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Resumo 

O presente trabalho se propõe a compreender, no tratamento realizado no âmbito das 

empresas, os processos utilizados por uma instituição financeira, sob o aspecto da Governança 

Corporativa. A empresa estudada possui participação em outras sociedades, além de fazer 

parte da estrutura da Administração Pública brasileira, cercada de leis e regimentos próprios. 

A pesquisa identificou a necessidade de melhorias nos processos com a proposta de 

implantação de um portal de governança, com o objetivo de aprimorar as informações 

recebidas e prestadas, a padronização dos documentos e a gestão da agenda societária das 

empresas pertencentes ao conglomerado financeiro. 

 

Palavras-chave: Administração Pública. Governança Corporativa. Portal de Governança. 

 

1 Introdução 

 Os recentes acontecimentos legais e administrativos no Brasil, com a implementação 

da Lei 13.303/2016 que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de 

economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, aumentou o interesse pelo tema Governança Corporativa.  

 O tema, apesar de recente para a Administração Pública brasileira, produziu 

questionamentos interessantes por parte de Musacchio e Lazzarini (2015). Os autores 

defendem que a preocupação com o gerenciamento da economia pelos governos deu-se a 

partir das décadas de 1980 e 1990, com a ascensão do capitalismo por meio do Estado, que 

passou a atuar como acionista de empresas, o que aumentou a necessidade de se promover 

mecanismos de controle, passando o Estado de provedor de políticas públicas a empresário de 

companhias de diversas naturezas. 

A Lei 13.303/2016 atrelou responsabilidades a todas as empresas públicas e 

sociedades de economia mista da União, Estados, Distrito Federal e Municípios do país, 

regulamentando a redação disposta no art. 173, §1º da Constituição Federal (BRASIL, 1988) 

que definiu o seguinte: “A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da 

sociedade de economia mista e de que subsidiárias que explorem atividade econômica de 

produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços". 

Apesar do lapso temporal desses vinte e oito anos, entre a criação da Constituição de 

1988 e a regulamentação do seu art. 173 pela Lei 13.303/2016, que legislou as principais 

atividades e responsabilidades das empresas públicas e sociedades de economia mista, 

percebe-se a atual relevância atribuída à função da Governança Corporativa na Administração 

Pública brasileira. 

Nesse contexto, define-se Governança Corporativa como o “sistema pelo qual as 

empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os 

relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e 

controle e demais partes interessadas” (IBGC, 2015, p. 20).  
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Voltando à realidade da instituição financeira pesquisada, cabe mencionar que a 

natureza de sua atividade é ser uma sociedade de economia mista, enquadrada pelo artigo 4º 

da Lei 13.303 (BRASIL, 2016) por: explorar a atividade econômica pelo Estado, ser criada 

por forma de sociedade anônima e possuir ações com direito a voto, pertencentes em sua 

maioria à União, estados, Distrito Federal, municípios ou outra entidade da Administração 

Pública brasileira. 

Assim, de forma a promover diretrizes de transparência e de prestação de contas que 

envolvam a Governança Corporativa de forma padronizada numa instituição financeira, 

também enquadrada em sociedade de economia mista, sente-se a necessidade de se adotar 

mecanismos e ferramentas que propiciem o gerenciamento do sistema de Governança 

Corporativa adotado de forma proativa e de forma a atender as exigências legais vigentes.  

Sob tal aspecto, o presente trabalho se propõe a compreender, no tratamento realizado 

no âmbito das empresas, os processos utilizados pela instituição financeira pesquisada, pela 

ótica da Governança Corporativa. 

 Nesse contexto, o relatório detectou que a implantação de uma ferramenta de 

governança como mecanismo de gestão, atenderia efetivamente aos processos que envolvem a 

adoção de boas práticas de Governança Corporativa, facilitaria a consulta e o envio de 

documentos, além de relatórios para o melhor desempenho das responsabilidades das partes 

interessadas, sejam elas conselheiros, administradores, colaboradores ou órgãos reguladores.  

 

2 Apresentação do Caso 

A instituição financeira estudada é uma sociedade de economia mista, com 

participação societária da União Federal e possui participação acionária em outras empresas 

no Brasil e no Exterior, entre participações diretas e indiretas.  

O seguinte relatório atentar-se-á a instituição financeira e às doze empresas com as 

quais a instituição possui 100% de participação acionária, caracterizadas como subsidiárias 

integrais, e definida a seguir: “A companhia pode ser constituída, mediante escritura pública, 

tendo como única acionista sociedade brasileira” (BRASIL, Lei 6.404/1976, art.251).  

A relevância dessas empresas no estudo dar-se-á pelos órgãos de governança 

integrantes de suas estruturas societárias e pelas informações prestadas por eles ao seu 

principal acionista: a União.  

As diferentes naturezas jurídicas presentes na estrutura societária da instituição 

financeira e a dificuldade em se consolidar informações de natureza e fontes diversas, torna o 

processo decisório da administração lento e moroso. 

O presente estudo detectou que ações relacionadas ao compartilhamento de 

orientações e o alinhamento de estratégias necessárias aos processos que exijam a tomada de 

decisão muitas vezes não se concretizam ou não ocorrem da maneira esperada.  

 Assim, a centralização das informações necessárias à construção da estratégia, às 

práticas adotadas na gestão das empresas e ao compartilhamento de orientações poderia ser 

feita em uma única ferramenta intitulada “Portal de Governança”, tendo em vista o viés de 

conduzir informações atreladas ao contexto da Governança Corporativa para a instituição 

financeira e suas empresas subsidiárias.  

A ferramenta seria construída de forma padronizada, faseada e contemplaria os 

seguintes indicadores, de acordo com a existência, o funcionamento, as atividades e rotinas no 

âmbito das instituições. 
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Quadro 1 - Dimensões para o Portal de Governança 

Órgãos de Governança  Conselho de Administração 

 Diretoria 

 Conselho Fiscal 

 Comitê de Auditoria 

 Outros comitês de acordo com a companhia 

Auditorias  Interna 

 Externa 

Processos   Internos 

 Relacionados à gestão de riscos 

 Judiciais 

 Trabalhistas 

 Relatórios gerenciais 

Órgãos reguladores  Banco Central 

 Comissão de Valores Mobiliários 

 Departamento das empresas estatais 

Canais   De comunicação 

 De governança 

 De gestão 
Fonte: Desenvolvida pelo próprio autor. 

 

Com tais informações, a gestão de processos relacionados à governança das empresas 

do conglomerado levaria em consideração a complexidade da instituição financeira e as 

diferenças entre as demais empresas. A implementação de tal ferramenta, necessária ao 

aprimoramento da governança, serviria de base para a padronização das ações relacionadas à 

consolidação da governança e à melhoria da gestão dos processos internos. 

 

3 Revisão Bibliográfica 

O presente relatório baseou-se em fontes bibliográficas para definir os preceitos de 

Governança Corporativa e seus mecanismos de gestão, explicitar a estrutura da instituição 

financeira dentro da esfera da Administração Pública, além de classificá-lo em sociedade de 

economia mista e suas previsões legais e administrativas.  

 

3.1 Governança Corporativa 

 Os princípios norteadores da Governança Corporativa são definidos conforme os 

seguintes pilares, explicitados pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC):  
Transparência: disponibilização das informações que sejam do interesse 

das partes interessadas, que vão desde ao desempenho econômico-financeiro 

da companhia aos demais fatores (tangíveis e intangíveis) que norteiam a 

ação gerencial e geram valor à organização. 

Equidade: refere-se ao tratamento justo e isonômico dado aos sócios e 

demais partes interessadas (stakeholders), considerando seus direitos, 

deveres, necessidades, interesses e expectativas. 

Prestação de contas (accountability): atrelado às funções exercidas pelos 

representantes nos órgãos de governança da companhia, a saber: Diretoria, 

Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Comitês de Assessoramento, 

demais executivos e auditores. É dever desses membros a prestação de 

contas de maneira clara, concisa, compreensiva e tempestiva, de forma a 
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assumir a consequências de seus atos e omissões, de maneira diligente e 

responsável. 

Responsabilidade Corporativa: os membros dos órgãos de governança 

possuem de igual maneira o dever de zelar pela viabilidade econômico-

financeira da companhia buscando a mitigação de impactos negativos nos 

seus negócios e levando em consideração os diversos capitais inseridos na 

cultura da companhia, sejam eles: financeiros, intelectuais, humanos, sociais, 

ambientais, reputacionais, entre outros (IBGC, 2015, p. 21, grifo nosso). 

 

  Sob uma ótica mais ampla, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) define a boa Governança Corporativa como: “A otimização de processos 

e arranjos institucionais com os quais os governos desenvolvem e delegam políticas e 

programas em benefícios dos cidadãos e da sociedade.” (OECD, 2011). 

  Diante desses conceitos abrangentes e complementares, percebe-se que a atuação da 

Governança Corporativa perpassa a natureza das instituições e envolve tanto seus 

administradores como a sociedade em geral, sejam elas integrantes da esfera da 

Administração Pública ou privada. 

Assim, mecanismos ou ferramentas que busquem promover a transparência, a 

prestação de contas e a promoção de informações claras e tempestivas seriam vistos de forma 

positiva e confiável às partes interessadas e à sociedade como um todo. 

 

3.2 Sociedade de Economia Mista (SEM) 

 Conforme o artigo 5, inciso III do Decreto Lei 200 (BRASIL, 1967), define-se 

sociedade de economia mista, como:  
Entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada por lei 

para a exploração de atividade econômica, sob forma de sociedade anônima, 

cujas ações com direito a voto pertencem em sua maioria à União ou à 

entidade da Administração. 

 A criação de sociedades de economia mista veio embargada pela definição da 

Administração Pública em promover o controle do Estado na atuação de setores considerados 

estratégicos pela União. Como exemplos, há os casos da Petrobras (petróleo e distribuição); 

da Eletrobrás (geração de eletricidade); dos Correios (serviços postais); da Infraero 

(aeroportos); do Banco do Brasil e da Caixa Econômica (serviços bancários).   

 As sociedades de economia mista são regidas ainda pela Lei 6.404/1976 – Lei das 

S.A., e pela Lei 13.303/2016 – Estatuto Jurídico das empresas públicas e sociedades de 

economia mista, cujos conteúdos versam sobre as sociedades por ações, além de conter as 

disposições relativas à composição, ao funcionamento e às responsabilidades referentes aos 

administradores, aos órgãos de administração e de governança dessas empresas.   

 

3.3 Mecanismos de governança  

 De acordo com o Referencial Básico de Governança, aplicável a Órgãos e Entidades 

da Administração Pública do Tribunal de Contas de União – TCU (2014), três mecanismos 

são fundamentais na condução do processo de governança: liderança, estratégia e controle. 

Tais princípios são definidos pelo órgão fiscalizador como: 

a) Liderança: conjunto de práticas, de natureza humana ou comportamental, que 

assegura a existência das condições mínimas para o exercício da boa governança. 



 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – RELATÓRIO TÉCNICO 

5 

 

Nesse contexto, o conjunto de componentes que fazem parte do mecanismo 

“liderança” podem ser subdivididos em: i) pessoas e competência; ii) princípios e 

comportamentos; iii) liderança organizacional; e iv) sistema de governança. 

b) Estratégia: os líderes são os agentes responsáveis pela condução da estratégia, que 

envolve aspectos relacionados à observação das demandas, necessidades e 

expectativas das partes interessadas, avaliação do ambiente externo e interno, 

definição e alcance da estratégia, entre outros. 

Nesse contexto, o conjunto de componentes que fazem parte desse mecanismo podem 

ser subdivididos em: i) relacionamento com as partes interessadas (stakeholders); ii) 

estratégia organizacional; iii) alinhamento transorganizacional. 

c) Controle: para que todos os processos possam ser executados, é conveniente atentar 

para os riscos envolvidos, que deverão ser avaliados e tratados. Diante disso, a adoção 

de controle, avaliação, transparência e accountability, que envolve a prestação de 

contas das ações e a responsabilização dos agentes pelo ato praticado, deve ser objeto 

constante de pauta dos administradores da companhia. 

Sob tais aspectos, o conjunto de componentes, que fazem parte do mecanismo 

“controle”, pode ser subdividido em: i) gestão de riscos e controles internos; ii) auditoria 

interna; e iii) prestação de contas (accountability); e iv) transparência. 

 

3.3.1 Portal de Governança Corporativa 

Para que a dinâmica da Governança Corporativa e seus mecanismos exerçam níveis 

satisfatórios de eficiência, torna-se necessária a implementação de soluções e ferramentas que 

comportem em sua estrutura as dimensões básicas do sistema de governança. 

 Por conseguinte, cabe citar os pilares da Governança Corporativa definidos pelo TCU, 

destacando o bloco “Controle”, onde é possível conjugar mecanismos atrelados à gestão de 

riscos, controles internos, auditoria, prestação de contas (accountability) e transparência, de 

forma concentrada e padronizada, tornando possível aprimorar as estruturas de governança do 

conglomerado da instituição financeira, por meio de uma ferramenta de gestão.  

  Nesse sentido, com vistas a melhorar o gerenciamento das ações de governança das 

empresas do conglomerado, a implementação da ferramenta “Portal de Governança” seria a 

solução encontrada para unir as empresas do conglomerado num processo único de controle 

corporativo.   

 De acordo com os pilares fundamentais na condução do processo de governança 

(liderança, estratégia e controle), o Portal de Governança configura-se como a ferramenta 

ideal e envolve aspectos voltados às informações econômico-financeiras, legais, tangíveis e 

intangíveis, além de questões relacionadas aos negócios e operações da companhia. 

Tomando como referência bibliográfica os objetivos principais e necessários a 

qualquer empresa na implementação de um Portal de Governança, podem-se citar os seguintes 

objetivos elencados pelo Guia de Melhores Práticas em Governança Corporativa do IBGC 

(2015):  

a. Aprimoramento da comunicação entre os agentes decisórios e de controle; 

b. Disponibilização do conteúdo da empresa de forma segura e ágil; 

c. Garantia de padronização e atualização do conteúdo de forma homogênea; 

d. Possibilidade de aprofundamento de temas mais complexos; e 

e. Direcionamento efetivo para tomada de decisão. 
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3.3.2 Segurança da Informação 

Previamente à implementação do Portal de Governança, seria necessário observar 

aspectos relacionados à segurança da informação. O sistema por trás da ferramenta deve 

garantir o sigilo das informações trafegadas no sitio eletrônico, além de atentar para alguns 

princípios básicos de segurança: 

a. Confidencialidade e integridade, 

b. Classificação quanto aos níveis de público; 

c. Identificação das páginas; 

d. Codificação por senha; 

e. Área restrita de segurança; 

f. Rastreamento de acesso; 

g. Ferramentas de auditoria; 

h. Dispositivos para impressão e download; 

i. Identificação por marca d´água, entre outros. 

Ressalta-se que os princípios supramencionados referem-se aos requisitos mínimos 

para a implementação de um sistema que associe informação e segurança, sendo os itens 

escolhidos para fazer parte desse sistema as peças essenciais no processo de construção da 

ferramenta. 

 

4 Plano de Ação 

O plano de ação para a implantação do Portal de Governança para as empresas do 

conglomerado da instituição financeira visa promover a centralização de informações de 

forma faseada em um único canal.  

Como piloto inicial caberia o cadastramento das informações necessárias para o 

funcionamento dos órgãos de governança e as áreas envolvidas na governança interna da 

instituição financeira. Realizando-se o levantamento das ações que foram bem sucedidas, 

estas replicar-se-iam nas outras doze instituições de forma gradativa, até o final do processo.  

Das ações que não foram bem sucedidas na implantação do projeto na instituição 

financeira, verificar-se-ia os possíveis erros, sendo as soluções encontradas aptas a serem 

absorvidas ao processo final, evoluindo-se de duas em duas empresas, até que as doze 

empresas estejam incorporadas à ferramenta, de acordo com o cronograma proposto no 

projeto. 

Para o sucesso do projeto, seria necessário o envolvimento de diversas áreas no âmbito 

da instituição financeira, a exemplo das Diretorias de Governança, de Tecnologia da 

Informação, e Controles Internos, além do apoio das áreas operacionais das empresas 

envolvidas, com previsão de implementação da primeira empresa em 180 dias após o início 

dos trabalhos.  

Para a elaboração do plano de ação utilizou-se a ferramenta 5W2H, um checklist que 

dispõe sobre as atividades que precisam ser desenvolvidas com o máximo de clareza pelos 

intervenientes, que funciona como um mapeamento de atividades, estabelecendo o que será 

feito (What), quem fará o quê (Who), em qual período de tempo (When), em qual área da 

empresa (Where) e todos os motivos pelos quais as atividades devem ser feitas. 
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Quadro 2 - Plano de Ação – 5W2H 

Matriz 5W2H Tipos Descrições 

O quê?  

Objetivo/ Meta: 

Mapear os principais 

indicadores que farão 

parte do Painel de 

Governança 

 

Painel de 

Governança 

1) Realizar mapeamento das diretrizes em Governança Corporativa; 

2) Relacionar quais empresas entrarão na ferramenta; 

3) Mapear as informações das empresas necessárias para alimentar a 

ferramenta; 

4) Contatar o setor de TI da instituição para elaborar o design e a 

arquitetura da ferramenta; 

5) Testar o banco de dados com as informações das empresas; 

6) Realizar teste piloto na instituição; 

7) Apresentar proposta à Alta Administração da instituição; 

8) Apresentar primeiro diagnóstico da ferramenta; 

9) Escolher data da apresentação da ferramenta à alta administração da 

instituição e cronograma para as doze empresas subsidiárias envolvidas; 

10) Divulgar a nova ferramenta junto às áreas envolvidas; 

11) Apresentar cronograma para as doze empresas subsidiárias envolvidas. 

Por que?  

Motivo/Benefício: 

Melhorar os processos, 

os controles internos e a 

segurança da informação 

nas empresas. 

Padronização 

de Processos 

A adoção da ferramenta “Painel de Governança” permite o alinhamento e 

padronização das informações e processos relacionados à instituição 

financeira e as empresas do conglomerado.  

Quem? 

Responsável/Equipe: 

Áreas de Governança 

Corporativa da 

instituição.  

Diretoria de 

Governança 

da 

Instituição  

A implementação do Painel de Governança será realizada nas áreas da 

instituição financeira que fazem a Governança Corporativa das empresas 

Quando? 

Data/Cronograma 

Outubro/17 a 

Setembro/18 

12 meses 
Os inícios das ações estão previstas para Outubro de 2017 com previsão de 

conclusão em Setembro de 2018. 

Onde? 

Local/Departamento: 

Diretoria de Governança 

em conjunto com a 

Diretoria de Tecnologia 

e Diretoria de Controles 

Internos 

Diretoria de 

Governança 

da 

Instituição  

A modelagem da ferramenta será realizada pelas áreas de Tecnologia da 

Informação e de Governança, com a supervisão da Diretoria de Controles 

Internos. 

Como? 

Atividade/Processo: 

Grupo de Trabalho para 

estudos técnicos 

envolvendo a Diretoria 

de Governança e a 

Diretoria de Tecnologia  

Elaboração 

de 

ferramenta 

própria no 

âmbito da 

Instituição 

A implementação da ferramenta será realizada por meio de grupo de 

trabalho que realizará estudo técnico, utilizando como benchmark 

empresas do mercado de TI e consultoria especializada em governança, 

cuja versão final será a elaboração de ferramenta própria no âmbito da 

instituição. 

Quanto? 

Custo ou quantidade: 

R$ 568.000,00 

R$ 

568.000,00 

A implementação da ação custará o montante de R$ 568.000,00 

considerando a mão-de-obra (Tecnologia da Informação) especializada de 

05 funcionários, sendo 2 de governança, 1 de controles internos e 2 de TI, 

durante os meses de Outubro/2017 a Setembro/2018. 

Fonte: Desenvolvida pelo próprio autor. 
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Cabe mencionar que a ferramenta 5W2H já é conhecida da maioria dos funcionários 

da instituição, pois é usada rotineiramente para a elaboração de outros projetos no âmbito das 

diretorias da instituição, além de já possuir normativos internos na instituição que orientam a 

utilização da ferramenta nas atividades de planejamento e gestão.  

 

5 Conclusão 

 Em virtude dos fatos analisados, torna-se relevante mencionar que a construção de 

uma ferramenta com foco em Governança Corporativa é um instrumento de gestão integrada, 

pois permite que se trace um diagnóstico mais robusto de cada companhia, de forma a atingir 

o objetivo proposto, que é a padronização e a melhoria dos processos, da segurança e dos 

controles internos do conglomerado da instituição financeira. 

 Nesse contexto, a busca por delimitar a quantidade e tipo de empresas atuantes 

permitirá a identificação mais realista das diretrizes corporativas adequadas para natureza da 

instituição e de cada empresa do conglomerado. 

 A metodologia utilizada por meio da ferramenta 5W2H optou por escolher o 

instrumento que já é utilizado pelos funcionários da instituição, o que facilitará a 

compreensão dos envolvidos no planejamento das ações necessárias à construção do Portal de 

Governança. 

 Nesse contexto, a percepção sobre a falta de mecanismo de gestão que permitisse 

associar informações foi detectada em diversas oportunidades dentro da instituição. Tal 

diagnóstico facilitou a escolha das três diretorias que podem contribuir efetivamente na 

realização do projeto: A Diretoria de Governança, a Diretoria de Controles Internos e a 

Diretoria de Tecnologia da Informação. 

 Por fim, cabe mencionar que o presente relatório não tem caráter exaustivo, e que os 

problemas aqui elencados visam levantar questionamentos para se propor soluções voltadas 

para a melhoria da gestão num ambiente de Governança Corporativa no qual a instituição 

financeira estudada encontra-se inserida. 
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