificada pela atual conjuntura política que implicou na saída voluntária 

dos funcionários da pesquisa. Com essa eventualidade, pode-se limitar o potencial da 

pesquisa, porém com a descrição dos objetivos deste trabalho é possível ter no futuro 

um precedente para que o pesquisador possa realizar artigos ou propor uma tese com 

a construção e a união de todos os elementos que foram banidos nessa fase da 

pesquisa. Pretende-se aplicar o elaborado no constructo abaixo com o objetivo de 

coleta de dados para análise e posterior interpretação e conclusão por parte do 

pesquisador. 

 

3.3 Proposições Teóricas 

 

 Alinhado ao objetivo geral de descrever como, no Banco do Brasil, a gestão do 

risco de crédito afeta as práticas organizacionais em direção à governança e 

sustentabilidade, não serão levantados pressupostos. 

 

3.4 Constructo 

 

 Esta seção apresentará o constructo da pesquisa, tendo como base o 

referencial teórico como uma estrutura de elementos que irá embasar as perguntas 

do roteiro semiestruturado nos apêndices no final do trabalho. 

 O constructo está relacionado com o quarto objetivo específico, que será 

demonstrar como a gestão do risco de crédito do Banco do Brasil S.A. influencia as 

práticas de governança corporativa e sustentabilidade. A sua divisão se dará em 

categorias, subcategorias, definição constitutiva, definição operacional, e seus 
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respectivos autores, e itens do instrumento da coleta de dados, conforme quadro a 

seguir. 

 

Quadro 2 - Gestão do risco de crédito e a convergência com a GC e sustentabilidade 
Objetivo específico: demonstrar como a gestão do risco de crédito 

Subcategoria Definição Construtiva 
Fatores de Definição 

Construtiva 
Fatores de Definição 

Operacional 
Autores 

Econômico 

Alinhar estrutura e 
pessoas, em todos os 
níveis hierárquicos, 
com relação à missão, 
à visão de futuro, aos 
objetivos estratégicos, 
às metas, além das 
atribuições 
institucionais, 
desdobramentos e 
monitoramento do 
desempenho. Significa 
colocar todos os 
componentes da 
organização voltados 
na direção apontada 
pela estratégia, 
transformando-a em 
práticas consolidadas. 
(ANDRADE; 
ROSSETTI, 2009). 
 
Existem também a 
expectativa perante os 
principais executivos, a 
tomada de decisões de 
alto impacto na 
organização, como 
cisões, fusões, 
incorporações, revisão 
de portfólio, mudanças 
na estrutura como 
forma de alinhamento 
ao mercado, e 
evolução nas 
ferramentas de gestão, 
definindo assim uma 
estratégia adequada 
aos propósitos da 
corporação e às 
expectativas dos 
acionistas, que serão 
representados pelo 
Conselho de 
Administração 
(ANDRADE; 
ROSSETTI, 2009). 

Estratégia: trata-se da 
Importância da 
capilaridade da 
estratégia dentro da 
organização, bem 
como a sua 
convergência com os 
diversos interesses 
que a cercam 
(ANDRADE; 
ROSSETTI, 2009). 
 
Decisões de alto 
impacto: Ressaltam 
inciativas corporativas 
que busquem a 
mitigação do impacto 
das organizações 
sobre o meio 
ambiente. Há três 
motivações: a 
legitimação, a 
competitividade e a 
responsabilidade 
ambiental. Além da 
preocupação com a 
sustentabilidade, 
ocorreu 
simultaneamente o 
crescimento na 
regulação sobre o 
tema, por essas 
práticas sustentáveis 
integrarem a 
estratégia corporativa 
(BANSAL; ROTH, 
2000). 

Identificar a 
percepção de cada 
colaborador sobre a 
capilaridade da 
estratégia nos níveis 
operacional, tático e 
estratégico. 
Perguntas: Q1. 
 
Avaliar, sob a 
perspectiva do risco 
de crédito, como as 
decisões de diversos 
níveis hierárquicos 
que possuem um alto 
impacto são tomadas 
dentro do banco. 
Perguntas: Q2 e Q3. 

Andrade e Rossetti 
(2009) 
 
Bansal e Roth (2000) 

Social 

A reputação da 
companhia, os 
stakeholders se 
preocupam também 
com a cidadania, 
direitos humanos, 
ambiente e 
responsabilidade 
sustentável. Para 
Bronn e Vidaver-Cohen 
(2008), essas 
preocupações devem 
ser zeladas por meio 
de políticas ou práticas 
que beneficiem a 
sociedade onde a 
instituição está 

Negócios sociais: 
abordam a 
importância do 
impacto causado 
pelos negócios 
realizados pela 
organização 
(BRONN; VIDAVER-
COHEN, 2008). 
 
Iniciativas sociais: 
desenvolvimento de 
iniciativas que 
busquem minimizar 
os problemas da 
sociedade utilizando 
mecanismos de 

Buscar identificar 
como é tratado e qual 
o impacto dos 
negócios sociais nos 
níveis operacional, 
tático e estratégico. 
Perguntas: Q4 e Q5. 
 
Descrever por meio 
de percepções dos 
entrevistados como 
são enxergadas as 
iniciativas. 
Perguntas: Q6. 

Bronn e Vidaver-
Cohen (2008) 
GRI (2017) 
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inserida, a exemplo do 
apoio ou financiamento 
a instituições sem fins 
lucrativos em países 
subdesenvolvidos para 
proteção ao ambiente. 

mercado com o 
objetivo de resolver 
desigualdades de 
forma sustentável no 
Banco do Brasil (GRI, 
2017).  

Ambiental 

O tripé da 
sustentabilidade, 
conhecido como 3 Ps 
(pessoas, planeta e 
lucro), possui como 
objetivo manter o 
equilíbrio social, 
econômico e ambiental, 
e o seu conceito é 
apoiado no equilíbrio 
desses três fatores, em 
que a evolução do ser 
humano deva preservar 
e respeitar os 
interesses ambientais, 
sociais e econômicos 
(ELKINGTON, 1999). 
 
Dentro de uma 
organização, a 
governança corporativa 
dá legitimidade a ações 
que busquem práticas 
sustentáveis, como 
divulgação de 
relatórios, sendo que, 
além de lucratividade, 
as práticas de 
governança enfatizam 
evidenciações sobre a 
dimensão ambiental. 
Kolk (2008) evidencia e 
defende elaboração e 
divulgação relatórios 
sustentabilidade, 
permitirem 
comunicação 
organização com seus 
stakeholders. 

Princípios e valores: 
ressaltam a 
importância de uma 
política orientada para 
o comportamento da 
organização, pautado 
pelo princípio da 
eficiência, relevância 
e proporcionalidade, 
para que sejam 
definidos os seus 
direcionamentos a 
partir dessas 
orientações 
(ELKINGTON, 1999).  
 
Relatórios: destacam 
a importância da 
elaboração de 
divulgação de 
relatórios que 
demonstrem o 
alinhamento e 
resultados dos 
indicadores de 
sustentabilidade 
(KOLK, 2008). 

Identificar a presença 
de uma política 
sustentável nos níveis 
operacional, tático e 
estratégico. 
Perguntas: Q7 e Q8. 
  
  
Avaliar como 
organizacional 
interpreta os 
relatórios e suas 
divulgações mercado.  
Perguntas: Q9 e Q10. 

Kolk (2008) 
 
Elkington (1999) 

Fairness, 
Disclosure, 
Accontability e 
Compliance 

Os escândalos, as 
fraudes contábeis e os 
conflitos com analistas 
de investimentos 
trouxeram novas leis e 
regulamentos que 
disciplinam o 
comportamento no 
mundo corporativo 
(HASSET; MAHONEY, 
2002). 

Valores da lei 
Sarbanes-Oxley 
1 – Compliance: 
conformidade legal; 
2 – Accountability: 
prestação 
responsável de 
3 – Disclosure: mais 
transparência; 
4 – Fairness: senso 
de justiça 
(ANDRADE; 
ROSSETTI, 2009). 

Identificar a presença 
dos quatro valores 
nos níveis 
operacional, tático e 
estratégico.  
Perguntas: Q11, Q12, 
Q13, Q14, Q15 e 
Q16. 

Hasset e Mahoney 
(2002) 
 
Andrade e Rossetti 
(2009) 

Alçadas e comitês 

A separação de 
funções é de alta 
relevância para blindar 
ou dar independência 
ao Conselho de 
Administração, uma 
vez que as atividades 
de um presidente 
executivo e de um 
presidente de Conselho 
são totalmente 
diferentes e, ao mesmo 
tempo, conflitantes. O 
presidente executivo 
administra a 
organização, enquanto 
o presidente do 

Separação de 
funções: ressalta a 
estrutura formal de 
governo e sempre 
traz poderio para a 
organização, com 
limite para os 
indivíduos para que 
não ajam em favor de 
seus próprios 
interesses, porém na 
gestão participativa 
(MOTTA, 1999). 
 
Tomada de decisão: 
organizações optam 
por distinguir os tipos 

Identificar a presença 
de segregação de 
funções na tomada de 
decisão. 
Perguntas: Q17. 
 
Demonstrar qual é a 
alçada dos níveis 
operacional, tático e 
estratégico da 
organização na 
tomada de decisão 
contra o risco de 
crédito. 
Perguntas: Q18 
 

Motta (1999) 
 
Simon (1965) 
 
Silva (2014) 
 
Coombes e Wong 
(2004) 
 
Moreira (2008) 
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Conselho (chairman), 
junto a outros 
conselheiros, possui a 
função de monitorar o 
presidente executivo e 
avaliar o seu 
comportamento. Se há 
exercício da mesma 
pessoa, ocorrerá o 
conflito de interesses, 
pelo fato de a Diretoria 
Executiva poder omitir 
informações, 
diminuindo as 
condições do Conselho 
de Administração de 
avaliar o desempenho 
da organização 
(COOMBES; WONG, 
2004). 
 
Moreira (2008) diz que 
a maior 
responsabilidade dos 
gestores nas 
organizações é a 
tomada de decisão, 
que gera 
consequências que 
influenciam o negócio. 
Para essa tomada de 
decisão, o gestor fica 
sensível ao tipo e à 
fonte dos dados e a 
fatores externos e 
internos sob os quais 
ele não possui 
influência. 
 
É muito importante a 
existência de 
experiência para o 
tomador da decisão, 
junto a tecnologias e 
metodologias, pois uma 
decisão mal tomada 
impacta o resultado 
financeiro de um banco 
(SILVA, 2014). O autor 
explica que um 
aumento na 
inadimplência 
influencia no nível de 
alçada dos tomadores 
de decisão. Para ele, 
existem três formas de 
tomada de decisão, 
que são: individual, 
conjunta e colegiada. 

de decisões adotados 
em níveis maiores da 
hierarquia e decisões 
cotidianas tomadas 
em menores níveis 
(SIMON, 1965). 
 
Qualificação do 
tomador de decisão: a 
existência de 
experiência para o 
tomador da decisão 
se torna importante, 
junto a tecnologias e 
metodologias, pelo 
fato de uma decisão 
mal tomada impactar 
o resultado financeiro 
de um banco (SILVA, 
2014). 

Identificar como, ao 
longo da carreira do 
entrevistado, a 
organização prepara 
cada um para a 
tomada de decisão, 
com foco na gestão 
de risco de crédito. 
Perguntas: Q19 e 
Q20. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

3.5 Fases da Pesquisa 

 

 A pesquisa segue as fases descritas no quadro abaixo, sempre com o objetivo 

de propor relação com os objetivos específicos do estudo. 
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Quadro 3 - Fases do projeto de pesquisa 

Fase Objetivo Atividades 

01 
Identificar a gestão do risco de 
crédito no Banco do Brasil S.A. 

Descrever a gestão de riscos no aspecto 
introdutório, para compreensão do risco de 
crédito e de sua gestão dentro do Banco do 
Brasil S.A. 

02 
Descrever a estrutura governança 
corporativa no Banco do Brasil S.A. 

Explicar por meio de uma revisão de literatura 
sobre governança corporativa a construção da 
estrutura de governo do Banco do Brasil S.A. 

03 
Reproduzir a gestão da 
sustentabilidade no banco. 

Pesquisar o modelo de governo de banco, com 
base no triple bottom line. 

04 
Descrever como no BB a gestão do 
risco de crédito afeta as práticas de 
governança e sustentabilidade. 

As três primeiras fases irão compor esta última, 
junto à análise de dados obtidos em entrevistas 
semiestruturadas, possibilitando demonstrar o 
último objetivo. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

3.6 Instrumentos de Pesquisa e Procedimentos da Coleta de Dados 

 

 A construção da coleta de dados envolve estabelecer limites para o estudo e 

reunir informações por meio de entrevistas, materiais visuais, documentos e 

observações. 

 Como se pretende descrever de que forma no BB a gestão do risco de crédito 

afeta as práticas de governança e sustentabilidade, a coleta de dados incluirá leitura 

em documentos da revisão de literatura sobre governança corporativa e 

sustentabilidade e gestão do risco de crédito, ou seja, a fonte de dados estará 

concentrada em dados existentes. 

 Para Creswell (2007), em estudos qualitativos, os pesquisadores devem coletar 

formas múltiplas de dados, que são: material audiovisual, documentos, observações 

e entrevistas. Estas serão semiestruturadas do tipo face a face, com o objetivo de 

obter vantagens na pesquisa, como fornecimento de informações históricas e controle 

sobre a linha de questionamento. É útil registrar as limitações desse tipo de coleta de 

dados, que são: pessoas heterogêneas com percepções diferentes e fornecimento 

indireto de informações. 

 

3.7 Procedimento de Análise de Dados 

 

 Os dados coletados nas entrevistas semiestruturadas terão a sua análise feita 

por meio da observação das narrativas. Para Czarniawska (1998), as narrativas são 

compreendidas de quatro formas: (1) pesquisas organizacionais que são descritas 
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como narração de uma história; (2) pesquisas que coletam histórias das organizações; 

(3) pesquisas que compreendem a vida organizacional como a “escrita da história” e 

a pesquisa como a “leitura” dessa história e (4) uma reflexão disciplinar que toma a 

forma da crítica literária. 

 De acordo com o autor, ao considerar que a coleta de dados foi obtida a partir 

da coleta de documentos, entrevistas e observações, em todos esses materiais 

estarão presentes as narrativas, que contam a história do passado, narram o presente 

e projetam o futuro. 

 Vale destacar os cincos pontos fundamentais à estrutura narrativa : (1) a 

sequência temporal (aspecto a que muitas análises detêm-se, sem extrapolar para os 

demais, perdendo a riqueza de análise da narrativa), que significa dizer que a narrativa 

tem um começo, um meio e um fim que lhe confere uma sequência temporal 

específica e a localiza em um tempo e espaço; (2) os atores focais ou o ator focal, 

relacionado ao fato de que a narrativa é sempre sobre alguém ou sobre algo, e nesse 

caso podem ser identificados protagonistas (e antagonistas) na sequência da história; 

(3) a voz narrativa é identificável, o que significa dizer que, em uma narrativa, aquele 

que narra está fazendo-o do seu lugar, de seu ponto de vista, e a sua fala personifica 

o indivíduo que é; (4) os padrões de referência para avaliação, que significa dizer que 

as narrativas carregam valores culturais e significados que conferem certo padrão 

para as avaliações, ou seja, toda narrativa carrega uma moral ou expressões do que 

pode ser julgado como certo ou errado; (5) outros indicadores de conteúdo e contexto 

que extrapolam um conjunto de eventos e possuem uma série de instrumentos 

capazes de indicar tempo, lugar, atributos dos atores, atributos do contexto etc., os 

quais são fundamentais para a interpretação dos eventos (PENTLAND, 1999). 

 Pentland (1999) estabelece um quadro que relaciona essas propriedades da 

narrativa com possíveis indicadores para a teoria organizacional (o Quadro 4 foi 

utilizado como base para a descrição estrutural das narrativas individuais deste 

trabalho). 

Diante das questões gerais expostas anteriormente sobre a análise de narrativas, 

desenvolveu-se a análise dos dados a partir dessa perspectiva, considerando as 

propriedades apontadas no Quadro 4 para a categorização dos dados e a posterior 

interpretação. Foi utilizada essa forma fundamentalmente para a análise das 

entrevistas construídas no campo, por meio de um roteiro semiestruturado, e 

conduzidas de maneira a constituírem uma conversação, em que os atores pudessem 
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criar as suas narrativas a partir do tema, dos objetivos e das questões de pesquisa do 

presente estudo. De acordo com cada objetivo específico da pesquisa, será feita a 

transcrição literal dos trechos que respondem aos objetivos, os quais serão utilizados 

na análise e descrição. Após a análise individual, será possível construir uma narrativa 

grupal, em que estarão presentes as vozes dos diferentes narradores. Nessa narrativa 

grupal, será elaborada a base para caracterizar a organização pesquisada, os 

entrevistados e os seus papéis, a visão dos participantes sobre o risco de crédito, 

sustentabilidade e governança corporativa e os resultados e considerações finais, com 

alinhamento aos objetivos específicos. 

 

Quadro 4 - Propriedades da narrativa com a teoria organizacional 

 
Fonte: Pentland (1999, p. 713). 

 

 Dispensou-se um subcapítulo sobre as limitações da pesquisa, pois, de certa 

forma, isso foi reafirmado nos recortes do estudo e as suas delimitações. Com a 

possibilidade de pesquisa de campo limitada e com o recorte da pesquisa, foi 

escolhido o método qualitativo, em que ocorrerão limitações como a perda da 

possibilidade de generalização e também de uma amostra maior de casos, fazendo 

com que o conhecimento adquirido na pesquisa seja comprometido em termos de 

generalidade. 

 

3.8 Descrição e Análise dos Dados 

 

 Os dados foram coletados a partir de pesquisa documental que compõe o 

referencial teórico, entrevistas semiestruturadas e observações dos participantes em 

suas respectivas narrativas, nas quais foram produzidos os dados descritos neste 

capítulo e analisados de acordo com as narrativas. 
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 As descrições individuais estarão disponíveis nos apêndices e inicialmente se 

dará a descrição e análise do quarto objetivo específico junto da narrativa grupal. Vale 

comentar novamente que os três primeiros objetivos serão respondidos por meio do 

referencial teórico em seus respectivos capítulos. 

 

3.9 Trajetória da Pesquisa 

 

 1ª Etapa – Descreve o caminho seguido para a construção desta pesquisa, 

desde a definição do problema, elaboração do objetivo geral e definição dos objetivos 

específicos do estudo: 

• Problema de pesquisa: como a gestão do risco de crédito no Banco do Brasil 

S.A. afeta as práticas organizacionais em direção à governança e 

sustentabilidade? 

• Objetivo geral: descrever como no BB a gestão do risco de crédito afeta as 

práticas organizacionais de governança corporativa e sustentabilidade. 

• Objetivos específicos: 

1  Identificar a gestão de risco de crédito no Banco do Brasil S.A. 

2  Descrever a estrutura de governança corporativa no Banco do Brasil S.A. 

3  Apresentar a gestão da sustentabilidade no Banco do Brasil S.A. 

4  Demonstrar como a gestão do risco de crédito no Banco do Brasil S.A. 

influencia as práticas de governança corporativa e sustentabilidade. 

 

2ª Etapa – Na estrutura da revisão de literatura, o foco se deu na 

governança corporativa e sustentabilidade, gestão de riscos e no Banco do Brasil 

S.A., que foram apresentados da seguinte forma: 

• Banco do Brasil S.A. 

• Gestão de riscos 

• Governança corporativa 

• Sustentabilidade 

 

 3ª Etapa – Nessa etapa, são descritas as atividades de delineamento da 

pesquisa, bem como a forma de coleta de dados: 
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• Delineamento da pesquisa: a abordagem do problema é qualitativa, com os 

objetivos delineados na categoria descritiva e procedimentos técnicos de 

estudo de caso. 

• Escolha do caso: foi escolhido como objeto de pesquisa o Banco do Brasil S.A., 

localizado geograficamente em todo o território brasileiro, em algumas 

localidades com serviços específicos, além de presença em 23 países com 

atuação há mais de 40 anos. 

• Definição do instrumento de pesquisa: roteiro semiestruturado com perguntas 

divididas entre fechadas e abertas. Serão entrevistados colaboradores apenas 

do nível operacional, com o intuito de elaborar uma narrativa individual de 

acordo com a metodologia adotada. 

• Definição dos procedimentos de coleta de dados: pesquisa documental, que é 

a análise de documentos fornecidos. 

• Entrevistas: realizadas com colaboradores da organização com diversas 

funções dentro da agência bancária escolhida. 

 

 4ª Etapa – Tratamento e análise dos dados coletados: 

• Tratamento dos dados: natureza qualitativa, descrição de documentos, análise 

das narrativas e construção de uma narrativa grupal, alinhados ao objetivo 

específico e relato das observações de campo. 

• Procedimento e análise dos resultados: leitura das entrevistas, consolidação 

das respostas, tratamentos dos dados coletados e observações de campo, 

seguidas da análise dos dados e discussão. 

 

 5ª Etapa – Nessa fase, são apresentados os resultados desta pesquisa. 

 

3.10 Análise dos Dados 

 

 A análise dos dados será dividida em três blocos: risco de crédito, governança 

corporativa e sustentabilidade, buscando alinhar cada tema do seu bloco, com a 

pesquisa documental feita, ao referencial teórico elaborado, com as entrevistas 

semiestruturadas e com a observação não participante do ambiente selecionado, 
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trazendo percepções da organização como um todo e também de um contexto 

delimitado. 

 Essa divisão em blocos na análise de dados possui duas intenções. Uma é para 

que seja possível usufruir o máximo possível dos dados coletados, permitindo uma 

análise mais crítica, mesmo com as limitações impostas na pesquisa, além de 

proporcionar conclusões preliminares que possam subsidiar o autor deste trabalho na 

elaboração de suas considerações finais e propostas para pesquisas futuras. 

 A segunda intenção é para que o leitor desta pesquisa possa ter uma 

compreensão específica dos três temas e também compreender a influência deles no 

contexto estudado. 

 

3.10.1 Risco de Crédito e Compliance no Banco do Brasil S.A. 

 

 Para o contexto da organização estudada, em que estar em conformidade, 

cumprir leis, regulamentos e normativos, ser transparente e ter senso de justiça 

proporcionam resultados sustentáveis e perenidade para as suas atividades, o Banco 

do Brasil S.A. demonstra alinhamento com o tema. Quando é iniciada uma pesquisa 

teórica, com o intuito de construir uma linha de pensamento para atendimento de 

determinado objetivo específico, sua validação ocorre pelo trabalho de campo, que 

para esta pesquisa foram as entrevistas semiestruturadas. O banco faz parte de um 

sistema financeiro mundial, e por isso são exigidas adequações na sua estrutura de 

governo em diversos formatos. 

 Para participar desse contexto, a existência de um programa de compliance se 

torna essencial para assegurar o gerenciamento de risco de conformidade e o 

fortalecimento do sistema de controles internos, envolvendo todo o banco com os seus 

stakeholders, o que proporciona algumas contribuições, como mitigação dos riscos, 

disseminação da cultura de controles internos e compliance, redução de perdas 

financeiras e prevenção à corrupção. Para Beuren (2000), a quantidade de 

informações e dados que organizações como a estuda estão sensíveis, faz jus a um 

gerenciamento eficiente, pelo fato da gestão do negócio possuir bastante dependência 

dos tomadores de decisão. 

 Conhecer as suas vulnerabilidades e os riscos do mercado no qual está 

inserido faz com que o banco estruture o seu gerenciamento de riscos para que possa 

identificar, mensurar, controlar, mitigar e monitorar cada um deles, colaborando, 
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assim, para a perenidade da organização. Com a sua capacidade de influência e 

impacto na organização, o risco de crédito se torna o tema mais importante dos três 

blocos, capaz de influenciar a sustentabilidade e a governança corporativa sob a ótica 

de resultado e perenidade, perspectivas que sempre serão de interesse dos 

acionistas, o que dá permissão e apoio para que a estratégia sobre risco de crédito e 

compliance exerça a capilaridade para todos os ecossistemas do banco. Com a 

necessidade de identificar potenciais riscos nas companhias pelos investidores, foi 

preciso transparência na demonstração das informações corporativas, propiciando 

investimentos em corporações saudáveis (SCHADEWITZ; BLEVINS, 1995). 

 Vale destacar que o banco dissemina essa cultura em toda a sua atmosfera, 

tornando ações internas de comunicação e treinamentos as ferramentas para 

disseminar e multiplicar esse conhecimento e também tornando parte da organização 

programas de capacitação, atualização e especialização, além das ações internas, 

que buscam divulgar regulamentos, leis, políticas específicas e procedimentos 

relativos ao tema. 

 Outros destaques são a inspiração na Lei Sarbanes-Oxley (SOX), de 2002, e o 

atendimento à Lei Anticorrupção (de nº 12.846/2013), que fizeram com que o banco 

revisse seus processos para prever, monitorar e responsabilizar os envolvidos em 

práticas de corrupção, gerando responsabilização civil e administrativa para os 

dirigentes e terceiros que possuíssem relação contratual com o banco. 

 No Quadro 5, está delineado como o banco exerce tais práticas de risco de 

crédito e compliance e também como os entrevistados enxergam essas práticas, para 

que se tenha uma análise mais consolidada a fim de permitir conhecer as limitações 

da pesquisa e agregar para a conclusão do trabalho e propostas futuras. 

Analisando-se o delineamento do Quadro 5, percebe-se alinhamento entre a 

percepção dos entrevistados sobre as práticas do banco e como o banco exerce essas 

práticas. Estas advêm de políticas, orientam o comportamento do banco no 

relacionamento com clientes, usuários de produtos e serviços e na condução de suas 

atividades com observância de princípios éticos, responsabilidade, diligência e 

transparência, gerando a convergência de interesses e a consolidação de sua imagem 

institucional com segurança e competência. Alguns entrevistados expressam as suas 

percepções sobre o risco de crédito e compliance. 
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Quadro 5 - Resumo da categoria de análise dos entrevistados sobre risco de crédito e compliance no 
BB 

Risco de crédito e 
compliance 

Como o banco exerce 
essas práticas 

Como os entrevistados 
enxergam essas práticas 

Fairness, Disclosure, 
Accountability e Compliance 

O banco preza pela prestação 
responsável de contas, 
equidade e transparência, 
sempre disponibilizando
  suas informações ao 
mercado, como interpretação 
de geração de valor para 
todos. A adoção do código de 
ética, cumprimento de leis e 
normativos internos protege os 
seus stakeholders e mitiga 
riscos. 

Com apenas uma discordância 
entre os entrevistados, em que 
o indivíduo a enxerga como 
restrições para o seu trabalho, 
os demais percebem como 
crucial para o ambiente 
bancário a adoção de normas 
e leis que busquem proteger o 
colaborador e a organização. 
Diante da mídia interna 
exposta pelo banco, que é 
utilizada com referência por 
todos os participantes, é 
reconhecida a transparência e 
a prestação responsável de 
contas por parte da 
organização. 

Segregação de funções, 
alçada e capacitação 

O banco segrega as suas 
responsabilidades e funções 
em estruturas de comitês para 
que ocorra descentralização 
do processo decisório e maior 
envolvimento de todos. Com 
isso, em qualquer nível do 
banco, essas decisões serão 
tomadas de forma colegiada, 
fazendo com que gere maior 
envolvimento com as 
estratégias propostas. A 
capacitação para o banco é o 
motor da disseminação, 
alinhada a valores que são de 
extrema importância para a 
sua perenidade. 

Houve divisão de percepções 
por parte dos entrevistados 
sobre a segregação de 
funções e alçadas em função 
do nível hierárquico deles, ou 
seja, alguns tinham de exercer 
a tomada de decisão colegiada 
e mudanças de alçadas, 
enquanto outros ficavam 
dispensados de tal, o que 
justifica a não compreensão 
dessa pauta que está inserida 
na rotina da instituição por 
parte de alguns colaboradores. 
Todos enxergam a 
capacitação proposta pelo 
banco como formadora da 
base teórica de todos ao longo 
da carreira na instituição, a 
qual atrelada às práticas 
diárias forma a experiência de 
cada colaborador. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

 Entrevistado 1: “O banco me cobra todo ano a adesão ao código de ética e 

normas, a não adesão nos causa impedimentos, como não poder concorrer para 

outros lugares [...], percebo essas políticas em toda a empresa, tanto na cultura e na 

responsabilização administrativa para quem não cumpre normas quanto nas 

informações que a empresa divulga [...], não percebo uma prestação de contas 

responsável, acredito eu, porque o meu cargo não exija isso [...], aqui todos que 

trabalham com crédito possuem algum conhecimento técnico, que o banco mesmo dá 

para o funcionário, e também a experiência. Eu mesmo aprendi muito fazendo 
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operações de crédito para os meus superiores. Os comitês não podem acontecer 

como o banco espera, mas acabam ocorrendo pela cultura e conhecimento que o time 

tem [...]. Gostaria de ganhar mais, mas tenho ciência de que o meu cargo é compatível 

com as minhas responsabilidades [...], a estrutura burocrática do banco nos obriga a 

seguir algumas alçadas e poderes de decisão para minimizar riscos, porém acho 

muito pequena a alçada para a minha função”. 

 A percepção do Entrevistado 1 é o exemplo que o quarto objetivo específico 

desta pesquisa procura demonstrar. Quando este bloco foi iniciado com uma análise 

embasada pelo referencial teórico e pelos dados coletados da organização e 

delimitada uma pequena parte da complexa estrutura do banco que foi o objeto das 

entrevistas semiestruturadas, foi possível perceber a influência do risco de crédito na 

estrutura de governo dentro da agência bancária. Os relatos do Entrevistado 1 

refletem como os anos que ele se dedica ao banco foram construídos com uma 

capacitação constante e fortalecimento da cultura por todos os canais disponíveis. 

Outro entrevistado também fala sobre capacitação. 

 Entrevistado 5: “Olha, fiz graduação e pós-graduação, faço todos os 

treinamentos que o banco me disponibiliza, mas sem a prática do dia a dia você não 

consegue compreender a estratégia do banco”. 

 Percebe-se que essa convergência de conhecimento com experiência se torna 

elementar para atividade bancária dos entrevistados, o que para o banco tem 

demonstrado efetividade na disseminação de suas políticas, normas e cultura de 

compliance e risco de crédito. Trazendo essa convergência para a tomada de decisão 

que gere resultado, para Moreira (2008) a maior responsabilidade dos gestores nas 

organizações é a tomada de decisão, que gera consequências que influenciam o 

negócio. O entrevistado a seguir demonstra a sua percepção sobre o risco de crédito 

em seu nível hierárquico 

 Entrevistado 3: “Fico imaginando se não tivéssemos essas normas e alçadas, 

eu que tenho muito tempo de banco via no passado muitos erros e fraudes causados 

por funcionários que tinham alçada única e má-fé juntos, sobrava até para os 

inocentes, que eram envolvidos sem saber o porquê. [...] Vi demissões e mudanças 

nesse período e acho que só tem a melhorar e nunca a piorar o banco”. 

 Essa percepção do Entrevistado 3 demonstra a evolução que o banco teve ao 

longo dos anos em seus processos internos sobre risco de crédito. A manutenção ou 

alteração de suas políticas reflete diretamente no resultado e perenidade da 
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organização, pois é possível enxergar em seu nível operacional uma política de risco 

de crédito e compliance que foi elaborada em nível estratégico, demonstrando 

convergênca entre risco de crédito e governança corporativa. De acordo com Miller 

(1996), a informação tendo a relevância como subsídio, proximidade de fato, 

confiança na fonte, temporalidade de compreensibilidade seriam atributos 

determinantes de qualidade para uma informação. Já outro entrevistado passa a 

percepção a seguir sobre a segregação de funções dentro do banco. 

 Entrevistado 2: “Acho muito peculiar e coerente por parte do banco segregar 

as suas funções. Um exemplo: no meu setor, um funcionário fecha o negócio com o 

cliente, outro estuda e analisa a operação, depois no mínimo três votam a favor ou 

contra a liberação do crédito e, por último, outro funcionário formaliza a operação, 

envolvendo vários cargos dentro do banco. [...] Isso inibe o conflito de interesses, 

falhas operacionais e principalmente o risco de crédito, de o cliente inadimplir, que é 

o que nunca queremos”. 

 Szilagyi e Wallace (1980) dizem que as organizações das decisões devem ser 

tomadas em níveis individuais, pois os indivíduos têm seus próprios objetivos e os 

objetivos grupais, em que podem atingir consensos em termos de normas ou 

produção. Isso é de alta relavância para a organização, em que processos decisórios 

definem as metas e as estratégias organizacionais para atingi-las. 

 O Entrevistado 2 fala claramente como ocorre a segregação de funções dentro 

do seu contexto, e o que se percebe é um rigor metodológico com o tema, que deriva 

das políticas de risco de crédito do banco e que está alinhado com os objetivos de 

mitigar riscos e gerar resultados sustentáveis. 

 Em função de pequenas divergências de percepções por parte de alguns 

entrevistados, estes foram dispensados dessa fase de análise em função da não 

contribuição para o trabalho. Dos três blocos, percebe-se neste o de maior importância 

para o banco, como influenciador do seu comportamento perante seus stakeholders 

e acionistas, em busca contínua do resultado e perenidade. Consegue-se, também, 

compreender e enxergar a capilaridade do tema por toda a organização, que começa 

por meio de influências externas, como normas, acordos, pactos e leis, indo para 

dentro da organização e se transformando em regulamentos e instruções e, por último, 

em uma cultura sólida de gestão de risco de crédito por todos os seus setores. 
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3.10.2 Governança Corporativa no Banco do Brasil S.A. 

 

 Neste bloco, será tratado do instrumento que recebe as influências da 

sociedade, de normas, regulamentos, pactos, riscos e leis, promovendo a 

harmonização de interesses em busca do crescimento do banco, sua preservação e 

a otimização do seu valor econômico de longo prazo, contribuindo para a longevidade 

e o bem comum. 

 Em destaque, dentro da estrutura de governança do banco, foi estudado o 

conceito de alguns comitês, em que uns servem ao Conselho de Administração, 

outros à Diretoria Executiva e outros aos acionistas, garantindo fluidez ao processo e 

alinhamento às boas práticas de governança. Esses colegiados possuem o objetivo de 

contribuir para a descentralização do processo decisório da alta direção, promover a 

integração entre as áreas participantes e permitir uma visão multidisciplinar na decisão. A 

revisão contínua da estrutura de colegiado do banco sempre terá o objetivo de racionalizar 

o processo decisório, torná-lo mais ágil e melhorar a eficiência operacional. 

 Mesmo não sendo foco do objeto de pesquisa, é válido conhecer os 

reconhecimentos conquistados pelo banco em função das suas boas práticas de 

governança corporativa. De acordo com o IBGC (2015), a transparência “consiste no 

desejo de disponibilizar para as partes interessadas as informações que sejam de seu 

interesse e não apenas aquelas impostas por disposições de leis ou regulamentos”. 

Desde 2006, é o único banco integrante do Novo Mercado (B3); desde 2017, é 

certificado no Programa Destaque em Governança de Estatais (B3); conquistou nota 

máxima em todos os quesitos de governança do indicador IG-SEST; e obteve a 

primeira posição, entre 450 órgãos e empresas públicas avaliadas, no Índice de 

Governança e Gestão (IGG) do TCU. Esses reconhecimentos mostram que a prática 

de governança não deve ser interpretada como um modelo rígido, inflexível e aplicável 

igualmente a todas as empresas, mas sim um modelo que dá liberdade de adoção 

dessas práticas conforme a realidade do banco. Mesmo não sendo obrigatórios, todos 

os princípios e práticas recomendados pelo IBGC praticamente o banco adota. Diante 

dessa análise baseada no referencial teórico e na coleta de dados, o pesquisador teve 

a oportunidade de demonstrar essas práticas na estrutura de governo em um contexto 

delimitado, um recorte, conforme explicado na metodologia. Assim, foi possível dentro 

de uma agência bancária enxergar as práticas de governança, por meio da estratégia 

do banco e as decisões de alto impacto. Por isso, foi elaborado o Quadro 6, que possui 
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um resumo da categoria de análise dos dados de todos os entrevistados, permitindo 

ser feito um delineamento de como o banco exerce as suas práticas de governança 

corporativa e como os entrevistados as enxergam. 

 

Quadro 6 - Resumo da categoria de análise dos entrevistados sobre governança corporativa no BB 

Governança Corporativa 
Como o banco exerce essas 

práticas 
Como os entrevistados 

enxergam essas práticas 

Estratégia, organização e 
decisões de alto impacto. 

A sua estratégia, de uma 
forma clara e acessível, 
prioriza a prestação de contas 
e o zelo pela viabilidade 
econômica, gerindo suas 
diversas formas de capital e 
mitigando riscos. As suas 
decisões de alto impacto 
buscam a perenidade e os 
resultados sustentáveis para 
os seus shareholders, tendo 
como alicerce uma relação 
forte entre Diretoria Executiva, 
acionistas e Conselho de 
Administração. 

Todos os entrevistados 
percebem e aderem à 
estratégia proposta pelo 
banco, sendo vista como um 
mitigador de riscos e zelo pela 
perenidade. Alguns 
entrevistados citam exemplos 
de estratégias malsucedidas 
impostas pela organização. 
Independentemente do nível 
hierárquico dos entrevistados, 
é unânime que todas as 
decisões tomadas por esses 
colaborados possuem alto 
impacto para o banco e para o 
seu contexto, que é a agência 
bancária. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

 Partindo do delineamento do Quadro 6, assim como no bloco sobre risco de 

crédito e compliance, percebe-se convergência com as práticas de governança 

corporativa aplicadas pelo banco, na percepção dos funcionários entrevistados que 

participam da construção do resultado para a organização. Segundo Andrade e 

Rossetti (2009), uma tendência que se observa no mundo corporativo é a crescente 

pressão do mercado pela adesão das empresas às boas práticas de governança 

corporativa. Essa pressão vem de fora e é impossível impedir. Em função desse 

alinhamento percebido, quando uma influência mal estruturada atinge a estrutura de 

governo do banco e percorre toda ela, não só o risco de crédito é potencializado, mas 

o de imagem também, conforme relato de um dos entrevistados sobre isso. 

 Entrevistado 4: “Me lembro uma vez que o governo federal pressionou 

bastante o banco para liberar empréstimos para microempreendedores [...], e foi muito 

rápido, emprestávamos todos os dias, batiámos recordes de contratação. O que 

aconteceu 12 meses depois? Uma inadimplência desenfreada, não me lembro de ter 

conseguido recuperar se quer um empréstimo [...] imagino eu que deve ter manchado 

muito a imagem do banco”. 
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 De acordo com Jensen e Meckling (1976), os interesses do principal podem 

não estar alinhados com o do agente em determinadas situações, causando os 

conflitos de agência. 

 Percebe-se que a influência do seu acionista majoritário, o governo federal, 

provocou um efeito em escala que partiu das flexibilizações de normas de crédito 

sobre o tema, alterando as políticas de gestão do risco de crédito, que 

consequentemente alteraram as práticas de governança corporativa e 

sustentabilidade, com o objetivo de facilitar o crédito bancário. Essa influência 

culminou em resultados insustentáveis, dano à imagem do banco e à sociedade. O 

relato a seguir, de outro entrevistado, contrapõe a percepção anterior. 

 Entrevistado 8: “Para mim, é muito gratificante quando visito uma empresa e 

consigo oferecer uma linha de crédito para que ela consiga comprar equipamentos, 

contratar mais funcionários, isso me motiva [...]. Uma vez precisei pedir tanto 

documento para financiar um equipamento que quase desisti, mas depois vi que essas 

exigências protegiam o meio ambiente, o banco, os funcionários da empresa e a 

própria empresa, demorou um pouco para sair, mas foi liberado o empréstimo com 

sucesso e o cliente pagou tudo depois”. 

 Para o IBGC (2015), a estrutura de poder, internaliza elementos que fazem 

parte da construção da governança corporativa, com a finalidade de alinhar estrutua 

e pessoas, em todos os níveis hierárquicos, com relação à missão, à visão de futuro 

e aos objetivos estratégicos. Significa colocar todos os componentes da organização 

voltados na direção apontada, tranformando-a em práticas consolidades. 

 Nesse relato, quando houve a correta convergência entre risco de crédito, 

governança corporativa e sustentabilidade, é possível ver um resultado positivo para 

a organização. O relato trouxe o inverso da percepção anterior, resultados 

sustentáveis e ganho de imagem para o banco. 

 Pode-se perceber neste bloco o que menos teve divergência entre o praticado 

pela organização e percebido pelos entrevistados. As práticas de governança 

corporativa do banco exercem a sua capilaridade conforme caracterizado nas 

entrevistas, trazendo para quem constrói o resultado do banco, segurança, instrução 

e poder de tomada de decisão para negócios sustentáveis, que contribuirão para a 

longevidade da organização. 
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3.10.3 Sustentabilidade no Banco do Brasil S.A. 

 

 O banco adota o referencial da sustentabilidade como política para os 

processos decisórios e para orientar seus processos, produtos e serviços à luz de 

seus impactos sociais e ambientais, a fim de alcançar a sustentabilidade econômica, 

social e ambiental dentro do seu contexto, contribuindo para o desenvolvimento 

sustentável do Brasil e do mundo. Nos materiais estudados, pôde-se notar a atuação 

de um modelo próprio em desenvolvimento sustentável, o qual trouxe benefícios 

relevantes para os stakeholders e para o banco, pois integrar essas estratégias, 

ações, projetos e programas pode trazer a inclusão financeira e formalização de 

empreendedores, atuar com políticas públicas, monetizar o ganho de imagem com o 

setor público e a sociedade, além de engajar e mobilizar os colaboradores. 

 Destaca-se a forma de impulsionar o desenvolvimento sustentável das regiões 

onde o banco está presente, por meio de mobilização de agentes econômicos, sociais 

e políticos, apoiando atividades produtivas economicamente viáveis, socialmente 

justas e ambientalmente corretas, com respeito à diversidade cultural. Esse é o 

conceito do tripé da sustentabilidade, em que a evolução do ser humano deve 

preservar e respeitar os interesses ambientais, sociais e econômicos (ELKINGTON, 

1999). Para que isso ocorra com sucesso, a adoção de algumas premissas se torna 

essencial para o apoio a essas iniciativas, que é a visão participativa, buscando 

envolvimento e participação democrática de todos os intervenientes e convergindo 

todos os interesses para um só. A visão negocial, além de considerar o potencial da 

atividade impulsionada, deve contribuir para a expansão e rentabilização da base de 

clientes, estabelecendo relacionamentos duradouros com esses públicos. De acordo 

com Lins e Wajnberg (2007), a sustentabilidade pode estar inserida em produtos ou 

serviços que possuem ligação com a preservação ambiental ou inclusão social, pode 

estar nos processos para análise de riscos socioambientais vinculados à avaliação de 

risco do cliente e até na avaliação e seleção de fornecedores que atendam a critérios 

de sustentabilidade. 

 Partindo-se da análise anterior, foi elaborado o Quadro 7, que procura delinear 

a definição de sustentabilidade por parte do banco e como ele exerce essas práticas 

em seu contexto. Foi também exposto o ponto de vista dos entrevistados a partir de 

coleta de dados por meio das entrevistas realizadas. 
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Quadro 7 - Resumo da categoria de análise dos entrevistados sobre sustentabilidade no BB 

Sustentabilidade 
Como o banco exerce essas 

práticas 
Como os entrevistados 
enxerga essas práticas 

Iniciativas sociais e 
negócios sociais. 

O banco realiza a promoção 
de direitos humanos e direitos 
fundamentais do trabalho e da 
ética em suas políticas 
socioambientais por meio dos 
acordos e pactos com 
organizações afins, além de 
difusão dessas iniciativas para 
toda a organização na forma 
de princípios, possuindo 
relação direta com produtos e 
serviços oferecidos. 

Os entrevistados corroboram 
com as iniciativas expostas 
pelo banco, não havendo 
discrepância entre eles, ainda 
que tenha ocorrido entre 
poucos uma percepção rasa 
sobre os temas. É reconhecida 
a importância para a 
sociedade e para a 
organização a prática e 
disseminação dessas 
iniciativas. 

Política sustentável e 
divulgação de relatórios 

Utiliza o conceito de 
sustentabilidade corporativa 
como a unificação de um 
ecossistema que integra os 
stakeholders e aspectos 
ambientais com uma estratégia 
adequada. Suas políticas 
buscam educar e orientar o 
comportamento da 
organização, pautando pela 
proporcionalidade, eficiência e 
relevância. O banco realiza 
anualmente a emissão de um 
relatório por meio da Global 
Reporting Initiative (GRI), com 
a intenção de comunicar os 
seus impactos a respeito de 
questões como corrupção, 
direitos humanos e mudanças 
climáticas. 

Para os entrevistados, que 
possuem relação direta com o 
risco de crédito, alguns 
produtos e serviços do banco 
se tornam inviáveis em função 
dos quesitos impostos por uma 
política sustentável, ou seja, 
políticas que, em determinadas 
circunstâncias, serão vistas 
como protecionistas. É quase 
unânime a concordância de 
que a divulgação de seus 
relatórios possui relação com a 
imagem do banco, o que 
agrega valor para todos os 
stakeholders. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

 Partindo-se do delineamento do Quadro 7, são percebidas divergências e 

concordâncias, em sua maioria, entre como o banco exerce práticas relacionadas à 

sustentabilidade e como os entrevistados as enxergam. A visão protecionista por parte 

de alguns participantes e a opinião rasa sobre o tema para a organização demonstram 

uma pequena heterogeneidade de opiniões que podem divergir do proposto pelo 

banco. Segundo a posição descrita a seguir de um dos entrevistados, que, como dito, 

reflete e visão dos envolvidos com risco de crédito, é percebido um risco que a visão 

protecionista traz para o ambiente da agência bancária. 

 Entrevistado 9: “Eu concordo que uma gestão orientada para a 

sustentabilidade pode antecipar e gerenciar riscos e oportunidades, mas não consigo 

enxergar, quando inviabilizamos alguma operação de crédito, [...] que estaremos 

contribuindo para a geração de valor para o banco”. 
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 De acordo com a Resolução CMN nº 4.327, as instituições financeiras ficam 

obrigadas a levar para a sua gestão de riscos o risco social e ambiental de seus 

clientes. Além dessa percepção do participante, outro entrevistado aponta um aspecto 

que pode justificar essa divergência de opiniões em relação às práticas exercidas pelo 

banco. 

 Entrevistado 2: “Fica sem sentido você visitar uma empresa, ver seu potencial, 

prospectar um negócio com boa garantia, ou seja, risco de crédito muito baixo para 

uma futura inadimplência, e ver tudo indo por água abaixo porque algum órgão 

municipal ou estadual não emite determinada declaração ambiental, de operação ou 

de funcionamento, [...] e você vê que isso não acontece porque esses órgãos não 

funcionam”. 

 Essa percepção evidencia o não envolvimento de alguns dos intervenientes 

que participam desse cenário, inviabilizando o objetivo final, que é a liberação do 

crédito bancário. Isso dificulta a fidelização e rentabilização da sua base de clientes. 

Outro ponto detectado nas entrevistas foi a percepção rasa de alguns poucos 

participantes, que mesmo sendo pouco são agentes envolvidos com o risco de crédito. 

 Entrevistado 11: “É tudo uma questão de lobby. Nos governos antigos eram 

colocados nas diretorias funcionários de carreira ligados ao governo, que decidiam 

quem iria tomar crédito ou não, sem impacto social ou sustentável [...] percebo apenas 

valor de imagem para o banco, [...] e também não percebo que o banco cuida dos 

problemas sociais”. 

 Expostas as duas questões que se demonstraram divergentes com as práticas 

exercidas pelo banco, é interessante registrar que a sua principal atividade é 

executada por esses participantes que se posicionaram de forma rasa quanto às 

práticas de sustentabilidade e que interpretaram como um fardo para a prospecção e 

realização de negócios que envolvem o risco de crédito. Porém, houve concordância 

no ganho de imagem na divulgação de relatórios. Kolk (2008) evidencia e defende a 

elaboração e divulgação de relatórios de sustentabilidade, para permitir a 

comunicação da organização com seus stakeholders. 

 Mesmo sendo uma pequena divergência, julga-se interessante estruturar essa 

análise dos dados, com base no referencial teórico e nos dados coletados, 

contrapondo as práticas exercidas pelo banco com a percepção dos entrevistados. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Nos três blocos, foram apresentadas as análises dos dados, proporcionando a 

construção das conclusões desta pesquisa qualitativa. Vale relembrar o objetivo desta 

pesquisa, que era descrever como, no Banco do Brasil S.A., a gestão do risco de 

crédito influencia as práticas de governança corporativa e sustentabilidade. 

 A pesquisa efetuada no referencial teórico buscou o entendimento conceitual 

dos temas risco de crédito e compliance, governança corporativa e sustentabilidade, 

em que cada capítulo tratou sobre como o banco efetua a prática desses temas, 

permitindo uma linha de pensamento que possibilitou uma compreensão do contexto 

no qual a organização está inserida. 

 Seguindo a ordem desta pesquisa, verificou-se a dimensão da complexidade 

que o banco precisa para atender a normas, leis e regulamentos que influenciam 

diretamente as suas políticas de risco de crédito e compliance. Além disso, dentro 

dessas políticas, é necessária uma estrutura para construção de um resultado 

sustentável que exerça a sua capilaridade por toda a organização. Dentro do recorte 

de pesquisa, foi possível conhecer parte dessa estrutura do banco, que envolve 

instruções normativas, alçadas, segregação de funções, cultura de risco de crédito e 

compliance e capacitação contínua. Fatores que subsidiam os colaboradores na 

tomada de decisão de alto impacto no seu ambiente, nas suas atribuições da função, 

estarão expostos diariamente com o risco de crédito. 

 Assim, pôde-se ver e conhecer o vetor que influencia os demais pilares da 

organização, vetor que possui o objetivo de zelar pela sua longevidade, mitigando o 

risco de crédito com base nos seus objetivos estratégicos. 

 Os processos advindos dessas políticas, quando pesquisados de forma 

conceitual, possuem outro objetivo, que é a melhoria da eficiência operacional dentro 

do banco, porém tais políticas, em determinados momentos, terão aspectos restritivos, 

o que não significa uma burocracia ineficiente ou algum tipo de fardo organizacional, 

mas uma política de não participar de determinado negócio em função do risco, ou 

seja, uma escolha do banco de não se envolver com determinado negócio. 

 Conclui-se que a gestão do risco de crédito do banco deve participar de todos 

os negócios, da cultura e dos normativos, para que possa obter um ambiente de 

controle compatível com os objetivos estratégicos do banco. 
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 Assim, como instrumento da gestão do risco de crédito, a governança 

corporativa fica responsável por elaborar uma estrutura de governo compatível com 

as políticas determinadas para o banco. Além de atender aos interesses dos seus 

stakeholders, a governança no banco fica responsável pelas estruturadas de poder, 

decisões de alto impacto e elaboração, disseminação e execução da estratégia 

corporativa, que será influenciada diretamente pelas políticas de gestão do risco de 

crédito. 

 Percebe-se, no recorte de pesquisa, a sinergia e o alinhamento do banco com 

a sua estratégia, sendo a estrutura de governo responsável por trazer flexibilidade aos 

processos diante de todas as influências inseridas nesse contexto. Ainda, sobre o 

recorte de pesquisa, o tema sustentabilidade passou a percepção de apenas ganho 

de imagem para o banco, em atendimento a pactos e acordos e em determinados 

negócios, justificado pelo não envolvimento dos participantes dessa cadeia, o que faz 

o negócio ficar inviabilizado. Essa interpretação, além de implicar ao banco alguns 

riscos, impede-o de exercer o papel sustentável e social imposto por suas políticas, 

as mesmas que podem contribuir de forma positiva para a sociedade, remunerando 

os acionistas e trazendo a perenidade para a organização. 

 Os pontos apresentados pontuam as conclusões que puderam ser construídas 

sobre os objetivos específicos. Também devem ser registradas as limitações e 

dificuldades da pesquisa, em função de ela acontecer em um momento de troca de 

comando do banco, limitando as entrevistas. Porém, acredita-se que os objetivos 

desta pesquisa foram cumpridos. 

 Sugerindo-se trabalhos futuros, é percebida uma necessidade de construir uma 

política de sustentabilidade que possa envolver todos os agentes de determinado 

contexto, exercer sua capilaridade e promover uma cultura que esteja alinhada às 

demais políticas da organização. 

 Por fim, acredita-se que esta pesquisa, sendo um estudo exploratório, possa 

servir de base para a construção de novas pesquisas que visem ampliar os resultados 

obtidos e servir de reflexão para os leitores e outros pesquisadores. 
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APÊNDICE A - ROTEIRO INICIAL DE ENTREVISTA PARA COLETA DE 

INFORMAÇÕES 

 

 Colega, a pesquisa busca descrever como o risco de crédito influencia as 

práticas de governança corporativa e sustentabilidade do Banco do Brasil S.A. Farei 

algumas perguntas a você, relacionadas à sua atividade bancária, sua função, seu 

cargo, suas experiências e percepções sobre o tema. Sinta-se à vontade para fazer 

críticas ou elogios. 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE PERGUNTAS SEMIESTRUTURADO 

 

Categoria: Demonstrar como a gestão do risco de crédito do Banco do Brasil 

influencia as práticas de governança corporativa e sustentabilidade. 

Subcategoria: Econômico 

 

Fatores de Definição Constitutiva: Estratégia, organização e decisões de alto 

impacto. 

 

Q1: Na sua atual função, a estratégia proposta pelo banco exerce influência nas suas 

atribuições? Se sim, dentro do seu ambiente, como ela possui relação com o risco de 

crédito? 

Q2: A respeito das decisões sob sua responsabilidade, elas possuem impacto na 

gestão do risco de crédito? 

Q3: Como são tomadas essas decisões de alto impacto no seu nível organizacional? 

 

Categoria: Demonstrar como a gestão do risco de crédito do Banco do Brasil 

influencia as práticas de governança corporativa e sustentabilidade. 

Subcategoria: Social 

Fatores de Definição Constitutiva: Iniciativas sociais e negócios sociais. 

 

Q4: Os negócios efetuados pelo banco, em sua amplitude, possuem apelo social? Se 

sim, como é estruturado? Como é disseminado? 

Q5: Na sua opinião, há alinhamento com o risco de crédito quando efetivado o negócio 

com impacto social? 

Q6: Na sua opinião, os problemas da sociedade fazem parte da pauta do banco dentro 

de sua esfera? Se sim, como você enxerga tais iniciativas? 

 

Categoria: Demonstrar como a gestão do risco de crédito do Banco do Brasil 

influencia as práticas de governança corporativa e sustentabilidade. 

Subcategoria: Ambiental 

 

Fatores de Definição Constitutiva: Política sustentável e divulgação de 

relatórios. 
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Q7: Classifique entre baixa, média e alta a presença de políticas de sustentabilidade 

dentro do banco, sob a sua perspectiva. 

Q8: O que você pensa sobre o alinhamento com a gestão do risco de crédito? 

Q9: Na sua opinião, o banco está de acordo com os pactos e acordos ambientais nas 

divulgações de seus relatórios ao mercado? 

Q10: Você percebe geração de valor para a empresa? Se sim, em que? 

 

Categoria: Demonstrar como a gestão do risco de crédito do Banco do 

 

Brasil influencia as práticas de governança corporativa e sustentabilidade. 

 

Subcategoria: Fairness, disclosure, accountability, compliance 

 

Fatores de Definição Constitutiva: Presença dos quatro valores. 

 

Q11: Você percebe sinergia entre os gestores e os principais executivos do banco na 

adoção de conformidade legal (compliance) com o código de ética e divulgação de 

informações? 

Q12: Ainda sobre compliance, sob a perspectiva do risco de crédito, na sua opinião, 

o banco atende ao cumprimento de leis e regulamentos? 

Q13: Dentro do seu nível organizacional, os gestores exercem a prestação 

responsável de contas (accountability)? Se sim, como se dá essa prestação de 

contas? 

Q14: Dentro do seu nível organizacional, há composição de comitês, presença de 

técnicos e divulgação de informações sob a perspectiva do risco de crédito? 

Q15: Os detentores de informações privilegiadas dentro do seu nível organizacional 

se comportam conforme leis e regulamentos vigentes? 

Q16: Na sua opinião, o seu cargo possui remuneração compatível com suas 

atribuições? 

 

Categoria: Demonstrar como a gestão do risco de crédito do Banco do 

 

Brasil influencia as práticas de governança corporativa e sustentabilidade. 



100 

 

 

Subcategoria: Alçadas e comitês 

 

Fatores de Definição Constitutiva: Segregação de funções, alçada e 

capacitação. 

 

Q17: Dentro do seu contexto, na tomada de decisão, existe a segregação de funções 

para tal? Se sim, qual a premissa para a segregação? 

Q18: Sob a perspectiva do risco de crédito, o que você pensa sobre a sua alçada para 

tomada de decisão que gere impacto? 

Q19: Como lhe foram proporcionados conhecimento e experiência para tomar uma 

decisão com impacto no risco de crédito? 

Q20: Os comitês existentes dentro do seu nível organizacional, na sua opinião, geram 

valor na tomada de decisão? Se sim, quais impactos são gerados na gestão do risco 

de crédito? 

 

Entrevistados: gestores do nível operacional de uma agência bancária. 
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APÊNDICE C - DESCRIÇÃO ESTRUTURAL DAS NARRATIVAS 

 

 

1. Identificação 

Ator Entrevistado 1 

Categoria Gerente de Relacionamento PJ 

Organização pesquisada Banco do Brasil S.A. 

Tempo da narrativa 17 minutos 

Data da entrevista 07/01/2019 

 

2. A narrativa 

 

 A questão inicial foi explicar o propósito da pesquisa, contextualizando junto à 

atividade do entrevistado dentro da agência bancária, em que o risco de crédito está 

presente diariamente na atividade bancária. Diante dessa contextualização, foram 

feitas 20 perguntas, fechadas e abertas, que permitissem ao entrevistado expressar o 

seu ponto de vista sobre o tema, suas atividades diárias e suas responsabilidades, a 

fim de entender a influência do risco de crédito no Banco do Brasil. 

 

Propriedade narrativa Indicador 
Descrição do encontrado nessa 

narrativa 

Sequência Padrões de eventos 

1. O entrevistado começa falando de 
como entrou no banco e o porquê da 
escolha dessa empresa. 
2. Narra cada etapa da sua carreira de 
dez anos até chegar ao cargo atual. 
3. Descreve como conheceu e trabalhou 
com o risco de crédito na sua jornada.  
4. Expressa a sua opinião sobre o risco 
de crédito e faz sugestões. 

Ator focal 
Papel, redes sociais e 
demográficas. 

A narrativa gira em torno do risco de 
crédito, sempre se relacionando com a 
atividade bancária do entrevistado. A 
todo momento ele se coloca como 
protagonista e cita outros personagens 
como parte de alguma história. 

Voz 
Ponto de vista, relações 
sociais e poder. 

O entrevistado fala da sua posição na 
organização, envolvido com as normas 
de compliance e com operações que 
representam risco de crédito, narrando 
alguns episódios relativos ao tema. 

Contexto moral 
Valores culturais e 
pressupostos. 

Demonstra os seus valores quando conta 
da sua carreira. Visto à sua posição e 
atribuições, chama para si a 
responsabilidade de disseminar as 
normas de risco de crédito e compliance. 

Outros indicadores 
Outros aspectos do 
contexto. 

O entrevistado exerce função de 
liderança e é liderado dentro da agência 
bancária; exerce atribuições gerenciais e 
técnicas; é membro de um grupo de 
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melhoria do clima e atua como mentor de 
alguns colegas. Demonstra paixão pelo 
que faz e pela organização. 

Práticas/atividades 
apontadas 

Respondendo ao objetivo 
específico do contexto da 
pesquisa. 

O entrevistado reconhece exemplificando 
como algumas práticas de governo e 
sustentabilidade, influenciadas pela 
gestão do risco de crédito, impactaram 
de forma positiva o meio social e 
ambiental nos quais a organização está 
inserida, a exemplo da exigência de 
certidões, certificados e vistorias para 
empresas tomadoras de créditos, com o 
quesito de demonstrar que não impactam 
o meio ambiente e para que promovam 
projetos sociais. 

 

1. Identificação 

 

Ator Entrevistado 2 

Categoria Gerente de Relacionamento PJ 

Organização pesquisada Banco do Brasil S.A. 

Tempo da narrativa 14 minutos 

Data da entrevista 07/01/2019 

 

2. A narrativa 

 

 A questão inicial foi explicar o propósito da pesquisa, contextualizando junto à 

atividade do entrevistado dentro da agência bancária, em que o risco de crédito está 

presente diariamente na atividade bancária. Diante dessa contextualização, foram 

feitas 20 perguntas, fechadas e abertas, que permitissem ao entrevistado expressar o 

seu ponto de vista sobre o tema, suas atividades diárias e suas responsabilidades, a 

fim de entender a influência do risco de crédito no Banco do Brasil. 

 

Propriedade narrativa Indicador 
Descrição do encontrado nessa 

narrativa 

Sequência Padrões de eventos. 

1. Começa falando sobre a sua 
experiência de vida e o tempo em que 
está no cargo. 
2. Descreve as suas atividades e 
responsabilidades no cargo que 
possuem correlação com o risco de 
crédito. 
3. Sugere mudanças nos processos e 
alçadas como forma de minimizar riscos 
e melhorar a eficiência operacional. 
4. Não quis falar sobre o seu futuro e 
limitou-se às perguntas. 

Ator focal 
Papel, redes sociais e 
demográficas. 

O foco da narrativa ficou em torno 
apenas de si, sobre as suas 
experiências, frustrações e expectativas. 
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Não trouxe outros personagens, 
dificultando a identificação de algum 
antagonista. 

Voz 
Ponto de vista, relações 
sociais e poder. 

Fala da sua posição, é líder de carteira 
que realiza operações de crédito de 
relevância na agência, buscando ser 
referência. 

Contexto moral 
Valores culturais e 
pressupostos. 

Os pressupostos dessa narrativa são de 
liderar pelo exemplo e comprometimento 
com a organização. 

Outros indicadores 
Outros aspectos do 
contexto. 

As críticas à organização são 
em prol de uma melhoria da 
eficiência operacional. 
Demonstra o desejo de estar 
fora da agência bancária, mas 
também não expressa onde 
deseja e quando deseja estar. 
Mesmo com esses anseios, o 
Entrevistado em outras 
narrativas é visto como 
comprometido. 

Práticas/atividades 
apontadas 

Respondendo ao objetivo 
específico do contexto da 
pesquisa. 

O entrevistado percebe a influência da 
gestão do risco de crédito, porém sem 
compreensão total do que é proposto por 
algumas práticas de sustentabilidade e 
governança corporativa.  

 

1. Identificação 

 

Ator Entrevistado 3 

Categoria Gerente de Relacionamento PJ 

Organização pesquisada Banco do Brasil S.A. 

Tempo da narrativa 17 minutos 

Data da entrevista 07/01/2019 

 

2. A narrativa 

 

 A questão inicial foi explicar o propósito da pesquisa, contextualizando junto à 

atividade do entrevistado dentro da agência bancária, em que o risco de crédito está 

presente diariamente na atividade bancária. Diante dessa contextualização, foram 

feitas 20 perguntas, fechadas e abertas, que permitissem ao entrevistado expressar o 

seu ponto de vista sobre o tema, suas atividades diárias e suas responsabilidades, a 

fim de entender a influência do risco de crédito no Banco do Brasil. 

 

Propriedade narrativa Indicador 
Descrição do encontrado nessa 

narrativa 

Sequência Padrões de eventos. 
1. Conta sobre a sua formação 
acadêmica e sobre a sua carreira. 
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2. Descreve suas experiências ruins no 
banco, por não ter atentado para as 
normas de compliance e risco de crédito. 
3. Elogia a estrutura do banco em sua 
complexidade, não fazendo sugestões. 
4. Fala sobre o preparo acadêmico que 
está tendo para no futuro alcançar novos 
cargos. 

Ator focal 
Papel, redes sociais e 
demográficas. 

Mesmo o entrevistado sendo 
protagonista em alguns momentos, o 
foco da narrativa envolve outros 
personagens e até um antagonista, que é 
o seu lateral, com quem concorre para 
ser destaque na agência. 

Voz 
Ponto de vista, relações 
sociais e poder. 

O ator fala sobre as suas experiências 
dentro da organização, passando por 
diversos cargos e ambientes. Dentro da 
sua narrativa, ele possui poder dentro do 
seu ambiente. 

Contexto moral 
Valores culturais e 
pressupostos. 

Para essa narrativa, os pressupostos são 
os gerenciais e técnicos, como forma 
ideal de administrar o risco de crédito e 
atendimento às normas de compliance. 

Outros indicadores 
Outros aspectos do 
contexto. 

O entrevistado demonstra grande senso 
de comprometimento na agência 
bancária. Percebe que o ambiente de 
compliance permite o controle de 
diversos riscos dentro da organização, 
incluído o risco de crédito, percepção 
que foi colhida em outras narrativas. 
Demonstra postura de líder e humildade 
para exercê-lo. 

Práticas/atividades 
apontadas 

Respondendo ao objetivo 
específico do contexto da 
pesquisa. 

Os elogios à estrutura do banco e a 
experiência com o risco de crédito 
respondem ao objetivo específico, em 
que o entrevistado reconhece a 
influência da gestão do risco de crédito 
nas práticas de sustentabilidade e 
governança corporativa. 

 

1. Identificação 

 

Ator Entrevistado 4 

Categoria Gerente de Relacionamento PJ 

Organização pesquisada Banco do Brasil S.A. 

Tempo da narrativa 25 minutos 

Data da entrevista 08/01/2019 

 

2. A narrativa 

 

 A questão inicial foi explicar o propósito da pesquisa, contextualizando junto à 

atividade do entrevistado dentro da agência bancária, em que o risco de crédito está 

presente diariamente na atividade bancária. Diante dessa contextualização, foram 
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feitas 20 perguntas, fechadas e abertas, que permitissem ao entrevistado expressar o 

seu ponto de vista sobre o tema, suas atividades diárias e suas responsabilidades, a 

fim de entender a influência do risco de crédito no Banco do Brasil. 

 

Propriedade narrativa Indicador 
Descrição do encontrado nessa 

narrativa 

Sequência Padrões de eventos. 

1. Fala sobre como conheceu o banco 
quando era universitário. 
2. Descreve como é a sua rotina no 
banco.  
3. Sugere mudanças em suas atribuições 
por achar que comprometem o seu 
desempenho.  
4. Critica a forma de cultivar a carreira no 
banco.  
5. Ressalta os riscos inerentes ao cargo 
em relação à votação de operações.  
6. Pretende buscar, no futuro, desafios 
fora do banco. 

Ator focal 
Papel, redes sociais e 
demográficas. 

O foco da narrativa se dá no 
envolvimento de vários personagens que 
se tornam antagonistas. O entrevistado 
possui o sentimento de estar sendo 
sabotado o tempo todo, inclusive em 
relação a operações de crédito que 
envolvem alto risco. 

Voz 
Ponto de vista, relações 
sociais e poder. 

O entrevistado fala do seu lugar na 
organização e a importância de ela 
escutar os seus colaborados como forma 
de construção de um futuro melhor. 

Contexto moral 
Valores culturais e 
pressupostos. 

Os pressupostos dessa narrativa se dão 
antes mesmo de entrar no banco, 
quando universitário, em que almejava 
seguir a carreira. 

Outros indicadores 
Outros aspectos do 
contexto. 

Demonstra um descontentamento na 
posição que ocupa, porém sem revelar o 
motivo. A nomeação de vários 
antagonistas na narrativa demonstra o 
sentimento de perseguição. O tempo 
todo o entrevistado se coloca no lugar de 
vítima. 

Práticas/atividades 
apontadas 

Respondendo ao objetivo 
específico do contexto da 
pesquisa. 

O entrevistado reconhece as influências 
da gestão do risco de crédito, porém de 
uma forma negativa para organização, 
limitando o crescimento do resultado e 
aumentando o fardo organizacional. 

 

1. Identificação 

 

Ator Entrevistado 5 

Categoria Assistente de Negócios 

Organização pesquisada Banco do Brasil S.A. 

Tempo da narrativa 11 minutos 

Data da entrevista 08/01/2019 



106 

 

 

2. A narrativa 

 

 A questão inicial foi explicar o propósito da pesquisa, contextualizando junto à 

atividade do entrevistado dentro da agência bancária, em que o risco de crédito está 

presente diariamente na atividade bancária. Diante dessa contextualização, foram 

feitas 20 perguntas, fechadas e abertas, que permitissem ao entrevistado expressar o 

seu ponto de vista sobre o tema, suas atividades diárias e suas responsabilidades, a 

fim de entender a influência do risco de crédito no Banco do Brasil. 

 

Propriedade narrativa Indicador 
Descrição do encontrado nessa 

narrativa 

Sequência Padrões de eventos. 

1. Descreve a sua trajetória profissional.  
2. Relata o arrependimento sobre não ter 
evoluído na vida acadêmica, o que lhe 
prejudicou em promoções.  
3. Conta suas diversas experiências com 
o risco de crédito.   
4. Não fala sobre o futuro.  
Obs.: o entrevistado limitou-se às 
perguntas, não sendo possível conhecê-
lo melhor. 

Ator focal 
Papel, redes sociais e 
demográficas. 

A narrativa é centrada na agência 
bancária, no risco de crédito e 
compliance. Ao longo da narrativa, o 
entrevistado cita alguns personagens, 
mas de forma curta. 

Voz 
Ponto de vista, relações 
sociais e poder. 

Além de falar do seu papel, fala da 
relevância do preparo acadêmico para a 
sua carreira. Diante do risco de crédito 
em suas atribuições, faz algumas críticas 
com a intenção de mudança. 

Contexto moral 
Valores culturais e 
pressupostos. 

Nessa narrativa, não foi possível 
identificar valores culturais e 
pressupostos que embasassem a 
narrativa. 

Outros indicadores 
Outros aspectos do 
contexto. 

A frustração de não evoluir no meio 
acadêmico teve grande impacto na vida 
do entrevistado, o que possa justificar a 
não disposição por sua parte para que 
fosse possível uma análise da narrativa. 

Práticas/atividades 
apontadas 

Respondendo ao objetivo 
específico do contexto da 
pesquisa. 

Mesmo o entrevistado relatando algumas 
experiências com o risco de crédito, ele 
não reconhece a gestão do risco de 
crédito nas práticas e na governança e 
sustentabilidade. 

 

1. Identificação 

 

Ator Entrevistado 6 
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Categoria Assistente de Negócios 

Organização pesquisada Banco do Brasil S.A. 

Tempo da narrativa 9 minutos 

Data da entrevista 08/01/2019 

 

2. A narrativa 

 

 A questão inicial foi explicar o propósito da pesquisa, contextualizando junto à 

atividade do entrevistado dentro da agência bancária, em que o risco de crédito está 

presente diariamente na atividade bancária. Diante dessa contextualização, foram 

feitas 20 perguntas, fechadas e abertas, que permitissem ao entrevistado expressar o 

seu ponto de vista sobre o tema, suas atividades diárias e suas responsabilidades, a 

fim de entender a influência do risco de crédito no Banco do Brasil. 

 

Propriedade narrativa Indicador 
Descrição do encontrado nessa 

narrativa 

Sequência Padrões de eventos. 

1. Descreve a sua trajetória acadêmica e 
profissional.  
2. Fala sobre as suas atribuições e 
perspectivas sobre o risco de crédito.  
3. Não comenta sobre o seu futuro na 
organização.  
Obs.: o entrevistado limitou-se apenas às 
perguntas. 

Ator focal 
Papel, redes sociais e 
demográficas. 

O foco da narrativa é no entrevistado, 
que se dá como personagem no 
ambiente bancário e no risco de crédito. 
Sendo a entrevista mais curta, não houve 
a citação de outros personagens. 

Voz 
Ponto de vista, relações 
sociais e poder. 

O entrevistado fala apenas das suas 
atribuições e posição na organização, 
atentando-se apenas às perguntas. 

Contexto moral 
Valores culturais e 
pressupostos. 

Nessa narrativa, não foi possível 
identificar valores culturais e 
pressupostos que embasassem a 
narrativa. 

Outros indicadores 
Outros aspectos do 
contexto. 

Não foi possível identificar outros 
aspectos que sejam relevantes para a 
interpretação dos eventos nessa 
narrativa. 

Práticas/atividades 
apontadas 

Respondendo ao objetivo 
específico do contexto da 
pesquisa. 

O entrevistado não enxerga nem 
reconhece que as práticas de 
governança corporativa e 
sustentabilidade possam ser 
influenciadas pela gestão do risco de 
crédito. 

 

1. Identificação 
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Ator Entrevistado  

Categoria Assistente de Negócios 

Organização pesquisada Banco do Brasil. S.A. 

Tempo da narrativa 16 minutos 

Data da entrevista 08/01/2019 

 

2. A narrativa 

 

 A questão inicial foi explicar o propósito da pesquisa, contextualizando junto à 

atividade do entrevistado dentro da agência bancária, em que o risco de crédito está 

presente diariamente na atividade bancária. Diante dessa contextualização, foram 

feitas 20 perguntas, fechadas e abertas, que permitissem ao entrevistado expressar o 

seu ponto de vista sobre o tema, suas atividades diárias e suas responsabilidades, a 

fim de entender a influência do risco de crédito no Banco do Brasil. 

 

Propriedade narrativa Indicador 
Descrição do encontrado nessa 

narrativa 

Sequência Padrões de eventos. 

1. Descreve a sua experiência bancária 
antes de entrar no BB, já possuindo 
experiência com o risco de crédito.  
2. Faz elogios e sugestões para o banco.   
3. Descreve as suas atribuições e 
responsabilidades.  
4. Fala sobre o seu futuro na 
organização.  
5. Descreve como as experiências dele 
com risco de crédito contribuíram na sua 
vida pessoal.   

Ator focal 
Papel, redes sociais e 
demográficas. 

A narrativa tem como foco as suas 
experiências conquistadas e a sua 
atividade em relação ao risco de crédito. 
São citados alguns personagens, sendo 
identificado outro protagonista, que se 
torna inspiração profissional.   

Voz 
Ponto de vista, relações 
sociais e poder. 

O entrevistado fala da sua capacidade de 
ensinar os liderados com base nas suas 
experiências, o que demonstra uma 
postura participativa. 

Contexto moral 
Valores culturais e 
pressupostos. 

A narrativa possui como pressuposto a 
disciplina de seguir os normativos da 
organização, tendo como forma de 
aprendizado o compartilhamento de 
informações e experiências. 

Outros indicadores 
Outros aspectos do 
contexto. 

É percebida por parte do entrevistado a 
felicidade em ensinar e aprender pelo 
exemplo e troca de experiências. Diante 
dessa postura, nota-se também uma 
maior carga por sua parte dentro do 
ambiente, que é atraída por sua 
disposição e competência. 
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Práticas/atividades 
apontadas 

Respondendo ao objetivo 
específico do contexto da 
pesquisa. 

O pesquisador reconhece que o risco de 
crédito influencia a organização e faz 
comparações com outras instituições 
financeiras onde trabalhou, elogiando 
como é segregado e administrado o risco 
de crédito. 

 

1. Identificação 

 

Ator Entrevistado 8 

Categoria Assistente de Negócios 

Organização pesquisada Banco do Brasil S.A. 

Tempo da narrativa 17 minutos 

Data da entrevista 08/01/2019 

 

2. A narrativa 

 

 A questão inicial foi explicar o propósito da pesquisa, contextualizando junto à 

atividade do entrevistado dentro da agência bancária, em que o risco de crédito está 

presente diariamente na atividade bancária. Diante dessa contextualização, foram 

feitas 20 perguntas, fechadas e abertas, que permitissem ao entrevistado expressar o 

seu ponto de vista sobre o tema, suas atividades diárias e suas responsabilidades, a 

fim de entender a influência do risco de crédito no Banco do Brasil. 

 

Propriedade narrativa Indicador 
Descrição do encontrado nessa 

narrativa 

Sequência Padrões de eventos. 

1. Mesmo tendo uma carreira eventos. 
curta no banco, o entrevistado relata a 
sua trajetória. 
2. A formação acadêmica tem 
contribuído para a execução das suas 
atribuições na agência.  
3. Descreve a importância do compliance 
e da gestão do risco de crédito como 
crucial para a perenidade e 
sobrevivência do banco.  
4. Conta sobre seus planos para o futuro 
e pretende seguir na vida acadêmica 
como pilar para crescer na organização. 

Ator focal 
Papel, redes sociais e 
demográficas. 

O foco da narrativa se dá com o 
entrevistado como protagonista, sem a 
citação de outros personagens. Não foi 
identificado o antagonista. 

Voz 
Ponto de vista, relações 
sociais e poder. 

O entrevistado fala da sua vontade de 
aprender e lecionar, sempre 
expressando o seu ponto de vista 
baseado nas suas experiências. 
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Contexto moral 
Valores culturais e 
pressupostos. 

É pressuposta nessa narrativa a vivência 
de experiências e vida acadêmica como 
forma de construção da carreira. 

Outros indicadores 
Outros aspectos do 
contexto. 

Percebe-se por parte do entrevistado 
certo descontentamento com outros 
colaboradores dentro da agência 
bancária, em função de a capacitação 
dos seus colegas ser inferior à sua e, 
mesmo assim, possuírem cargo e 
posição social iguais. 

Práticas/atividades 
apontadas 

Respondendo ao objetivo 
específico do contexto da 
pesquisa. 

O entrevistado percebe as influências da 
gestão do risco de crédito, descrevendo-
a em um espaço temporal de quatro 
anos, no qual a sua agência bancária 
estava sofrendo impacto de 
inadimplência de poucos clientes. Diante 
disso, foi adotada a estratégia de 
condução e recuperação, oferecendo 
soluções ao cliente, com exigências de 
novas garantias para que as operações 
ficassem adimplentes. 

 

1. Identificação 

 

Ator Entrevistado 9 

Categoria Escriturário 

Organização pesquisada Banco do Brasil S.A. 

Tempo da narrativa 12 minutos 

Data da entrevista 08/01/2019 

 

 2. A narrativa 

 

 A questão inicial foi explicar o propósito da pesquisa, contextualizando junto à 

atividade do entrevistado dentro da agência bancária, em que o risco de crédito está 

presente diariamente na atividade bancária. Diante dessa contextualização, foram 

feitas 20 perguntas, fechadas e abertas, que permitissem ao entrevistado expressar o 

seu ponto de vista sobre o tema, suas atividades diárias e suas responsabilidades, a 

fim de entender a influência do risco de crédito no Banco do Brasil. 

 

Propriedade narrativa Indicador 
Descrição do encontrado nessa 

narrativa 

Sequência Padrões de eventos. 

1. Relata suas experiências em outras 
agências.  
2. Faz sugestões para o banco, com 
pretensões de dar mais alçada aos 
funcionários, melhorando a sua 
eficiência.  
3. Não fala sobre seus planos para o 
futuro.  
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Obs.: o entrevistado demonstra possuir 
propriedade sobre o que fala. 

Ator focal 
Papel, redes sociais e 
demográficas. 

A narrativa fica na agência bancária, 
atribuições do entrevistado e a sua 
relação com compliance e risco de 
crédito. Dentro dessas perspectivas, cita 
alguns personagens como forma de 
contextualização. 

Voz 
Ponto de vista, relações 
sociais e poder. 

Fala das suas atribuições e posição na 
organização, defendendo o seu ponto de 
vista sem abrir muito. 

Contexto moral 
Valores culturais e 
pressupostos. 

O entrevistado se manteve reservado em 
sua narrativa, impossibilitando a análise 
de pressupostos e valores culturais. 

Outros indicadores 
Outros aspectos do 
contexto. 

Mesmo se mantendo reservado, o 
entrevistado demonstra propriedade em 
seu enredo, característica que, para essa 
organização, é bastante valorizada. Em 
determinado momento, o entrevistado 
registra a sua necessidade de melhorar 
na comunicação. 

Práticas/atividades 
apontadas 

Respondendo ao objetivo 
específico do contexto da 
pesquisa. 

Mesmo fazendo sugestões que 
participam ativamente da gestão do risco 
de crédito, o entrevistado, durante a 
narrativa, procura promover a eficiência 
operacional. Ele não consegue enxergar 
a influência do risco de crédito nas 
práticas de governo e sustentabilidade. 

 

1. Identificação 

 

Ator Entrevistado 10 

Categoria Escriturário 

Organização pesquisada Banco do Brasil S.A. 

Tempo da narrativa 17 minutos 

Data da entrevista 09/01/2019 

 

2. A narrativa 

 

 A questão inicial foi explicar o propósito da pesquisa, contextualizando junto à 

atividade do entrevistado dentro da agência bancária, em que o risco de crédito está 

presente diariamente na atividade bancária. Diante dessa contextualização, foram 

feitas 20 perguntas, fechadas e abertas, que permitissem ao entrevistado expressar o 

seu ponto de vista sobre o tema, suas atividades diárias e suas responsabilidades, a 

fim de entender a influência do risco de crédito no Banco do Brasil. 

 

Propriedade narrativa Indicador 
Descrição do encontrado nessa 

narrativa 



112 

 

Sequência Padrões de eventos. 

1. Relata sua experiência com os 
eventos. atendimento a clientes que 
representassem alto risco para o banco.   
2. Elogia as práticas de gestão do risco 
de crédito da organização.   
3. Faz sugestões para que o banco se 
torne uma organização mais sustentável. 
4. Conta seus planos para o futuro.    
5. Demonstra grande preocupação sobre 
como as ações do banco impactam o seu 
meio. 

Ator focal 
Papel, redes sociais e 
demográficas. 

Nessa narrativa, o foco é na sociais e 
experiência do entrevistado, 
demográficas. que se torna protagonista 
mesmo com a citação de alguns 
personagens. Não foi identificado algum 
antagonista na fala do entrevistado. 

Voz 
Ponto de vista, relações 
sociais e poder. 

O entrevistado não fala muito de outros 
personagens, mesmo contando histórias 
enriquecedoras dentro da organização. 
Seus planos demonstram 
comprometimento com a organização. 

Contexto moral 
Valores culturais e 
pressupostos. 

O entrevistado demonstra preocupação 
com o impacto causado por suas atitudes 
e com o impacto causado pela sua 
organização perante a sociedade e o 
meio ambiente. Tal valor vem servindo 
de referência para o planejamento da 
sua carreira. 

Outros indicadores 
Outros aspectos do 
contexto. 

 
O entrevistado é visto como referência 
por alguns colegas, até citado em 
algumas narrativas como referência 
profissional e que possui uma postura 
boa perante a sociedade, com a prática 
de empatia e cuidado com o meio 
ambiente. 

Práticas/atividades 
apontadas 

Respondendo ao objetivo 
específico do contexto da 
pesquisa. 

O entrevistado em toda a narrativa 
demonstra reconhecer como a sua 
rotina, suas atribuições, os normativos do 
banco e a sua estrutura de governo são 
influenciados pela gestão do risco de 
crédito. 

 

1. Identificação 

 

Ator Entrevistado 11 

Categoria Escriturário 

Organização pesquisada Banco do Brasil S.A. 

Tempo da narrativa 13 minutos 

Data da entrevista 09/01/2019 

 

2. A narrativa 
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 A questão inicial foi explicar o propósito da pesquisa, contextualizando junto à 

atividade do entrevistado dentro da agência bancária, em que o risco de crédito está 

presente diariamente na atividade bancária. Diante dessa contextualização, foram 

feitas 20 perguntas, fechadas e abertas, que permitissem ao entrevistado expressar o 

seu ponto de vista sobre o tema, suas atividades diárias e suas responsabilidades, a 

fim de entender a influência do risco de crédito no Banco do Brasil. 

 

Propriedade narrativa Indicador 
Descrição do encontrado nessa 

narrativa 

Sequência Padrões de eventos. 

1. O entrevistado inicia contando sua 
trajetória profissional antes e depois que 
entrou no banco.  
2. Conta como tem feito para tornar 
compatível a sua experiência bancária 
com o meio acadêmico.  
3. Faz sugestões para o banco com 
relação a alçadas e riscos inerentes à 
atual função.  
4. Relata como as normas e 
procedimentos de compliance surtem 
efeito em sua rotina. 
5. Descreve seu plano sobre o futuro, em 
que se torna professor acadêmico. 

Ator focal 
Papel, redes sociais e 
demográficas. 

O foco dessa narrativa se dá com o 
entrevistado sendo protagonista, com a 
inclusão de poucos personagens e 
ficando no risco de crédito e suas 
perspectivas dentro da agência bancária. 

Voz 
Ponto de vista, relações 
sociais e poder. 

Fala de seu lugar dentro da organização 
e o seu planejamento para conseguir 
novos desafios dentro dela. 

Contexto moral 
Valores culturais e 
pressupostos. 

Comprometimento e disciplina são 
alguns dos valores demonstrados pelo 
entrevistado, quando se projeta no futuro 
dentro da organização. 

Outros indicadores 
Outros aspectos do 
contexto. 

Algo comum entre as narrativas é a 
relevância das normas de compliance e 
gestão do risco de crédito para que se 
possa minimizar riscos. O entrevistado 
interpreta isso como uma espécie de 
proteção para o colaborador. 

Práticas/atividades 
apontadas 

Respondendo ao objetivo 
específico do contexto da 
pesquisa. 

O entrevistado compreende que as 
políticas e estratégias propostas pela 
organização são influenciadas pelo risco 
de crédito. Ele observa isso pela 
alteração de alçadas; criação de comitês; 
restrição de crédito para determinado 
segmento e exigência de garantias 
adicionais para operações de crédito. 

 


