
Responsabilidade e Autoridade dos 

Gestores na Governança Corporativa



Universalidade dos princípios de Governança

GOVERNANÇA

GLOBAL
GOVERNANÇA 

DE ESTADOS-NAÇÃO

GOVERNANÇA CORPORATIVA

FUNDAMENTOS VALORIZADOS

 Compliance, disclosure, accountability, fairness (senso de justiça)

 Em alta: liberdades civis, acesso a informações, ativismo, mobilização de forças de controle.



Governança Global: Objetivos do milênio



MERCADO / EMPRESAS

Coexistência ao longo dos tempos: Governança como bom governo.

1998- 2009

GOVERNO
SOCIEDADE CIVIL E ORGANIZAÇÕES 

NÃO GOVERNAMENTAIS

Tipos de direção social

Fonte:The Oxford Handbook of Governance:The many faces of Governance: adaptation? Transformation?both? 
Or neither?



MERCADO / EMPRESAS 

Governança centrada na sociedade civil

GOVERNO

SOCIEDADE CIVIL E ORGANIZAÇÕES 
NÃO GOVERNAMENTAIS

Tipos de direção social

Fonte:The Oxford Handbook of Governance:The many faces of Governance: adaptation? Transformation?both? Or neither?



Contexto normativo de  boa governança : 

legalidade e  legitimidade

• Fonte: HILB, Martin. A nova Governança Corporativa

Quadrante 2 DOMINIO DA BOA GOVERNANÇA

Quadrante 1 Quadrante 3

ILEGITIMO LEGÍTIMOLEGITIMIDADE

VERDADEIRO, 

JUSTO, DE ACORDO 

COM O BOM SENSO, 

AUTENTICO

Boas práticas: LEGAL

ILEGAL

LEGALIDADE

DIZ RESPEITO A 

LEI



Funções  essenciais  em boa governança: 

práticas e dimensões/ funções

Quadrante 1 Quadrante 2

Quadrante 3 Quadrante 4

(1) (2)

(3) (4)

Essenciais Expandidas

DIMENSÕES E 

FUNÇÕES DO 

ESTADO

Boas práticas:  Estado 

forte

Altos “custos de 

agência”: 

enfraquecimento do 

Estado

GOVERNANÇA 

DO ESTADO

Fonte: HILB, Martin. A nova Governança Corporativa



COMPARATIVO  BRASIL:  GOVERNANÇA DO ESTADO - BANCO MUNDIAL 2018

Fonte: Banco Mundial: Daniel Kauffmann

Critérios de avaliação

Escala do índice: 0 (ausência) a  100 (plenamente satisfatórios)

Países do OCDE
Países da América Latina e 

Caribe
Brasil

1. Liberdade de voz e voto, poder da opinião pública e
prestação responsável de contas à sociedade.

87 60 62

2. Estabilidade política e das instituições legais e
regulatórias/Terrorismo.

74 58 31

3. Efetividade do governo. 88 52 42

4. Qualidade do ambiente regulatório. 88 54 51

5. Aplicação efetiva das leis: enforcement versus
impunidade.

87 50 44

6. Controle da corrupção em todas as suas manifestações. 85 53 36

Médias 85 55 44



Critérios de avaliação 1998 2000 2002 2007 2010 2012 2014 2017

1. Liberdade de voz e voto, poder da opinião
pública e prestação responsável de contas à
sociedade.

64,4 59,1 56,5 59,1 62,1 59 61 62

2. Estabilidade política e das instituições legais e
regulatórias.

31,5 47,0 41,0 36,5 54,2 37 45 31

3. Efetividade do governo. 55,7 53,7 59,3 52,6 57,6 51 47 42

4. Qualidade do ambiente regulatório. 57,1 63,3 62,6 53,4 55,2 55 51 51

5. Aplicação efetiva das leis: enforcement versus
impunidade.

56,8 45,9 46,6 43,3 49,5 52 55 44

6. Controle da corrupção em todas as suas
manifestações.

68,3 55,6 56,4 52,2 56,2 55 44 36

Médias 55,6 54,1 53,7 49,5 55,8 52 51 44

Dinâmica de evolução Brasil Banco Mundial 2018

• Banco Mundial: Daniel Kauffmann







Rating  atual de alguns países

Grau de Investimento

• Alemanha – AAA

• Dinamarca – AAA

• Canadá  - AAA

• Australia - AAA

• Reino Unido – AA 

• EUA – AA+

América Latina

• Chile – A+

• México – BBB+

• Colômbia – BBB

• Peru – BBB+

• Uruguai - BBB

Grau especulativo

• Brasil – BB-

• Guatemala – BB

• Ecuador – B-

• Argentina – B

• Venezuela- SD -



De acordo com o Plano Estratégico do Tribunal de 
Contas da União (BRASIL, 2011), GOVERNANÇA
pode ser descrita como um sistema pelo qual as 
organizações são dirigidas, monitoradas e 
incentivadas, envolvendo os relacionamentos 
entre sociedade, alta administração, servidores ou 
colaboradores e órgãos de controle. 

Em essência, a boa governança pública tem como 
propósitos conquistar e preservar a confiança da 
sociedade, por meio de conjunto eficiente de 
mecanismos, a fim de assegurar que as ações 
executadas estejam sempre alinhadas ao interesse 
público. 

GOVERNANÇA NO SETOR PÚBLICO GOVERNANÇA CORPORATIVA

De acordo com o  IBGC – Instituto 
Brasileiro de Governança Corporativa-
Governança  é  sistema pelo qual as 
organizações são dirigidas, monitoradas e 
incentivadas, envolvendo os 
relacionamentos entre proprietários, 
Conselho de Administração , Diretoria  e 
órgãos de Controle.

Este sistema deve garantir o retorno 
almejado pelos proprietários  e a 
harmonização de todos os stakeholders de 
uma  empresa ou organização.

Definindo .....



Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades da 
Administração Pública” (RBG). A publicação de 2013 foi atualizada em 2014.

....
23. Segundo esse documento, “Governança no setor público compreende essencialmente os mecanismos de 

liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da 
gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade”.

24. Ante o exposto, a importância da adoção das boas práticas de governança pública está em guiar a atuação 
da gestão das organizações governamentais, possibilitando assim o alinhamento dos objetivos 
organizacionais ao interesse da população, a otimização na produção de resultados, a melhoria na 
eficiência da aplicação dos recursos públicos e, consequentemente, a oferta de mais e melhores serviços 
públicos à sociedade. 





OS CONTRIBUINTES/ CIDADÃOS

 Agentes principais, outorgantes.

 Focados em:

 Máximo retorno dos tributos pagos.

 “Dividendos sociais” proporcionados 

por bens e serviços públicos.

OS GESTORES PÚBLICOS

 Agentes executores, outorgados.

 Focados em:

 Domínio da gestão pública.

 Decisões alocativas eficazes.

 Bem-estar coletivo.

RELAÇÃO DE AGÊNCIA

 Decisões que maximizam o interesse dos 

contribuintes.

 Decisões que maximizam o interesse dos 

gestores.

 Recursos para produção de bens e serviços 

públicos.

 Remunerações pelos serviços de gestão.

 Serviços de gestão.

 Prestação responsável de contas.

A QUESTÃO-SÍNTESE: OS CONFLITOS DE AGÊNCIA NA GOVERNANÇA PÚBLICA 





Modelo genérico da Código Brasileiro de Governança Corporativa 2017



ESTRUTURA E PROCESSOS-CHAVE DE UM 
BOM AMBIENTE DE GOVERNANÇA PÚBLICA E CORPORATIVA

GOVERNO/ ASSEMBLEIA DE ACIONISTAS
• Decisões de alto impacto definidas por Lei e pelo Estatuto Social.

Execução das diretrizes 

para os negócios e a 

gestão

Formulação das estratégias 
para os negócios e a gestão

Direcionamento 

estratégico

Monitoramento das 
estratégias, operações e 

resultados

Homologação das 

diretrizes

1

3

5

4

2

CONSELHO DE  ADMINISTRAÇÃO
•Definições de grandes propósitos empresariais.
•Contribuição na definição de guide lines para a 

gestão.
•Emissão de expectativas de resultados.

DIRETORIA EXECUTIVA
•Planejamento Estratégico.

•Business Plan.
•Planejamento Orçamentário.



Responsabilidade e Autoridade

Autoritarismo do cargo x Competência



Ex.prático :SERPRO







ÓRGÃOS DO AMBIENTE DE 
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES

Conselho fiscal
(eleito pela AG)

• Fiscalizar atos dos administradores.

• Opinar sobre o relatório anual de administração.

• Analisar e emitir opinião sobre demonstrações financeiras.

• Acompanhar o trabalho dos auditores independentes.

• Denunciar irregularidades e fraudes.

Comitê de auditoria
• Acompanhar e avaliar o ambiente de controle: auditoria externa e interna.

• Identificar, avaliar e analisar os riscos relevantes da companhia.

• Supervisionar a elaboração dos relatórios financeiros.

Auditoria independente
• Verificar a conformidade no cumprimento de disposições legais.

• Auditar se as demonstrações de resultados refletem adequadamente a realidade da sociedade.

Auditoria interna

• Organizar o ambiente interno de controle, de forma aleatória e periódica, a fim de certificar o cumprimento das normas e processos e 
a eficiência e eficácia dos controles.

• Interagir e contribuir com o sistema de auditoria estabelecido pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Administração.

• Implantar sistemas de controle e de auditoria, abrangendo todos os processos, práticas e rotinas internas.

• Exigir que os relatórios contábil-financeiros sejam:

 Aderentes às leis e regulamentos aplicáveis às operações da companhia.

 Confiáveis, abrangentes e oportunos.

Compliance

Monitorar e assegurar que as diversas unidades da organização estejam em conformidade com a regulação aplicável ao negócio. 
Comunicar, treinar, executar, implantar controles e criar uma cultura de compliance.

Engloba e acompanha os pontos falhos identificados pela auditoria até a sua regularização e internalização. INTEGRIDADE E 
RESILIÊNCIA.

Sistema de fiscalização e controle e a Lei 12.846/13



PEP – Pessoas expostas politicamente

Considera-se “funcionário público”, “funcionário do Governo” ou “Agente público” todos os diretores e 

funcionários de entidades governamentais (ex.: autarquias, empresas públicas ou controladas pelo governo). 

Categorias de indivíduos consideradas como “funcionários públicos” para efeito das leis anticorrupção:

I. Diretores e funcionários de qualquer entidade governamental em nível nacional, estadual, regional, municipal ou local, inclusive os dirigentes 

eleitos.

II. Qualquer pessoa física agindo temporariamente de forma oficial para ou em nome de qualquer entidade governamental (por exemplo, um 

consultor contratado por uma agência governamental).

III. Diretores e funcionários de empresas com participação do governo.

IV. Candidatos a cargos políticos em qualquer nível, partidos políticos e seus representantes; e

V. Diretores, funcionários ou representantes oficiais de qualquer organização pública internacional, como o Banco Mundial, as Nações Unidas e o 

Fundo Monetário Internacional.

VI. Deve-se ter atenção aos membros da família de qualquer uma dessas pessoas (cônjuge, companheiro(a), avós, pais, filhos, irmãos, 

sobrinhos(as), tios(as) e os(as) primos(as) em primeiro grau) de forma a evitar que sirvam de canal para pagamento indevido ao funcionário 

público.

Quem são?



RELACIONAMENTO COM PEP

o Em processos licitatórios.
Atue em conformidade com as regras e nunca se envolva em nenhum entretenimento, dê presentes ou pratique qualquer atividade semelhante com qualquer 

funcionário público ou outra pessoa envolvida no processo.

o Na execução de uma ação ou serviço em prol da empresa.
Pequenos pagamentos destinados à obtenção de autorizações, licenças e outros documentos oficiais; processamento de documentos governamentais, como vistos e 

ordens de serviço; prestação de serviços de telefonia; fornecimento de água e energia elétrica etc.

o Em relações de parentescos.
Empregado que tenha parente que exerça cargo público e que tenha/terá interação com a empresa.

o Em patrocínios e doações.
Contribuições para fins políticos.

o Em vistorias e fiscalizações nos empreendimentos.

Quando podemos nos relacionar com eles?



COMPLIANCETRABALHISTA e 
Direitos Humanos

AMBIENTAL

CONCORRENCIAL

ANTICORRUPÇAO
TRIBUTARIO E 
FINANCEIRO

CRIMINAL

Relacionamento 
com terceiros e 

ativos

REGULATÓRIO

OS  8 CAMPOS DO COMPLIANCE





COMPLIANCE TRAZ OS STAKEHOLDERS PARA DENTRO DA ESTRATÉGIA DA EMPRESA

Organização

Clientes

Fornecedores

Meio 
ambiente

ColaboradoresComunidade

Governo

Acionistas

Mapa de Stakeholders





AC- 0588-09/18- P

LEVANTAMETNO EM 581 ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL SOBRE 
GOVERNANÇA E GESTÃO EM 2017. ÍNDICE INTEGRADO DE GOVERNANÇA E GESTÃO (IGG). ÍNDICES DE 
GOVERNANÇA E GESTÃO DE PESSOAS (iGovPessoas), DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (iGovTI) E DE 
CONTRATAÇÕES (iGovContratações). DETERMINAÇÃO, RECOMENDAÇÕES E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES.

Pág 129

9.6. dar ciência deste levantamento ao Comitê Interministerial de Governança, constituído nos termos dos 
arts. 7º a 12 do Decreto 9.203/2017, para que estude a possibilidade de inserir, em suas próximas reuniões, 
avaliações sobre o diagnóstico realizado pelo TCU e suas implicações nas ações necessárias à 
implementação da Política de Governança Pública;

9.7. recomendar à Segecex que oriente todas as unidades do Tribunal a observar os termos da recém 
lançada política de governança pública (formalizada pelo Decreto 9.203/2017 e PL 9163/2017) nas 
conclusões e propostas de encaminhamento de suas auditorias, especialmente naquelas que tratem da 
governança pública.



Decreto 9.203/2017 e PL 9163/2017

Dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. 

Art. 19. Os órgãos e as entidades da administração direta, autárquica e fundacional instituirão programa de 
integridade, com o objetivo de promover a adoção de medidas e ações institucionais destinadas à prevenção, 
à detecção, à punição e à remediação de fraudes e atos de corrupção, estruturado nos seguintes eixos:

I - comprometimento e apoio da alta administração; 
II - existência de unidade responsável pela implementação no órgão ou na entidade; 
III - análise, avaliação e gestão dos riscos associados ao tema da integridade; e 
IV - monitoramento contínuo dos atributos do programa de integridade. 



Benefício de um processo de Compliance

• Preservação da Integridade Civil e Criminal: diminui o grau de exposição e responsabilização da Alta 
Administração da Organização em relação a potenciais comportamentos irregulares ou ilegais de seus 
colaboradores.

• Aumento de Eficiência organizacional:

 reduz a incidência de fraudes e desconformidades, que geram desvios de recursos.

 Evita riscos de sanções legais, perdas financeiras e perda de reputação.

 Aumenta a qualidade das decisões dentro da Organização, reduzindo o custo operacional.



Observações finais...

Convergência de práticas entre o setor privado com setor público

Legitimidade dos processos exigidos aos stakeholders

Governança como reforma do Estado



Adriana de Andrade Solé

31. 996112797

adrianasole@globo.com

Youtube: GovernançaJá
Facebook: GovernancaJa

Twitter: GovernancaJa
Linkedin: Adriana Solé

Obrigada!

mailto:adrianasole@globo.com

