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RESUMO

JESUS, Sandra Mara de. 0 processo de implementação da governança corporativa nas
empresas de capital aberto: um estudo com ênfase na auditoria. 2005. 119 f. Monografia
(Graduação em Ciências Contábeis) — Departamento de Ciências Contábeis, Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2005.
Orientador: Luiz Alberton, Dr.
Coorientadora: Rosimere Alves de Bona Porton, M. Sc.
Defesa: 20/12/2005
0 trabalho objetiva mostrar o processo de implementação da governança corporativa nas
empresas de capital aberto associadas à Bovespa, dando ênfase na auditoria. Trata-se de um
estudo exploratório, do tipo levantamento ou survey, em que se buscou estabelecer relações
entre o marco teórico do trabalho e a realidade das empresas pesquisadas. De um universo de
63 empresas que aderiram a GC, pesquisou-se uma amostra de 7 empresas, as quais foram
selecionadas por acessibilidade, considerando-se a disponibilidade das empresas em particular
da pesquisa. Os dados coletados junto as empresas, por meio de questionário com perguntas
abertas e fechadas, nos meses de setembro a novembro/2005. 0 tratamento dos dados teve
caráter qualitativo e quantitativo. Como resultado da pesquisa constatou-se que o processo de
implementação da GC está bem desenvolvida. Percebeu-se também quanto a auditoria interna
sua implantação está quase que totalizado, e o conselho fiscal para 14,29% não pretende
implantar, mesmo que este seja visto com um ôrgão regulador do processo de GC. A análise
feita permitiu inferir que o comitê de auditoria tem sua devida importância. Identi fi cou-se
também que apenas 14,29% das respondentes possui a auditoria interna subordinada ao
comitê de auditoria. Além disso, constatou-se que a GC vem atraindo gradativamente
empresas que buscam por mais transparência, maximiza o resultado em função da valorização
das ações e credibilidade perante os acionistas.
Palavras-chave: Governança Corporativa; Auditoria; Empresa de Capital Aberto.
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INT RODUÇÃO

Primeiramente, aborda-se nesta seção o tema e o problema elaborado nessa pesquisa
salientando a importância do mesmo. Na seqüência, destacam-se os objetivos gerais

e

específicos do trabalho. Por Ultimo, evidencia-se a justificativa, a metodologia da pesquisa,
bem como a organização do estudo.

1.1 TEMA E PROBLEMA

Os escândalos financeiros que ocorreram no mercado de capitais, com a Enron,
WorldCom, Parmalat, entre outros, através da omissão nas demonstrações contábeis, com o
intuito de ludibriar os investidores em potencial, trouxe A. tona uma preocupação acerca da
divulgação e do uso de informações relevantes sobre as companhias abertas.
Além disso, outro fato que marcou o Brasil no inicio deste século foi o forte
movimento de privatizações das empresas públicas, ocasionando uma crescente procura pelos
investidores estrangeiros no mercado acionário brasileiro. Desta forma, a busca de uma
correta política de divulgação de informações passou a ser imprescindível para construir um
cenário favorável As empresas na captação dos novos investidores.
Diante desse contexto, as palavras de ordem no mercado financeiro são transparência e
equidade. A transparência diz respeito a informações relevantes e confiáveis relativas As
atividades da empresa, A análise dos resultados e da posição financeira e As perspectivas
futuras da empresa, entre outras. A eqüidade remete ao fato dessas informações estarem
disponíveis a todos que queiram investir na companhia, sem privilégios informativos para
alguns.
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Uma forma proposta para alcançar A eqüidade e a transparência dentro das empresas e
através da implantação da Governança Corporativa — GC. A Governança Corporativa,
segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa — IBGC (2005), é um sistema pelo
qual as companhias são gerenciadas e monitoradas, fazendo com que ocorra um maior
envolvimento entre acionistas, conselho de administração, diretoria, auditorias e conselho
fiscal. Cabe salientar que a auditoria tem papel especifico e de muita importância na
veracidade das informações sobre a empresa que aderiu A GC. Tendo em vista que a auditoria
trabalha como agente para minimizar riscos dos investidores, influencia as demonstrações
contábeis que são publicadas.
As boas práticas de governança corporativa podem acarretar em aumento de valor para
a sociedade, pois geram uma perspectiva de melhor administração dos negócios, no sentido
que haverá uma garantia maior de que as decisões serão tomadas conforme o interesse de
todos os acionistas. Portanto, a outra função da governança é de diminuir o conflito de
agenciamento, presente a partir da separação entre propriedade e gestão empresarial.
Na tentativa de se ter um mercado confidvel, a Bovespa, em 2001, instituiu, através de
uma cartilha três niveis diferenciados de governança corporativa, a saber 1, 2 e o novo
mercado, nos quais estão listadas as empresas dispostas a disponibilizar informações
adicionais ao mercado, além daquelas exigidas por lei.
Para aderir ao nível 1, as companhias precisam adotar padrões elevados de
transparência. No nível 2, além dessa ampla divulgação, exige-se a adoção de normas de
governança corporativa, o que significa a adoção de critérios norte-americanos (US GAAP
United States Generally Accounting Principles) na demonstração contábil, renovar seu
conselho de administração uma vez por ano e, além disso, dar direito de voto aos detentores
de ações preferenciais em assuntos mais cruciais. 0 terceiro nível, o novo mercado, será a
concretização deste modelo de governança.
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Tantas mudanças têm um saldo positivo. Uma pesquisa realizada entre os investidores
pela McKinsey & Company (2001) em parceria com o Banco Mundial, constatou que esses
seriam capazes de pagar entre 18% a 28% a mais sobre as ações de empresas que adotassem
melhores técnicas de gestão e transparência. (IBGC 2005)
A necessidade de informações transparentes para avaliar o desempenho dos diretores e
conselheiros pode ser incorporada as ações da área de auditoria interna, que cada vez mais
passa a desempenhar papel estratégico na gestão dos sistemas de informações das empresas.
A gestão corporativa conjectura um padrão mais elevado de controles internos e, portanto,
proporciona espaço para aplicação de técnicas contábeis inovadoras principalmente como
medidas preventivas de fraudes e de contingências fiscais, trabalhistas e ambientais.
Diante disto, surge um questionamento:
Como está o processo de implementação da governança corporativa nas empresas de
capital aberto, associadas à BOVESPA, que aderiram a essa prática, dandoênfase
auditoria?

1.2 OBJETIVOS

Esta pesquisa tem como objetivo geral verificar como está

o processo de

implementação da governança corporativa nas empresas de capital aberto, associadas
BOVESPA, em conformidade com o Código Brasileiro de Governança Corporativa, com
ênfase na auditoria.

Em um nível maior de detalhamento, esta pesquisa busca atingir os seguintes objetivos
específicos:

•

identificar os aspectos relacionados A. governança corporativa;
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•

descrever as funções e a importância do conselho fiscal e do conselho de
administração e da auditoria nas empresas que aderiram a governança
corporativa;

•

conhecer o estágio atual de implementação da GC nas empresas associadas a
Bovespa; e

•

identificar de que forma o comitê de auditoria pode ajudar as empresas na
gestão dos negócios e na relação com os investidores.

1.3 JUSTIFICATIVA

A evidenciação (disclosure) pode ser definida como a divulgação de informações
relevantes, de forma clara, para auxiliar os usuários da contabilidade no processo de tomada
de decisões. Com relação as informações a serem evidenciadas, deve-se considerar o aspecto
relativo à qualidade das mesmas, pois somente o que for retrarar verdadeiramente a situação
da empresa deverá ser evidenciado.
Após os escândalos envolvendo manipulações de balanços, as empresas que tem suas
ações negociadas em bolsas de valores, procuram demonstrar credibilidade e transparência

das suas informações, de maneira a satisfazer as necessidades tanto dos gestores quanto dos
investidores.
Perante esses fatos, o tema escolhido da monografia se reveste de singular interesse
para as empresas, para seus gestores, para seus acionistas e para fins científicos, pela razão
fundamental de que a auditoria interna, através de medidas corretivas e preventivas, influencia
e traz conseqüências ao processo de gestão.
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Outro fator importante, conforme Heloisa Bendicks, do IBGC (2005), é que a
auditoria interna da empresa deve estar subordinada diretamente ao comitê de auditoria. Os
integrantes do comitê atuam basicamente como chefes de auditoria interna, que não responde
A presidência da companhia ou à diretoria financeira, ou seja, uma independência para analisar
e propor as alterações que se façam necessárias, para que reflitam o mais adequadamente
possível a situação financeira da companhia. Portanto, o comitê tem a função de suporte ao
conselho de administração da empresa, que o obriga a acompanhar de perto os procedimentos
internos da companhia. Além disso, deverá ser composto por pessoas com formação em

contabilidade e finanças.
Desta forma, com a implantação da governança corporativa, um sistema de gestão e
avaliação

das

atividades

desempenhadas na

organização,

procura-se

aumentar

o

relacionamento entre acionistas, conselho de administração, diretoria, auditoria e conselho
fiscal, com o intuito de uma maior transparência nas informações, de maneira a aumentar o
valor da organização.
Assim, a presente pesquisa tem sua validade justificada ao procurar evidenciar o
processo de implementação da governança corporativa nas empresas de capital aberto
associadas a Bovespa, dando ênfase à auditoria.
A relevância do estudo, para Vergara (2003, p. 32), acontece quando o pesquisador
"justifica seu estudo, apontando-lhe contribuições de ordem pratica ou ao estudo, apontandothe contribuições de ordem pratica ou ao estado da arte na Area." Nesse sentido, o tema da
pesquisa precisa ter relevância do ponto de vista teórico e/ou prático justificado.
Esta pesquisa busca, sob o ponto de vista teórico, reunir diversos conceitos existentes
sobre o tema, visto que os estudos em relação à auditoria interna ainda não esgotaram todas as
questões a respeito, considerando as relações existentes com a gestão empresarial de
organizações que aderiram à governança corporativa.
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Sob o ponto de vista prático, esta pesquisa justifica-se pelo fato de que, a partir de um
embasamento teórico, pode-se verificar a importância da auditoria interna nas empresas que
tenham como premissa a governança.
Por meio de sistematização de informações sobre a auditoria interna e governança
corporativa, sobre as relações entre essas e a gestão da empresa (conselho fiscal, conselho de
administração) sera possível contribuir para o enriquecimento da literatura das ciências
contábeis nos estudos referentes à auditoria.

1.4 METODOLOGIA

Com o intuito de alcançar os objetivos propostos, descrevem-se os procedimentos
metodológicos que foram adotados para a operacionalização da pesquisa. A pesquisa para
Lakatos e Marconi (1986, p. 44),
pode ser considerada um procedimento formal com métodos de pensamento
reflexivo que requer um tratamento cienti fi co e se constitui no caminho para se
conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais. Significa muito mais do
que apenas procurar a verdade: é encontrar respostas para as questões propostas.
utilizando métodos científicos.

Assim, para realizar o estudo proposto, necessita-se de um método de investigação
para a descrição e explicação de fenômenos. Cervo e Bervian (1996, p. 20) esclarecem que
"o método é a ordem que se deve impor aos diferentes processos necessários para atingir um

fim dado ou um resultado desejado. Nas ciências, entende-se por método o conjunto de
processos que o espirito humano deve empregar na investigação e demonstração da verdade."
Considerando-se os objetivos elencados para este trabalho, pode-se caracterizá-lo
como uma pesquisa exploratória. Para Gil (1988, p. 45), este tipo de pesquisa pode ser
utilizado para, dentre vários objetivos, obter os seguintes:
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proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais
explicito ou a construir hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como
objetivo principal o aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições.

Dentro dos preceitos de um estudo exploratório, este trabalho está dividido em duas
etapas: pesquisa em fontes secundárias e estudo tipo survey. A pesquisa em fontes secundárias
ocorreu por meio de uma revisão bibliográfica sobre o tema de estudo.
Quanto ao procedimento adotado, a tipologia da pesquisa é do tipo survey. A pesquisa

survey, conforme Pinsonneault e Kromer (apud Freitas et al, 2000, p. 105), pode ser descrita
"como a obtenção de dados ou informações sobre características, ações ou opiniões de
determinado grupo de pessoas, indicado como representante de uma população alvo."
No que concerne à perspectiva da pesquisa, está caracterizada como sendo de corte
transversal. De acordo com Richardson (1999), nesta perspectiva, os dados são coletados em
um ponto no tempo, com base em uma amostra selecionada para descrever uma população
nesse determinado momento. Dessa maneira, identifica-se a população relevante, escolhe-se a
amostra e realiza-se a pesquisa.
Para Andrade (1999), universo ou população corresponde à quantidade total dos
elementos componentes do fenômeno. A população deste estudo compreendeu as empresas
que aderiram aos níveis de governança corporativa propostos pela BOVESPA (Bolsa de

Valores de Sao Paulo), no período da coleta de dados.
0 universo da pesquisa se divide nos três níveis da seguinte forma: no nível 1,

encontra-se um total de 36 empresas; no nível 2, o número cai para 9 empresas, e, no novo
mercado, são 18 empresas.
A abordagem metodológica que se utilizou para a análise e interpretação dos dados foi
mista, qualitativa e quantitativa. Conforme Trivirios (1995), a pesquisa qualitativa parte da
descrição que busca captar não s6 a aparência do fenômeno, como também sua essência,
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procurando as causas de sua existência, a explicação de sua origem, suas relações e suas
mudanças.
As características básicas da pesquisa qualitativa, segundo Godoy (1995, p. 62-63),
são as seguintes:
a) a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como fonte direta de dados e o
pesquisador como instrumento fundamental;
b) a pesquisa qualitativa é descritiva:
c) o significado que as pessoas dão As coisas e A sua vida é a preocupação essencial
do investigador; e
d) pesquisadores utilizam o enfoque indutivo na análise de seus dados.

No que concerne A pesquisa quantitativa, Richardson (1999) explica que se caracteriza
pelo uso da quantificação nas modalidades de coleta de informações e no tratamento, através
de técnicas estatísticas; pela intenção de precisão dos resultados; por evitar distorções de
análises e interpretações e pela margem de segurança quanto As inferências.
Para a coleta dos dados da pesquisa foi utilizado um questionário (Apêndice A), com
perguntas abertas e fechadas. De acordo com Richardson (1999), questionário é uma técnica
de investigação que se utiliza de um número de questões, sendo apresentado por escrito As
pessoas, tendo por objetivo descrever as características e medir determinadas variáveis de um
grupo social.
0 encaminhamento do questionário as empresas foi realizado por meio eletrônico,
normalmente conhecido como e mail. A execução desta etapa ocorreu entres os meses de
-

setembro a novembro de 2005.
Das 63 empresas que optaram por algum nível de governança corporativa (Anexo 1),
foi pesquisada uma amostra por acessibilidade. De acordo com Marconi e Lakatos (1996, p.
28, "a amostra é uma parcela convenientemente selecionada do universo (população); é o
subconjunto do universo."
Para Gil (1999), a amostragem por acessibilidade é não probabilistica. Os elementos
não são selecionados aleatoriamente e o pesquisador obtém os dados a que tem facilidade de

1
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acesso. Do universo considerado, 7 aceitaram colaborar, respondendo o instrumento de
pesquisa.
Desta forma, a presente pesquisa se caracteriza como estudo exploratório, de natureza
mista, qualitativa e quantitativa, desenvolvido por meio de estudo tipo survey, com
perspectiva de corte transversal e tendo como técnica para coleta dos dados um questionário.

1.5 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO

Considerando-se o problema da pesquisa e os objetivos propostos, o trabalho está
organizado em quatro capítulos.
No capitulo 1, apresenta-se uma idéia geral sobre o tema, salientando a importância do
mesmo. Na seqüência, evidencia-se o problema de pesquisa e os objetivos geral e específicos
do trabalho. Por Ultimo, destacam-se a metodologia aplicada, a justificativa do estudo e a
organização do trabalho.
No capitulo 2, faz-se a revisão bibliográfica do estudo. Inicialmente, demonstra-se o
que é a GC, seu surgimento, os níveis instituidos pela Bovespa, e os conselhos que surgem em
decorrência do processo de implantação da GC. Em seguida, faz-se uma incursão teórica
sobre a auditoria, seu histórico, diferenciação entre auditoria externa e interna.
No capitulo 3, faz-se a descrição e análise dos dados coletados nas empresas.
Inicialmente, caracterizam-se as empresas respondentes. Na seqüência, destaca-se o nível de
implantação dos órgãos fiscalizadores. Ainda neste capitulo, evidencia-se o uso dos relatórios
contábeis entre os diversos agentes, o papel da auditoria as empresas pesquisadas e as
vantagens e desvantagens de se implantar a GC.
Por fim, no capitulo 4, contemplam-se as conclusões da presente pesquisa e
recomendações para novos estudos sobre o assunto.

1

2

1.6 LIMITAÇÕES DA PESQUISA
0 estudo das organizações a partir da percepção dos seus integrantes, facilita o
entendimento do que realmente ocorre nas empresas; entretanto, é correto dizer que as
restrições referentes aos objetos de estudo e aos métodos adotados podem ser consideradas
uma limitação desta pesquisa. A análise ocorreu em diferentes empresas com atividades
diferentes, e a possibilidade de generalização das conclusões desta investigação

ficou

restringida.
Outra restrição ao trabalho ocorreu pelo fato de desconhecer algum trabalho realizado
em empresas de capital aberto sobre governança corporativa, com ênfase na auditoria. Em
contrapartida, o trabalho passou a ser um desafio para a pesquisadora.
Outro fator restritivo se refere A análise e A interpretação dos dados e das informações,
as quais foram analisadas através da aplicação de um questionário. Os dados qualitativos
foram realizados manualmente, sem apoio de um software, ocasionando uma demanda de
tempo de energia e esforço.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Neste capitulo aborda-se a fundamentação teórica desta pesquisa. Inicialmente, faz-se
uma incursão sobre o que é governança corporativa, bem como os níveis da governança
estabelecidos pela Bovespa. Na seqüência, conceitua-se a auditoria e apresenta-se sua
evolução. Por último, elucida-se a distinção que há entre auditoria interna e externa.

2.1 GOVERNANÇA CORPORATIVA — GC.

Sgundo The Cadbury Report (apud LODI, 2000, p. 24) governança corporativa é "o
sistema pelo qual as companhias são dirigidas e controladas. Ela coloca os conselheiros de
administração no centro de qualquer discussão sobre GC."
Na visão do IBCG (2005) as boas práticas de governança corporativa têm "a
finalidade de aumentar o valor da sociedade, facilitar seu acesso ao capital e contribuir para a
sua perenidade."
Um sistema de governança corporativa para Lethbridge (1997 apud NISI-II, 2003)

é composto pelo conjunto de instituições , regulamentos e convenções culturais, que

regra a relação entre as administrações das empresas e os acionistas ou outros grupos
As quais as administrações, de acordo com o tipo de modelo , devem prestar contas.
As características e o desenvolvimento desses modelos, que podem ser associados a
grupos de países, refletem as peculiaridades de formas distintas de organização
capitalista e prioridades políticas e sociais diversas.

Outro ponto importante que cabe esclarecer diz respeito ao fenômeno conhecido corno
conflito de agência. Esse conflito acontece em empresas não familiares, onde existe a
separação entre propriedade e controle de capital. Essa possibilidade de não participação do
acionista no gerenciamento da empresa é bem representada pela sociedade por ações que
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limita a responsabilidade do acionista para com a organização b. parcela de capital que ele
investiu. Por conseguinte, a teoria de agência se apresenta como um arcabouço teórico voltado
para análise das relações entre participantes de sistemas, em que a propriedade e o controle do
capital são destinados a figuras distintas, dando espaço à formação de conflito resultante da
existência de interesses diferenciados entre os indivíduos.
Demonstra-se na Figura 1 o problema de agencia dos gestores e a Governança
Corporativa, conforme Silveira, Barros e Famd (2002).
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Figura 1: o conflito de agência dos gestores e a Governança Corporativa
Fonte: Silveira, Barros e Farná (2002).
O pressuposto básico do conflito de agência é de fato o enfoque diferenciado de cada
agente. Salienta-se que, mesmo com enfoques diferenciados, hi um consenso por parte dos
estudiosos de que o mesmo deve ser evitado ou pelo menos amenizado.
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Resumidamente, os principais acionistas, em geral os fundadores da empresas, acabam
comprando e investindo seu capital em determinada companhia, a fim de ter o máximo de
retorno do seu investimento inicial e, desta forma, maximizar sua riqueza pessoal. Entretanto,
no decorrer do tempo esse acaba por se afastar da função de gestor, quando surge a figura dos
gestores qualificados também conhecidos corno CEO. Esses, na tentativa de extrair os

melhores beneficios para empresa, nem sempre estão em sintonia com os interesses dos
acionistas. Por conseguinte, ocasiona o conflito de agência.
Perante esse ambiente de conflito, busca-se respostas para explicar o porque desta falta
de sintonia entre os interessados, bem como se estudam maneiras para acabar com essa
desordem.
Como uma tentativa para amenizar este problema, surge a GC, criando uma serie de
mecanismos que funcionam como amortecedores desse conflito. Esses são classificados em

internos e externos, os quais abrangem uma área maior nos seus resultados.
Um dos mecanismos internos é o conselho de administração, que deve sempre decidir

conforme o interesse da sociedade como um todo, independentemente da parte que os indicou
ou elegeu. (IBGC, 2005).
Especificamente com relação ao conflito de interesses Silveira (apud NISHI, 2003)
observa que GC é um "conjunto de mecanismos internos e externos que visam harmonizar a

relação entre gestores e acionistas, dada a separação entre controle e propriedade."
Pinheiro (2003 apud NISHI, 2003) tem a visão de que a "governança corporativa nada
mais é do que a necessidade do administrador da sociedade ser honesto e realizar negócios em
prol da companhia."
Antes de entrar em detalhes sobre os níveis de GC conforme a Bovespa, faz-se

necessário abordar alguns aspectos relacionados ao surgimento da CG.
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2.2 SURGI MENTO DA GOVERNANÇA CORPORATIVA

O IBGC (2005), relata o motivo objetivo principal do surgimento da Governança
Corporativa
na teoria econômica tradicional, a governança corporativa surge para procurar
superar o chamado "conflito de agencia", presente a partir do fenômeno da
separação entre a propriedade e a gestão empresarial. O "principal", titular da
propriedade, delega ao "agente" o poder de decisão sobre essa propriedade. A partir
dai surgem os chamados conflitos de agência, pois os interesses daquele que
administra a propriedade nem sempre estão alinhados com os de seu titular. Sob a
perspectiva da teoria da agência, a preocupação maior é criar mecanismos eficientes
(sistemas de monitoramento e incentivos) para garantir que o comportamento dos
executivos esteja alinhado corn o interesse dos acionistas.

Ressalta-se que, quando a empresa opta pela adoção da GC, ela sugere que sua
administração terá: transparência,

accountability

(prestação responsável de contas,

fundamentada nas melhores práticas contábeis e de auditoria) e eqüidade. 0 conflito de
agência é apontado como um dos principais motivos que levam a empresa a adotar a GC. Essa
divergência de interesses surge quando ocorre a separação entre gestão e propriedade, onde
são comuns os problemas de abuso de poder, erros estratégicos e fraudes.
0 movimento da GC desde 2000 vem ocorrendo de forma mais intensa nas empresas

americanas e britânicas. No Brasil este processo vem sendo intensificado através do processo
de globalização e privatizações de empresas públicas.
Pode-se considerar que os escândalos ocorridos na Enron, WordCom e Parmalat, entre
os anos de 2000 e 2001, serviram como um divisor de Aguas na governança corporativa. Até
então, se falava em conselhos mais independentes, mas na prática eles não tinham esta
característica. A partir disso, é que se certificou da verdadeira necessidade de conselhos de
administração independentes e sólidos.

De acordo com o relatório feito pela IRRC — Investor Responsibility Research Center
(LODI, 2000, p. 9), "somente 25% das grandes empresas norte-americanas têm uma maioria
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de conselheiros realmente independentes, ou seja, pessoas que não foram executivos da
empresa nem têm laços financeiros com a companhia."
Para Charan (apud JANSSEN NETO, 2005) "a falta de conexão entre conselho e

operação inevitavelmente leva à perda de oportunidades de agregar valor ao negócio.
Conselhos que fazem a diferença não somente concordam e entendem a estratégia como
também ajudam a modelá-la"
Ressalta-se que isso se deve ao fato de que as empresas adotam a GC mas ainda não

estão preparadas, uma vez que em seus conselhos são encontradas lacunas ainda não
preenchidas. Outro problema estaria relacionado com a falta de sintonia entre conselhos e
presidente. Charan (apud JANSSEN NETO, 2005) aponta que a responsabilidade deve ser
dividida igualmente entre o conselho de administração e o presidente, para que os trabalhos
sejam desenvolvidos em caráter de um time coeso e preciso.
Destaca-se, ainda, a contribuição que a reforma da Lei 6.404/76 trouxe à governança

corporativa, incentivando seu uso. Outro estimulo foi a elaboração dos códigos de governança
corporativa por parte da CVM e do IBGC. A partir do reconhecimento da GC como um
elemento essencial para a condução do empreendimento que negocia suas ações na bolsa de
valores, surge a importância em se estudar e aprofundar nas questões de determinação dos
níveis de GC.

2.3 NÍVEIS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA CONFORME A BO'VESPA
Em decorrência do crescimento, nos últimos anos, do mercado financeiro nos países
desenvolvidos e emergentes, ocorreu a necessidade de um maior controle das informações que
ele faz circular.
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A Bolsa de Valores de São Paulo — BOVESPA institui três níveis distintos de GC, em

que suas exigências crescem gradativamente na adoção das praticas de governança
corporativa. A criação dos níveis 1 e 2 e do novo mercado pela BOVESPA, segundo Paula
(ctpud 1BGC 2005), "visa destacar as empresas comprometidas com maior transparência e

melhores práticas de governança corporativa, sendo a adesão voluntária, via contrato entre as
partes."
Sendo assim, apresenta-se a seguir sobre o selo de nível 1 da Bovespa.

2.3.1 Selo nível 1 da Bovespa

As companhias que aderem ao Nível 1, tem maior comprometimento na prestação de

informações ao mercado e a dispersão acionária, no entanto em menor proporção do nível 2 e
do novo mercado. Conforme o 113GC (2005), as principais práticas no nível 1 são as
seguintes:
•
•

•
•
•
•
•

manutenção em circulação de uma parcela minima de ações, representando
25% do capital;
realização de ofertas públicas de colocação de ações por meio de
mecanismos que favoreçam a dispersão do capital;
melhoria nas informações prestadas trimestralmente. entre as quais a
exigência de consolidação e de demonstração de fluxo de caixa;
divulgação de operações envolvendo ativos de emissão da companhia por
parte de acionistas controladores ou administradores da empresa:
divulgação de informações sobre contratos com partes relacionadas;
divulgação de acordos de acionistas e programas de stock options: e
disponibilização de um calendário anual de eventos corporativos.

O surgimento deste nível diferenciado ocorreu ern 2000, mas a migração de empresas

para este nível começou a ocorrer a partir de junho de 2001. Mesmo assim, a migração não foi
realizada na sua totalidade, pois ao final do primeiro semestre de 2004, das empresas listadas
na Bolsa de Valores apenas 36 encontram-se neste nível. (ROSSETTI E ANDRADE, 2004).
Porém, ao trazer essa realidade para o segundo semestre de 2005, o número passou a
ser de apenas 36, ou seja, em um ano aderiram a este nível somente cinco empresas.
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A seguir, abordam-se quais as exigências para se estar no nivel 2 da Bovespa e no que
ela se diferencia do nível 1.
2.3.2 Selo nível 2 da Bovespa

Para as empresas classificadas no nível 2, além de incorporar os itens do nível 1 ,
devem também adotar um conjunto mais amplo de práticas de governança corporativa e dos
direitos dos acionistas minoritários. De acordo com IBCG (2005) são os seguintes:
•
•
•

•
•
•

mandato unificado de 1 ano para todo o Conselho de Achninistração;
disponibilização de balanço anual seguindo as normas US GAAP ou do IASB;
extensão para todos os acionistas detentores de ações ordinárias das mesmas
condições obtidas pelos controladores quando da venda do controle da
companhia e de, no mínimo, 70% deste valor para os detentores de ações
preferenciais;
direito de voto as ações preferenciais em algumas matérias, como
transformação, incorporação, cisão e fusão da companhia e aprovação dc
contratos entre a companhia e empresas do mesmo grupo;
obrigatoriedade de realização de oferta de compra de todas as agates em
circulação, pelo valor econômico, nas hipóteses de fechamento do capital ou
cancelamento do registro de negociação neste Nível: e
adesão à Câmara de Arbitragem para resolução de conflitos societários.

Assim como aconteceu no nível 1, a criação do nível 2 ocorreu no mesmo período,
porém com um diferencial: ao final do primeiro semestre de 2004, apenas 5 empresas das

listadas na Bolsa de Valores tinham aderido ao nível 2. (ANDRADE E ROSSETTI, 2004). E,
mesmo hoje atualizando estes dados para final do segundo semestre de 2005, o número não
teve um considerável aumento, passou a ser de 9 empresas.
No item a seguir será esclarecido o Ultimo nível de exigências da Bolsa de Valores, o

novo mercado.

2.3.3 Novo mercado
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A BO'VESPA institui o novo mercado tendo como propósito o fortalecimento do
mercado de capitais nacional, além de atender aos anseios dos investidores por maior
transparência de informações relacionadas aos atos realizados por administradores e
controladores das empresas. (IBGC, 2005).
Quando as empresas optam por fazer parte do novo mercado, elas aderem ao conjunto
de regras societárias, que de maneira geral são mais rígidas que a da legislação vigente. Estas
regras ampliam os direitos dos acionistas e melhoram o fluxo de informações, dando mais

segurança aos investidores. (IBGC, 2005).
O IBGC (2005) determina as seguintes obrigações para as empresas que ingressam no

novo mercado:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

emissão exclusivamente de ações ordinárias, tendo todos os acionistas o

direito ao voto:
realização de ofertas públicas de colocação de ações por meio de
mecanismos que favoreçam a dispersão do capital;
manutenção em circulação de uma parcela minima de ações representando
25% do capital;
extensão para todos os acionistas das mesmas condições obtidas pelos
controladores quando da venda do controle da companhia;
estabelecimento de um mandato unificado de um ano para todo o Conselho
de Administração:
disponibilização de balanço anual seguindo as normas US GAAP ou do
IASB;
introdução de melhorias nas informações prestadas trimestralmente. entre
as quais a exigência de consolidação e de apresentação do fluxo de caixa:
obrigatoriedade de realização de oferta de compra de todas as ações ern
circulação, pelo valor econômico, nas hipóteses de fechamento do capital
ou cancelamento do registro de negociação no Novo Mercado:
divulgação de negociações envolvendo ativos de emissão da companhia por
parte de acionistas controladores ou administradores da empresa; e
a companhia não deve ter Partes Beneficiárias em circulação. vedando
expressamente a sua emissão.

Assim como aconteceu nos níveis I e 2, o novo mercado também não teve uma
procura imediata, ocorrendo concomitante aos outros, sendo que, ao fi nal do primeiro
semestre de 2004, apenas 3 empresas das listadas na Bolsa se encontravam neste nível.
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Diferentemente do que ocorrera anteriormente, hoje, ao final do segundo semestre de
2005, este número passou para l 8 empresas, ou seja, em um ano os números de adesões
quadruplicaram.
A seguir são demonstradas, através do Quadro 1, as reações das empresas aos
requisitos exigidos na migração para listagens diferenciadas, segundo Peixe

(aputi

ANDRADE E ROSSETTI, 2004).

AVAUAÇÃO DAS
EMPRESAS

PRAZO ESTIMADO
PARA ADEQUAÇÃO

REQUISITOS CONSIDERADOS
Obstecub
; Direito de voto as ações ordinaries preferéncias em matérias de alto impado

Avaliado

; Adesao a camera de arbritagem

X

Indefinido

; Demonstrações contabeis seguindo normas internacionais
TRANSPARËNC1A ; Uso de inforrnações assimétricas: restrições a negocieçdo de ações p1
controladorese gestores
CONTROLE

; Emissão apenas de ações ordinaries

X

X
X

X

; Mandato unificado pare conselho de administraçáo

Longo

X

X

; Tag along
GOVERNANCA

Medici

X
X

X

X

X
X

Quadro 1: reações das empresas a requisitos exigidos na migração para listagens
diferenciadas.
Fonte: Peixe (2003 apud, ANDRADE E ROSSETTI. 2004).

Andrade e Rossetti (2004) relatam a pesquisa realizada por Peixe em 2003 os
elementos que impedem a rápida introdução das empresas nos níveis de GC são os seguintes:
direito de voto As ações preferenciais; o tag along; adesão a Camara de arbitragem;
demonstrações contábeis seguindo normas internacionais; uso de informações assimétricas; e
emissão apenas de ações ordinárias.
0 direito de voto As ações preferenciais funciona como uma proteção aos acionistas
minoritários, que, dependendo o que está sendo votado, podem ser afastados de forma bem
relevante.
0 lag along funciona também como um mecanismo de proteção aos acionistas, com
um diferencial do citado anteriormente, este abrange os acionistas com ações ordinárias.
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Porém, faz-se uma distinção entre os valores de compra: neste caso, para os acionistas
detentores de ações ordinárias, o seu valor sera igual ao que o grupo de controle pagou.
Tratando-se de acionista preferencial, terá que pagar no mínimo 70% do valor das ordinárias.
Outro fator é a adesão à câmara de arbitragem. Ela é que irá administrar os conflitos
que possam surgir, decorrentes dos fatos citados acima, ou mesmo durante qualquer outro
processo que possa criar divergência entre os acionistas.
Além disso, as demonstrações contábeis devem estar de acordo com as normas
internacionais de contabilidade, podendo ser preparados conforme o IASC (International
Accounting Standards Committee) ou pelos US GAAP (Generally Accepted Accounting
Principles in the United States).

Após esse esclarecimento, parte-se para a elucidação sobre os tipos de conselhos que
há no processo de GC e suas especificações.

2.4 OS CONSELHOS E SUAS ESPECIFICAÇÕES

Este tópico é dedicado ao aclaramento sobre os conselhos de administração, o
conselho fiscal e o comitê de auditoria. Somente após esse esclarecimento é que se pode
averiguar a posição hierárquica de cada um e o seu campo de gerencia dentro da organização.

2.4.1 Conselho de administração

O IBGC (2005, p. 18) em seu Código das Melhores Praticas de Governança
Corporativa (Anexo 2) estabeleceu que,
independentemente de sua forma societária e de ser companhia aberta ou fechada.
toda sociedade deve ter um Conselho de Administração eleito pelos sócios. scm
perder de vista todas as demais partes interessadas (stakeholders), o objeto social e a
sustentabilidade da sociedade no longo prazo.
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Segundo Lodi (2000, P. 47), a missão do conselho de administração é "proteger o
patrimônio e maximizar o retorno do investimento dos acionistas agregando valor ao
empreendimento."
Um aspecto importante que se deve lembrar é que as empresas precisam formalizar as
atribuições do conselho de administração através de um regimento interno, onde deixa claro
suas responsabilidades. Além disso, deve destacar como resolver situações de conflitos entre a
diretoria executiva e o executivo principal — CEO (Chief Executive Officers). (LODI, 2000).
Salmon (2001, p. 12-13) destaca ainda que apenas três pessoas podem participar do
conselho de administração "o CEO (principal executivo), o COO (principal executivo de
operações) e o CFO (principal executivo financeiro)."
Faz-se necessário compreendê-los no tocante a sua composição uma vez que esta
característica acaba tornando-se uma das vulnerabilidades do sistema de GC, haja vista que os

comitês ficam subordinados aos CEO. (NISH1, 2003)
Entretanto, Silveira, Barros e Famd (2002) ressaltam a importância dos conselhos de
administração e afirmam que devem participar ativamente com independência, a qual pode ser
atingida seguindo-se:
•

uma maior participação possível de membros independentes no conselho;

•

pessoas distintas ocupando os cargos de diretor executivo e presidente do
conselho; e

•

um conselho com número adequado de membros.

A seguir, será desenvolvida uma descrição das características do conselho fiscal.
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2.4.2 Conselho fiscal

Quando se trata do conselho fiscal o TBGC (2005, p. 40) elucida que é
parte integrante do sistema de governança das organizações brasileiras. é urn órgdo
não-obrigatório que tem como objetivos fiscalizar os atos da administração. opinar
sobre determinadas questões c dar informações aos sócios. Deve ser visto como uma
das ferramentas que visam agregar valor para a sociedade, agindo como um controle
independente para os sócios.

Andrade e Rossetti (2004, p. 305) destacam que o conselho deve ter os seguintes
propósitos: "denunciar erros, fraudes e crimes, sugerindo providências à companhia, analisar
as demonstrações financeiras, e prover informações aos acionistas com no mínimo 5% do
capital social."
Destaca-se, ainda, que o conselho fiscal não substitui o comitê de auditoria, mas sim

funciona como órgão regulador definido pelos sócios. Quando ambos estão ativados na
empresa, pode ocorrer que um sobreponha o outro, sendo recomendado que ambos façam

reuniões para que possam trabalhar de forma harmoniosa.
No item seguinte, explicita-se de forma mais clara o comitê de auditoria e suas

atribuições.

2.4.3 Comitê de auditoria

Sobre o comitê de auditoria, o Código das Melhores Práticas de Governança

Corporativa conforme IBGC (2005, p. 21), destaca que deve ser instituído através do conselho
de administração com as seguintes funções:

para analisar as demonstrações financeiras, promover a supervisdo e a
responsabilização da Area financeira, garantir que a Diretoria desenvolva controles
internos confiáveis, que a auditoria interna desempenhe a contento o seu papel e que
os auditores independentes avaliem, por meio de sua própria revisão , as praticas da
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Diretoria e da auditoria interna. O Comitê deve ainda zelar pelo cumprimento do
código de conduta da organização.

Denota-se que o comitê de auditoria é um órgão de suporte ao conselho de
administração, e que deve ser formado por pessoas que detenham conhecimento em
contabilidade e finanças.
Todavia, cabe salientar que a independência do comitê de auditoria é essencial para
credibilidade do seu trabalho, tendo em vista que esse irá avaliar o desempenho da empresa
como um todo, ou seja, os outros comitês também deverão ser auditados e deverão proceder
com seus trabalhos sem levar em conta as diferenças hierárquicas existentes.
Adicionalmente, observa-se que o comitê de auditoria não está previsto na legislação
brasileira, a Comissão de Valores Mobiliários- CVM prefere não se manifestar a respeito do
seu processo de criação nas empresas brasileiras. No entanto, mesmo não estando previsto em
lei, o comitê de auditoria é mencionado na cartilha da CVM que trata das recomendações
sobre boa governança corporativa.
Lembra-se ainda, que, quando existente na empresa, esse comitê e a auditoria interna
deverão trabalhar conjuntamente, ou melhor, a auditoria interna ficará subordinada ao comitê.
Esboçadas essas considerações sobre os níveis de aderência de GC, faz-se necessário
explorar as especificidades em que consiste exatamente a auditoria.

2.5 A AUDITORIA
Nesta subdivisão, inicialmente, apresenta-se a evolução histórica da auditoria. Na
seqüência, esclarecem-se alguns conceitos e definições de auditoria, bem como se evidencia
quem pode desempenhar o papel de auditor. Por fim, expõe-se a distinção que há entre
auditoria interna e auditoria externa.
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2.5.1 A evolução da auditoria
Segundo SA (2002, p. 21), a "denominação auditor é antiga, mas não se conhece ao
certo sua origem nem a data precisa em que se consagrou, admitindo-se que pode ter sido
adotado por volta do século XIII, na Inglaterra, no reinado de Eduardo 1."
0 desenvolvimento da auditoria está intimamente relacionado ao desenvolvimento
econômico- fi nanceiro das empresas. Apesar da auditoria ter surgido no século XIV, sua
formalização ocorreu somente com a criação do cargo de Auditor do Tesouro na Inglaterra,
em 1314. Todavia, cabe destacar que a primeira Associação de Contadores Públicos
Certificados (Institute of Chartered Accountants in England and Wales), foi criada na
Inglaterra em 1880. Seis anos mais tarde, surge, nos Estados Unidos, a Associação dos
Contadores Públicos Certificados. (ATTIE, 1998).
Entretanto, ressalta-se a importância do clero no surgimento da auditoria, uma vez que
a primeira divida pública organizada foi incorrida pelo Vaticano, através de títulos
(CREPALDI, 2002).
Outro fato que favoreceu a regulamentação da auditoria está relacionado com a
Revolução Industrial, no final do século XVIII, com o aparecimento das grandes empresas.
Sendo assim, em 1845, o Railway Companies Consolidation Act obrigava a verificação dos
balanços por auditores. (SA, 2002).
Porem, foi em 1934 que a profissão de auditor assume sua verdadeira importAncia,
com a criação do SEC - Securities and Exchange Commission, nos Estados Unidos, onde
todas as empresas que têm suas ações negociadas na bolsa de valores deveriam ter suas contas
auditada, dando maior credibilidade As demonstrações financeiras. (ATTIE, 1998).
A auditoria chegou ao Brasil através das multinacionais e, em 1903, a Sao Paulo
Tramway, Light and Power Company, com matriz em Toronto- Canada, publica o primeiro
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parecer de auditoria brasileiro. Em 1909, a Mc-Auliffe Davis Bell & Co, hoje conhecida como
Arthur Andersen S.C., foi a primeira empresa a se estabelecer no Brasil. (MAGALHAES,
LUNKES E MULLER, 2001).

De acordo com Franco e Marra (1992, p. 39), no Brasil, "desde 1965 o poder público
tem reconhecido a necessidade da intervenção do auditor independente em atividades públicas
e particulares. A Lei n° 4.728, de 14 de julho de 1965, é o texto legal pioneiro a mencionar a

auditoria e o auditor independente."
Ainda traçando uma linha cronológica, nota-se que, mesmo com a criação do Instituto
dos Contadores Públicos do Brasil, em São Paulo, em 26 de marco de 1957, a auditoria viria a
ser reconhecida só em 1968, por ato do Banco Central do Brasil. Entretanto, foi fortalecida
em 1972, por meio de regulamentação do Banco Central do Brasil, do Conselho Federal de
Contabilidade e pela criação do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil — IAIB.
(CREPALD1, 2002)

Vale ressaltar que, com a criação da Lei n° 6.385, de 07/12/1976, o registro dos
auditores passou a ser de responsabilidade da CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Mais
tarde o IAIB passou a ser Ibracon — Instituto Brasileiro de Contabilidade, que, até o presente,
agrega vários auditores, sendo o órgão responsável por editar normas e princípios. (SA, 2002).
Diferente da GC, a Auditoria surgiu muito antes e possui raizes mais profundas.
Porém, nos últimos anos, mostrou-se frágil, quando permitiu que as empresas Enron,

WorldCom, Parmalat, entre outras, divulgassem demonstrações maquiadas.
A auditoria surgiu para confirmar os registros contábeis, devido ao aparecimento das
grandes empresas e a taxação de imposto sobre os resultados dos balanços. Os mesmos fatores
para o seu surgimento também são responsáveis pelo seu desenvolvimento, pois com o
acirramento nos negócios, suas complexidades e um número cada vez maior de interessados
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em aplicar seus valores em papéis, obrigou-a a evoluir e se adequar is novas exigências.
(FRANCO E MARRA, 1992).
Assim sendo, como toda ciência, a auditoria nasceu e se desenvolveu, no entanto, esse
processo foi sendo moldado ao longo dos anos.

2.5.2 0 auditor e a auditoria

0 auditor é o profissional responsável pela realização de uma auditoria. Ele é um

contador que, além dos conhecimentos em areas como tributos e outras, aliadas aos
conhecimentos de normas e procedimentos de auditoria, poderá obter elementos de satisfação
que o levam a fundamentar e emitir sua opinião. (PEREZ JR., 1998).
Fundamentalmente, a auditoria se limitava à simples verificação dos registros
contábeis, ou seja, confrontava os documentos com a escrita para apurar sua veracidade. (SA,
2002).

De acordo com o Report of the Committee on Basic Auditing Concepts

qf the

American Accounting Association (apud Boynto:n, Johnson e Kell, 2002, p. 31) auditoria é um

processo sistemático de obtenção e avaliação objetivas de evidencias sobre
afi rmação a respeito de ações e eventos econômicos, para aquilatação do grau de
correspondência entre as afirmações e critérios estabelecidos , e de comunicação dos
resultados dos usuários interessados.

Desta forma a auditoria é intimamente ligada i contabilidade, tendo em vista que
sua principal função é de verificar se as demonstrações foram elaboradas de acordo com os
procedimentos, por ela exigidos. Este é o ponto de partida da auditoria, mas não pode ser
limitado unicamente a esse, caso contrário se está igualando as atividades de auditoria com
perícia.
A auditoria é definida por Franco e Marra (1992, p. 22) como:
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a técnica contábil que — através de procedimentos específicos que lhe são peculiares,
aplicados no exame de registros e documentos. inspeções , e na obtenção de
informações e confirmações, relacionados com o controle do patrimônio de urna
entidade — objetiva obter elementos de convicção que permitam julgar os registros
contábeis foram efetuados de acordo com princípios fundamentais de Contabilidade
e se as demonstrações contabeis deles decorrentes refletem adequadamente a
situação econômico-financeira do patrimônio, os resultados do período
administrativo examinado e as demais situações nelas demonstradas.

Para Si (2002, p. 25), a auditoria
uma tecnologia contábil aplicada ao sistemático exame dos registros.
demonstrações e de quaisquer informes ou elementos de consideração contabil,
visando a apresentar opiniões, conclusões, criticas e orientações sobre situações ou
fenômenos patrimoniais da riqueza aziendal, pública ou privada, quer ocorridos.
quer por ocorrer ou prospectados e diagnosticados.

Cabe esclarecer a diferenciação que há entre técnica e tecnologia. Assim, de acordo
com Ferreira (2004, p. 1925) técnica é "a parte material ou conjunto de processo de uma arte.
Maneira, jeito ou habilidade especial de executar ou fazer algo."
Borba (2004, p. 1523) qualifica técnica como sendo a "aplicação de uma teoria,
procedimento tático, conhecimento de métodos e práticas necessários à aplicação da ciência
ou da arte, conjunto de conhecimentos postos em pratica na execução de uma tarefa."
Porém ambos ao elucidarem o significado de tecnologia concordam que é o conjunto
de conhecimentos aplicados em um determinado ramo de atividade.
Sendo assim a auditoria contábil pode ser tida como uma técnica ou tecnologia que
será aplicado sobre os registros, demonstrações e informes contábeis, visando apresentar um
parecer sobre sua exatidão e veracidade.
Não obstante, Attie (1998, p. 25) formula que auditoria é "uma especialização contábil
voltada a testar a eficiência e eficácia do controle patrimonial implantado com o objetivo de

expressar uma opinião sobre determinado dado."
A auditoria por si só não pode ser aplicada, ela sell regida por normas e
regulamentações que ajudam na formação do parecer do auditor. (ATTIE, 1998).
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A seguir, sera desenvolvida uma descrição no que consiste auditoria externa, também
conhecida como independente, bem como, esclarecimento sobre o que versa a auditoria
interna.
2.5.3 Auditoria externa versus auditoria interna

A auditoria divide-se em dois tipos especí ficos: a auditoria externa e a interna. A
auditoria externa, segundo Franco e Marra (1992., p. 174), é "aquela realizada por pro fissional
liberal, auditor independente, sem vinculo de emprego com a entidade auditada, e que poderá
ser contratado para auditoria permanente ou eventual."
Por sua vez, o Conselho Federal de Contabilidade (2003, p. 130), através da NBC — T
11, define a auditoria externa como sendo "o conjunto de procedimentos técnicos que tem por
objetivo a emissão de parecer sobre sua adequação, consoante os Princípios de Contabilidade
e, no que for pertinente, à legislação especifica."
Reportando-se aos usuários das informações, Oliveira e Diniz Filho (2001) acreditam
que os relatórios resultantes de uma auditoria externa têm como principais usuários os
acionistas, investidores no mercado de capitais e credores.
No que concerne à auditoria interna, Franco e Marra (1992, p. 175) expõem que é
"aquela exercida por funcionário da própria empresa, em caráter permanente." Entretanto,
salienta-se que, tendo vinculo com a empresa, ele não deve estar subordinado aqueles cujas
contas serão examinadas.
Os relatórios resultantes de uma auditoria interna têm sua circulação restrita e quase
sempre são destinados aos gestores da empresa. (OLIVEIRA e DINIZ FILHO, 2001)
O CFC, através NBC — T 12 (2003, p. 261), relata que a auditoria interna "constitui o

conjunto de procedimentos técnicos que tem por objetivo examinar a integridade, adequação e
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eficácia dos controles internos e das informações fisicas, contábeis, financeiras e operacionais
da entidade."
Todavia, é comum que a auditoria interna trabalhe em conjunto com a auditoria

externa, tendo em vista que, se a interna possuir um bom controle, os testes realizados pela
externa serão menores. Logo os custos para a realização de uma auditoria externa podem ser
bem menores.
No Quadro 2 evidenciam-se algumas diferenças entre auditoria externa e interna.

DESCRIÇÃO
Propósito do trabalho

Parâmetros para a execução dos
trabalhos

Preocupação com os controles
internos
Dependência profissional
Forms dc relatórios
Principais usuários

AUDITORIA INTERNA
Analise da atividade operacional.

AUDITORIA EXTERNA
Emissão
de opinião sobre
demonstrações contábeis.
de
Princípios
fundamentais
contabilidade.

Normas de controle interno.
políticas e procedimentos da
empresa.
Eficiência e qualidade do controle. Efeitos
Dependência do emprego.
Não padronizados.
Gestores da empresa.

relevantes

nas

demonstrações contábeis.
Independência do emprego
Padronizados.
Acionistas. mercado de capitais c
credores.

Quadro 2: diferenças entre a auditoria independente e a auditoria interna ou
operacional.
Fonte: Oliveira e Diniz Filho. ( 2001. p. 22).

O trabalho da auditoria interna nas empresas, além de analisar as atividades
operacionais, quando bem feita, acaba diminuindo a quantidade de testes realizados pela
auditoria externa, que é a responsável por emitir parecer sobre as demonstrações contábeis. A
auditoria interna formula seu próprio regimento, não tendo obrigatoriedade de ser igual para

todas, porém a auditoria externa deve estar em conformidade com os princípios de
contabilidade.
Outra característica se di quanto ao vinculo empregaticio, que na auditoria interna se
mostra presente, ele é empregado da empresa, desta forma seu trabalho pode ser limitado. Já o
auditor externo não tem esse vinculo, mas pode ter sido contratado pelo dono, acionistas,
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fornecedores ou até mesmo clientes, entretanto, seu serviço sera limitado somente
legislação. Seus relatórios seguem um padrão, o mesmo não acontecendo com a auditoria
interna, que sera feita de acordo com o auditor em exercício, e, em uma eventual mudança, o
sucessor poderá modificar todos os relatórios.
O público alvo dos auditores internos são seus gestores, que irão analisar os

resultados. JA para os auditores externos o público alvo será o mercado de capitais, credores
acionistas, ou qualquer grupo de pessoas interessado em fazer investimentos na empresas ou
mesmo que já possua investimentos.

3 ANÁLISE E DESCRIÇÃO DE DADOS

Neste capitulo, faz-se a descrição e análise dos dados coletados junto as empresas que
tem suas ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo — BOVESPA e, ainda que

aderiram a um dos diferentes níveis de governança corporativa.
A estrutura desse capitulo mime as informações obtidas na coleta de dados.
Primeiramente, apresenta-se a caracterização das empresas integrantes da pesquisa; logo em
seguida, evidencia-se o nível de implantação dos órgãos fiscalizadores da GC, o papel da
auditoria nas empresas respondentes e por fim as vantagens e desvantagens apontadas pelas
empresas pesquisadas.

3.1 CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS PESQUISADAS

Este tópico apresenta as características gerais das empresas pesquisadas em relação a
sua atividade, negócio, inicio de suas atividades, bem corno se é ou não empresa familiar,
conforme evidenciado no Quadro 3.

EMPRESAS

TIPO DE ATIVIDADES

INICIO DAS ATIVIDADES

EMPRESA FAMILIAR

A

Indústria têxtil

1872

Sim

B

Siderurgia

1901

Sim

C

Indústria de motores elétricos

1961

Sim

D

Indústria calçadista

1971

Sim

E

Instituição bancaria

1945

Sim

F

Indústria de papel e celulose

1899

Não

G

Geração de energia eldtrica

1998

Não

Quadro 3: caracterização das empresas do estudo

Observa-se no Quadro 3 que as empresas analisadas nesta pesquisa estão atuando nos
mais diversos segmentos, ou seja, em atividades bastante diversificadas.
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Essas foram As empresas que responderam o instrumento de pesquisa. A amostra da
pesquisa equivale a, aproximadamente, 11,11% do total de empresas que aderiram aos níveis
de governança corporativa. Segundo Nazareth (1996), a quantidade de elementos que
compõem uma amostra não deve ser menor que 10% do total de elementos da população.
Desta forma, o número de empresas pesquisadas é quantitativa e qualitativamente
representativo.
Outro levantamento que se buscou foi no sentido de identificar o inicio das atividades
de cada empresa pesquisada. Das respondentes., nota-se que 3 empresas estão atuando no
mercado ha mais de cem anos, e mais 3 empresas que se encontram no mercado há mais de 3
décadas e somente 1 está operando hi 7 anos. Esses dados confirmam que são empresas
consolidadas no mercado em que atuam.
Além disso, com base na pesquisa, foi possível averiguar que 71,43% das empresas
que responderam o questionário são familiares e 28,57% não são organizações familiares.
Esse dado remete à confirmação do fato de que a maioria das empresas brasileiras possui
capital familiar e que aos poucos essa realidade está mudando.
Outro intuito dessa pesquisa foi identificar o nível de aderência de governança
corporativa nas empresas, conforme verifica-se no Gráfico 1 os dados obtidos.

Novo Mercado

29%

Nivel 2
0%
71%

O Nfvel 1 II Nível 2 • Novo Mercado

Gráfico 1: níveis de aderência de governança corporativa pelas empresas
pesquisadas
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Ao observar o Gráfico 1 percebe-se que 71% (5 empresas) aderiram ao nível 1 de
governança. Por outro lado, 29% dos respondentes (2 empresas) escolheram o novo mercado

e, as empresas do nível 2 optaram por não responder o instrumento dessa pesquisa.
Outro aspecto importante pesquisado sobre a adesão nesses níveis foi quando isso
ocorreu. Das 7 respondentes, 6 empresas fizeram essa opção no ano de 2001 e somente I no

ano de 2005.

3.2 NIVEL DE IMPLANTACAO DOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES DA GC

Nesta seção, de acordo com os dados coletados através do questionário, pode-se
identificar em que nível de implantação cada órgão pertencente ao processo da GC nas
respondentes.

Na Tabela 1, vêem-se as respostas obtidas a respeito dos estágios de implantação dos
órgãos da GC.

Tabela 1: estágios de implantação da Governança Corporativa
FASES

Conselho Fiscal
Percentual
Qtde

ORGAOS
Auditoria Interna
Conselho Administrativo
Percentual
Qtde
aide
Percentual

Conselho de gestao
Percentual

Qtde

Comitê de Auditona
Qtde

Percentual

1

14,29%

Inicio da implantagao
Parcialmente implantado
Totalmente implantado

5

71,43%

Nao Pretende implantar

1

14,29%

Pretende implantar

1

14,29%

TOTAL

7

100,00%

7

7

loopo%

100,00%

1

14,29%

6

85,71%

7

100,00%

3

60,00%

3

42,86%

2

40,00%

2

28,57%

5

100,00%

1

14,29%

7

100,00%

Percebe-se que 71,43% (5 empresas) já implantaram totalmente o conselho fiscal e
14,29% (1 empresa) não pretende implantar. Além disso, 14,29% (1 empresa) pretende
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implantar e através de outro questionamento elucidou que possui um cronograma de
implantação desse órgã o, o qual pretende ser dentro de um ano.
No que concerne As fases de implantação do conselho administrativo 100% dos
respondentes já implantaram totalmente esse órgão, ou seja, as 7 empresas que participaram
da pesquisa.
A respeito da auditoria interna 85,71% (6 respondentes) das empresas tiveram esse
departamento totalmente implantado,

e somente em 1 empresa (14,29%) encontra-se

parcialmente implantado.
No conselho de gestão, faz-se uma ressalva que 2 empresas optaram por não responder
esse item. Assim sendo, o percentual calculado recai somente sobre as 5 respondentes. As
respostas obtidas foram que 60,00% (3 empresas) já possue esse órgão totalmente
implantando e 40,00% (2 empresas) não pretende implantar.
O comitê de auditoria foi parcialmente implantado em 14,29% (1 empresa)
pesquisada. Todavia, cabe ressaltar que essa não possui um prazo para o término de
implantação. Para 42,86% (3 empresas) esse órgão encontra-se totalmente implantado e
28,57% (2 empresas) respondentes não pretendem implantar o comitê. Entre as empresas
pesquisadas somente uma (14,29%) pretende implantar, no entanto, não tem um cronograma
fixado para isso.

3.3 0 USO DOS RELATÓRIOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS ENTRE OS DIVERSOS
AGENTES

Neste tópico, foram analisados doze demonstrativos contábeis e financeiros, porém
quatro desses itens, como já era esperado, têm uma divulgação de 100% para os respondentes,
uma vez que se trata do Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício,
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Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido e Demonstração do Lucro ou Prejuízo
Acumulado. Esses relatórios possuem uma particularidade dentre os demais, por estarem
vinculados a Lei das S.A., a qual obriga sua publicação quando se tratar de empresa de capital
aberto.
Na Tabela 2, evidencia-se a disponibilidade dos demais relatórios, que não são
obrigatórios por lei, para os diferentes níveis hierárquicos das empresas pesquisadas.

Tabela 2: os relatórios contábeis disponibilizados dentre os diferentes níveis
hierárquicos
DESCRIÇÃO

Dtsponindrea Demonstração dos Origens e Apl icações de Recursos

ADMINISTRAÇXO

ACIONISTAS
MPJORITARIOS

ACIONISTAS
MINORITÁRIOS

IN VESTIIX)R ....S EM
POTENCI. L.

Percentual

Qtd

Percentual

Qtd

Percentual

Qtd

Percentual

Qtd

11/0%

7

86%

6

86%

5

86%

6

Dtsponibiltza a Dernonstrava3 do Fluxo de Caixa

100%

7

86%

6

86%

6

86%o

0

Dtsponibd I rd a DemoreAraçiio do Valcw Adicionado

100%

7

86%

6

86%

o

86%

0

DisTornbi lira o Balanço Soma!

100%

7

100%

7

100%

7

100%

7

86%

6

71%

5

43%

3

7%

4

100%

7

29%

2

14%

I

14%

1

II

fee

0

0

0%

0

De93ondulm a Analtse das dcmonsixaçõ

Contibeis

Dispombilizi o Relatário de Custos
Dt.sporubd0u a Analise do Ponto de Equilibno

57%

4

0%

0

0%

Dispondultza Orçamentos e Projeções

100%

7

43%

3

1' e

A administração, não obstante possuir acesso a várias informações, não possui acesso
a dois itens analisados, quais sejam, a análise do ponto de equilíbrio e análise das
demonstrações contábeis.
Quanto aos três outros grupos, observou-se uma homogeneidade em quase todos os
relatórios, apresentando, por mais de uma vez, o mesmo percentual de divulgação entre eles.
Os relatórios das Demonstrações das Origens e Aplicação dos Recursos, do Fluxo de
caixa e do Valor Adicionado têm um percentual de 86% (6 empresas) de divulgação entre os
acionistas majoritários, minoritários e investidores em potencial.
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Outro item em que esses três grupos de interesse obtiveram o mesmo percentual de
divulgação é o balanço social, em que, das empresas respondentes 7 (100%), disponibilizam
seu acesso.
Porém, um fato chama a atenção quando se fala de relatórios tidos como estratégicos
dentro de uma empresa: seu acesso fica cada vez mais restrito e mesmo os acionistas
majoritários acabam não tendo acesso a esses.
A pesquisa revelou que das empresas respondentes 71% (5 empresas) apresentou aos
acionistas majoritários o relatório de análise das demonstrações contábeis. Mas, quando o
mesmo foi levantado para os acionistas minoritários, este percentual passou de ser de 43% (3
empresas das respondentes. Todavia, os investidores em potencial acabam tendo acesso
superior ao dos acionistas minoritários: das empresas pesquisadas, 4 (57%) disponibilizam
este relatório.
0 acesso se tornou bem restrito, também, ao relatório de custos, sendo que, das
empresas respondentes, apenas 2 (29%) o disponibilizam para os acionistas majoritários,
enquanto que para os acionistas minoritários e investidores em potencial apenas 1 empresa
(14%) o disponibiliza.
A análi
se do ponto de equilíbrio não é divulgada entre esses três níveis hierárquicos
dentre as empresas respondentes e o relatório de orçamentos e projeções é divulgado aos
acionistas majoritários na proporção de 43% (3 empresas), sendo nulo nos outros dois grupos.

3.40 PAPEL DA AUDITORIA NAS EMPRESAS PESQUISADAS

Outro levantamento realizado na pesquisa diz respeito a conhecer qual o órgão que
disponibiliza as informações aos diversos tipos de usuários. O Gráfico 2 evidencia os dados
obtidos da amostra.
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17
14,29%
área de relações com investidores C1=

contabilidade

••

• a77b
2 •

28,57%

0,00%

comitê de auditoria

somente a auditoria ir0 0,00%
14,29%

administração geral e a auditoria

somente a administração geral

m42,86%

0

1

2

3

4

Gráfico 2: órgãos que disponibilizam informações para os diversos usuários

Infere-se do exposto que a auditoria nas empresas pesquisadas não é órgão responsável
por disponibilizar as informações aos usuários internos e externos.
Pode-se dizer que a administração geral é o órgão responsável por 42,86% (3 empresas
das respondentes), quando se trata de disponibilizar informações aos usuários. A
contabilidade flea em segundo lugar, com 28,57% (2 empresas das respondentes).
A area de relação dos investidores e a administração geral e auditoria, são
responsáveis em 14,29% (1 empresa) cada uma. na disponibilização das informações para os
diversos usuários.
O próximo item analisado neste estudo diz respeito ao grau de importância atribuído
formação do comité de auditoria. O Gráfico 3 expõe os dados obtidos da amostra.
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Gráfico 3: grau de importância atribuído à formação do Comitê de Auditoria

Das respondentes pode-se verificar o seguinte resultado: 3 empresas classificaram
como sendo muito importante, 2 de importante e 1 pouco importante. Apenas 1 empresa não
respondeu a este questionamento.
Com base no exposto, que o comitê possui um papel importante dentro das empresas,
uma vez que a maioria considera muito a importante sua formação.
Reportando-se à visão dos respondentes quanto ao auxilio do comitê de auditoria na
gestão dos negócios e na relação com os investidores, auferiram-se os resultados expostos na
Tabela 3.
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Tabela 3: o auxilio do comitê de auditoria na gestão dos negócios e na relação com os
investidores na visão dos res ondentes
Qtd. Percentual
ITENS
Zelar pela qualidade e integridade das demonstrações contábeis

5

71,43%

Certificar-se da qualidade dos controles internos

4

57,14%

Maior credibilidade dos investidores

2

28,57%

Zelar para que a auditoria interna tenha um bom desempenho

2

28,57%

Zelar pelo aprimoramento do código de conduta da organização

1

14,29%

Solidificar os trabalhos realizados pela controladoria

1

14,29%

Acompanhar o desempenho da administração

2

28,57%

Não se aplica

2

28,57%

Das empresas respondentes apurou-se uma discrepância nas opiniões, uma vez que
71,43% (5 empresas) apontou como sendo fundamental o comitê de auditoria para zelar pela
integridade das demonstrações, enquanto 28,57% (2 empresas) respondeu que este item não
se aplicava.
A qualidade dos controles internos foi a segunda vantagem mais apontada por 57,14%
(4 empresas das respondentes). As demais respondentes, 28,57% (2 empresas), apontaram
que a existência do comitê aumenta a credibilidade dos investidores, auxilia o bom
desempenho da auditoria interna e acompanha o desempenho da administração. E apenas
14,29% (1 empresa) acredita que pode ser aprimorado o código de conduta da organização e
solidifica os trabalhos desenvolvidos pela controladoria.
Outra característica analisada está relacionada com a necessidade de mudanças nos
relatórios contábeis gerenciais após a implantação da GC. Os dados obtidos estão descritos no
Gráfico 4.
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Gráfico 4: necessidade de adaptações nos relatórios contábeis gerenciais

Das empresas pesquisadas que necessitaram fazer alguma alteração nos relatórios

contábeis após o processo de implantação da GC, 57% (4 empresas) respondeu que não
precisaram fazer. Contudo, das respondentes, 43% (3 empresas) precisaram fazer
modificações nos relatórios.
As principais mudanças apontadas pelos pesquisados foram a reestruturação nas
demonstrações publicadas, aumento no número de relatórios disponiveis aos investidores e a
busca por novos métodos para aumentar a transparência das informações contidas nos
relatórios.
Um questionamento que pode ser considerado importante diz respeito ao grau de
subordinação da auditoria visto que ele determinará a demanda do fluxo de informações. A
esse respeito tem-se as respostas das empresas pesquisadas na tabela 4, a seguir:

53

Tabela 4: subordinação da auditoria interna
ORGAOS DA GC

Qtd.

Percentual

Administração geral

2

28,57%

Conselho de administração

2

28,57%

A administração geral e o conselho de administração

1

14,29%

Conselho fiscal

0

0,00%

Conselho de gestão

0

0,00%

Comitê de auditoria

1

14,29%

Não está subordinado a nenhum desses órgãos

1

14,29%

7

100,00%

TOTAL

Das respostas obtidas, somente 14,29% (1 empresa) utiliza a recomendação de
subordinar a auditoria interna ao comité de auditoria. Sendo que 14,29% (1 empresa) não está
subordinada a nenhum desses órgãos e, também, não foi divulgado o órgão de sua
subordinação.
Das demais respondentes, obteve-se as seguintes informações: 2 empresas (28,57%)
estão subordinadas à administração geral, outras 2 empresas (28,57%) ao conselho de

administração, e, finalmente, identificou-se 1 empresa (14,29%) que está subordinada
administração e ao conselho de administração.

3.5 AS VANTAGENS E DESVANTAGENS DE SE IMPLANTAR A GC

A pesquisa procurou levantar se as respondentes observaram vantagens e/ou
desvantagens na implantação da GC nas empresas. Os resultados apresentados na Tabela 5
evidenciam a visão dos respondentes.
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Tabela 5: vantagens e desvantagens na implantação da GC
Qtd.

Percentual

Vantagens

7

100%

Desvantagens

4

57,14%

DESCRIÇÃO

As empresas foram unânimes, pois 100% (7 empresas) respondeu que a implantação
da GC possui vantagens. Essa questão foi deixada em aberto para as respondentes citarem
quais são essas vantagens e as desvantagens percebidas por elas.
Dentre as respostas apontadas estão a maior credibilidade perante o mercado, tendo
uma imagem melhor junto aos investidores, aumento da transparência das informações e
eqüidade. Além disso, uma das respondentes classificou a GC como sendo um processo
continuo e de longo prazo, tendo o foco concentrado no crescimento sustentado da

companhia.
As desvantagens são levantadas por 57,14% (4 empresas respondentes), que classifica
como sendo a elaboração de padrões para todas as unidades, aumento dos custos, em função
do aumento da qualidade de controles. 0 fator tempo também surge como uma desvantagem,
uma vez que é necessário ter um tempo maior para propor, negociar e aprovar certas decisões.

4 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste capitulo são enunciadas as conclusões do estudo realizado. Além disso, são
oferecidas recomendações consideradas pertinentes para futuras pesquisas sobre

o tema

principalmente em função das limitações do presente estudo.

4.1 CONCLUSÕES

A GC vem ocupando lugar de destaque, na última década, no meio empresarial, sendo
reconhecida como uma das melhores formas para se trazer transparência e eqüidade as
organizações . Dada sua importância, muitas empresas, ao fazer parte desse processo, tiveram
suas ações melhor avaliadas do que as que não aderiram à GC.
A realização desta pesquisa teve como objetivo geral verificar o estado de arte da
implementação GC nas empresas de capital aberto associadas a Bovespa. Para o seu alcance
de forma mais especifica, buscou-se a identificação das empresas participantes desse
processo, das características da GC e dos agentes que norteiam sua implantação. Cabe
ressaltar, entretanto, que, por se tratar de um estudo exploratório, não se pretende concluir
sobre o fenômeno investigado, mas sim, fazer inferências, a partir da análise dos dados
coletados junto is empresas respondentes, que venham contribuir para futuras pesquisas sobre
a implementação da GC.
Desta forma, no que diz respeito à pergunta central desta pesquisa: ('orno esta
processo de implementação da governança corporativa nas empresas de capital aberto,
associadas er BOVESPA, que aderiram a essa prática, dando ênfase a auditoria?, a mesma
foi respondida na medida em que se atingia cada objetivo especifico.
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De acordo com o problema de estudo, formularam-se quatro objetivos específicos de
pesquisa. 0 primeiro objetivo foi identificar os aspectos relacionados à governança
corporativa. Diante do resultado da pesquisa, pode-se verificar que todas as empresas
respondentes estão com o processo de implantação da GC de forma bem desenvolvida.
As adaptações ocorreram tanto internas, nos seus relatórios gerenciais, uma vez que a
GC exige um maior detalhamento. E externa, no que diz respeito aos demonstrativos que as
empresas já vinham publicando.
0 segundo objetivo da pesquisa era descrever as funções e a importância do conselho
fiscal, do conselho de administração e da auditoria nas empresas que aderiram a governança
corporativa. Notou-se, primeiramente, que o conselho de administração acaba servindo de
cerne ou ponto de partida para os demais, uma vez que foi totalmente implantado nas
empresas respondentes. Outro ponto que deve ser apurado, diz respeito ao fato de 14,29% não
pretende implantar o conselho fiscal, mesmo que este esteja elencado como um dos órgãos
reguladores do processo de GC.
Destaca-se, ainda, que somente uma pequena parcela das respondentes ainda não
conclui-se a implantação da auditoria interna.
0 terceiro objetivo da pesquisa era conhecer o estágio atual de implementação da GC
nas empresas associadas na Bovespa. Como ao processo de implementação da GC não esta
concluída, as respondentes enumeram que a administração seria o órgão que mais poder
emana dentro das organizações, fato este que acaba deteriorando a função de outros órgãos,
que deveriam ter suas responsabilidades compartilhadas. Entretanto, apesar dos obstáculos na
implementação, as empresas qualificam como positiva a inserção da GC nas organizações.
O illtimo objetivo específico da pesquisa foi identificar de que forma o Comitê de
Auditoria pode ajudar as empresas na gestão dos negócios e na relação com os investidores.
Ficou evidente o grau de importância que o comitê de auditoria possui dentro das empresas
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respondentes, que o classificaram, na sua maioria, em muito importante. Outra característica
que o questionário revelou sobre as empresas, é que apenas 14,29% subordinam a auditoria
interna ao comitê. As demais acabam subordinando à administração, fato este que já fora
anteriormente mencionado, no que diz respeito aos problemas que isto pode acarretar.
As inferências apresentadas nas quatro perguntas de pesquisa permitem concluir que a
GC vem atraindo muitas empresas, que buscam transparência, maximização do resultado em
função da valorização das ações e credibilidade perante os acionistas.
Assim, conclui-se que as características apontadas sobre a GC alteraram de forma
positiva o pet-fit das empresas diante do mercado de capitais, auxiliando os investidores a
realizarem negócios com riscos menores, uma vez que a GC prega três características
principais: transparência, eqüidade e accountability (prestação responsável de contas,
fundamentada nas melhores práticas contábeis e de auditoria).

4.2 RECOMENDAÇÕES

Espera-se que a presente monografia sirva como base para trabalhos futuros, que
poderão ser desenvolvidos a partir desse tema. Sendo assim, recomendam-se:

•

realizar nos estudos, sobre o tema, pesquisado, todavia direcionando a um único ramo de
atividade; e

•

realizar um estudo comparativo das analises das demonstrações contábeis e financeiros
das empresas que aderiram aos três níveis de governança corporativo, a fim de averiguar
o impacto após essa adesão.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, A.; ROSSETTI, J. P. Governança corporativa: fundamentos, desenvolvimento
e tendências. I. ed. Sao Paulo: Atlas, 2004.
ANDRADE, M. M. de. Introdução h. metodologia do trabalho cientifico. 4. ed. São Paulo:
Atlas, 1999.
ATTIE, W. Auditoria: conceitos e aplicações. 3. ed. Sao Paulo: Atlas, 1998.
BORBA, F.S. Dicionário de usos do Português do Brasil. Sao Paulo: Ática, 2004
BOYNTON, W. C.; JOHNSON, R. N; KELL, W. G. Auditoria. São Paulo: Atlas, 2002.
CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A. Metodologia cientifica. 4. ed. São Paulo: Makron Books,
1996.
Conselho Federal de Contabilidade. Princípios fundamentais e normas brasileiras de
contabilidade: auditoria e perícia. Brasilia: CFC, 2003.
CREPALDI, S. A. Auditoria Contábil: Teria e Prática. 2. ed. Sao Paulo: Atlas, 2002.
FERREIRA, A.B.H. Novo dicionário Aurélio da lingua portuguesa. 3. ed. São Paulo:
Positivo, 2004.
FRANCO, H; MARRA, E. Auditoria Contábil. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1992.
FREITAS, H et al. 0 método de pesquisa survey. Revista de Administração. São Paulo, v.
35, n. 3, p. 105-112, jul/set., 2000.
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 1988.
. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1999.
GODOY, A. S. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. Revista de
Administração de Empresas. são Paulo, v. 35, n. 2, p. 57-63, mar/abr., 1995.
IBGC — Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Disponível em
<htpp://wwvv.ibgc.org.br >. Acesso em 09/0512005.
JANSSEN NETO, W. 0 fim da caçada aos presidentes, EXAME, ano 39, 844. ed., n 11, p.
80 -81, jun. 2005.

59

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. Metodologia do trabalho cientifico. 2. ed. Sao
Paulo: Atlas, 1986.

LODI, J. B. Governança Corporativa: o governo da empresa e o conselho de administração.
3. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2000.
MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Técnicas de pesquisa. São Paulo: Atlas, 1996.
MAGALHÃES, A. D. F.; LUNICES, I. C.; MULLER, A. N. Auditoria das Organizações:
Metodologias Alternativas ao Planejamento e à Operacionalização dos Métodos e das
Técnicas. São Paulo: Atlas, 2001.

NAZARETH, H. Curso básico de estatística. 8. ed. São Paulo: Ática, 1996.
NISHI, L. F. Adesão aos níveis de governança corporativa da Bovespa: um estudo de
evento. 2003. 119 f Dissertação (Mestrado em Economia) — Programa de Pós — Graduação
em Economia, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis: 2003.

OLIVEIRA, L. M.; DINIZ FILHO, A. Curso básico de auditoria. São Paulo: Atlas, 2001.
PEREZ JUNIOR, J. H. Auditoria das demonstrações contábeis: Normas e procedimentos.
2. ed. sac) Paulo: Atlas, 1998.
RICHARDSON, R. J. Pesquisa Social: métodos e técnicas. 3. ed.

Sao Paulo: Atlas,

1999.

SA, A. L. de. Curso de Auditoria. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2002.
SALMON, W. J. Prevenção de crises. In: Experiências de Governança Corporativa: on
corporate governance. Rio de Janeiro: Campus, 2001.
SILVEIRA, A. D. M. da; BARROS, L. A. B. de C.; FAMA, R. Estrutura de Governança e
desempenho financeiro nas companhias abertas brasileiras — um estudo empírico. VI
SEMEAD, FEA USP, 2002. Disponível em:
<http://www.fea.usp.br/semead/6semead/fmanças.htm > Acesso em: 18/set./2005.
TRIVTSIOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em
educação. São Paulo: Atlas, 1995.

VERGARA, S. C. Projeto e relatório de pesquisa em administração. 4. ed. Sao Paulo:
Atlas, 2003.

APÊNDICE

61

APÊNDICE A — Questionário
QUESTIONÁRIO
1. Essa empresa é familiar?
( ) sim
( ) não
2. De acordo com o estágio de implantação da Governança Corporativa em que se encontra
a as já são resentes:
•

Não pretende
implantar

Totalmente
implantado

Órgãos

Parcialmente
implantado

••

Inicio da
implantação

A

a. Conselho Fiscal
b. Conselho Administrativo
c. Auditoria interna
d. Conselho de Gestão
e. Comité de auditoria
3. Caso não tenha implantado algum dos itens relacionados na questão anterior, a empresa
rr m essas implantações?
Não tem
Mais de
Dentro de De um até
dois anos cronograma
dois anos
um ano
órgãos

a. Conselho Fiscal
b. Conselho Administrativo
c. Auditoria interna
d. Conselho de Gestão
e. Comitê de auditoria

1. Balanço Patrimonial
2. Demonstração do Resultado do Exercício
3. Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido
4. Demonstração do Lucro ou Prejuízo Acumulado
5. Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos
6. Demonstração do Fluxo de Caixa
7. Demonstração do Valor Adicionado
8. Balanço Social

Investidores em
Potencial

ITENS DE EVIDENCIAQ AO

Acionistas
Minoritários

intes demonstrativos abaixo:

Acionistas
Majoritários

—

Administração

.
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9. Análise das demonstrações contábeis
10. Relatório de Custos
II. Análise do Ponto de equilíbrio
12. Orçamentos e projeções
5. Quem disponibiliza as informações aos diversos usuários?
( ) a. somente a Administração Geral
( ) b. Administração Geral e a auditoria
( ) c. somente a auditoria
( ) d. comitê de auditoria
( ) e. outro. Especifique:
6. Qual o grau de importância atribuído pela auditoria
( ) a, muito importante
( ) b. importante
( ) c. razoavelmente importante
( ) d. pouco importante
( ) e. nenhuma importância

a formação de um comitê de auditoria?

7. Na sua opinião dê que forma o comité de auditoria pode ajudar a empresa na gestão dos
negócios e na relação com os investidores.
R:
8. A auditoria teve que fazer adaptações nos relatórios contábeis-gerenciais após a empresa ter
aderido a plano de Governança Corporativa?
( ) não
( ) sim
Caso afirmativo, a justificativa encaixa-se em uma das alternativas abaixo:
( ) a. adaptações no que diz respeito aos Princípios Internacionais de Contabilidade
( ) b. aumento no número de relatórios disponíveis aos investidores/analistas
( ) c. teve que reestruturar as demonstrações que já publicava
( ) d. teve que buscar novos métodos para aumentar a transparência nas informações contidas
nos relatórios
9. A Auditoria esta subordinada a:
( ) a. Administração Geral
( ) b. ao Conselho de Administração
( ) c. a administração geral e ao Conselho de Administração
( ) d. ao Conselho fiscal
( ) e. ao Conselho de Gestão
( )f ao Comitê de auditoria
( ) g. não esta subordinada a nenhum desses órgãos
( ) h. outro. Especifique:
10. Quais as vantagens e desvantagens na implantação da Governança Corporativa ?
R:

ANEXOS
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ANEXO 1 — Lista de empresas associadas à BOVESPA que aderiram a GC
Nics de licAefilança (:ovpovativa - Cot paRilias Liswdas tio Ntvel
----

---

ARACRUZ CELULOSE S.A.

ARACRUZ

BCO BRADE SCO S.A.

BRADESCO

BCO ITAU HOLDING FINANCEIRA S.A.

ITAUBANCO

BRADESPAR S.A.

BRADESPAR

BRASIL TELECOM PARTICIPACOES S.A.

BRASIL T PAR

BRASIL TELECOM S.A.
BRASKEM S.A.

wow"
1

BRASIL TELEC

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

P.ACUCAR-CBD

CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

CEMIG

■

CIA FIACAO TECIDOS CEDRO CACHOEIRA
CIA HERIN,..,

■mal

CEDRO
CIA HERING

V

CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELET PAULISTA
CIA VALE DO RIO DOCE

IRAN PAULIST
•

VALE R DOCE

CONFAB INDUSTRIAL S.A.

CONFAB

DURATEX S.A

DURATEX

FRAS-LE S.A

4

FRAS-LE
GERDAU

GERDAU S.A.
IOCHPE MAXION S.A.

■111

BRASKEM

•

IOCHP-MAXION
ITAUSA

ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A.
KLABIN S.A.

KLABIN S/A

MANGELS INDUSTRIAL S.A.

MANGELS INDL

METALURGICA GERDAU S.A.

GERDAU MET

PERDIGAO S.A.

PERDIGAO S/A

wino'

RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES

RANDON PART

RIPASA S.A. CELULOSE E PAPEL

RIPASA

ROSSI RESIDENCIAL S.A.

ROSSI RESID

S.A. FABRICA DE PRODS ALIMENTICIOS VIGOR

VIGOR

SADIA S.A.

SADIA S/A

SAO PAULO ALPARGATAS S.A.

ALPARGATAS

SUZANO BAHIA SUL PAPEL E CELULOSE S.A.

SUZANO PAPEL

ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.

ULTRAPAR

UNIBANCO HOLDINGS S.A.

UNIBANCO HLD

UNIBANCO UNIAO DE BCOS BRASILEIROS S.A.

UNIBANCO

UNIPAR UNIAO DE IND PETROQ S.A.

UNIPAR

VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL S.A.

VCP

VVEG S.A.

WEG

■■
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Níveis de Governança Corporativa - Companhias Listadas no Nivel 2

ALL AMERICA LATINA LOGISTICA S.A.

ALL AMER LAT

CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A.

CELESC

ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A.

ELETROPAULO

ETERNIT S.A.

ETERNIT

GOL LINHAS AEFREAS INTELIGENTES S.A.

GOL

MARCOPOLO S.A.

MARCOPOLO

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S.A.

NET

SUZANO PETROQUIMICA S.A.

SUZANO PETR

TAM S.A.

TAM S/A

..■

Novo Mercado - Companhias Listadas no Novo Mercado

BCO NOSSA CAIXA S.A.

NOSSA CAIXA

CIA CONCESSOES RODOVIARIAS

CCR RODOVIAS

CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO

SABESP

COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO

COSAN

CPFL ENERGIA S.A.

CPFL ENERGIA

CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART

CYRELA REALT

DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.

DASA

EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.

ENERGIAS BR

GRENDENE S.A.

GRENDENE

LIGHT SER VICOS DE ELETRICIDADE S.A.

LIGHT

LOCALIZA RENT A CAR S.A.

LOCALIZA

LOJAS RENNER S.A.

d■

LOJAS RENNER

NATURA COSMETICOS S.A.

NATURA

OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A.

OHL BRASIL

PORTO SEGURO S.A.

PORTO SEGURO

Irv.

RENAR

REMAR MACAS S.A.
SUBMARINO S.A.
TRACTEBEL ENERGIA S.A.

_____SUBMARINO
ti

TRACTEBEL
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ANEXO 2 — Cartilha da prática da Governança Corporativa
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APRESENTAÇÃO

Governança Corporativa é o sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e
monitoradas, envolvendo os relacionamentos entre Acionistas Cotistas,
Conselho de Administração, Diretoria, Auditoria Independente e Conselho
Fiscal. As boas práticas de governança corporativa têm afina/idade de
aumentar o valor da sociedade, facilitar seu acesso ao capitale contribuir
para a sua perenidade.
Esta é a terceira versão, revisada e ampliada, do Código Brasileiro das Melhores
Práticas de
Governança Corporativa do IBGC — Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. A
revisão e emissão de recomendações sobre praticas de governança corporativa é um trabalho
que exige vigilância e atenção constantes. Esta nova versão do Código das Melhores Praticas
busca captar as mudanças ocorridas no meio empresarial, legislativo e regulatório, mantendoo moderno, atualizado e à altura dos desafios de seu tempo.
0 maior detalhamento do Código busca cumprir um importante papel didático e
fornecer os fundamentos da efetiva aplicação das boas práticas de governança corporativa no
Brasil. Desde o lançamento do Código, em maio de 1999 — quando a própria expressão
governança corporativa era praticamente desconhecida no Brasil — os principais modelos e
práticas de governança corporativa passaram por intenso questionamento e houve uma
acentuada evolução do ambiente institucional e empresarial em nosso pais. Em abril de 2001,
houve uma primeira revisão, já sob os auspícios de avanços legislativos e regulatásios que
atestaram a importância da governança corporativa.
Chega-se agora a esta segunda revisão, que, de forma sistemática, busca captar os
principais elementos de tais mudanças, trazendo-as para o contexto brasileiro e sugerindo
considerações que poderão contribuir para melhorar a competitividade de nossas empresas na
busca por capitais.
Em junho de 2003, foi criado um Comitê ad hocpara rever o Código, coordenado por
Eliane Lustosa e composto por Adhemar Magon, Aline de Menezes Santos, Bengt Hallqvist,
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Celso Giacometti, Fernando Alves, Heloisa Belotti Bedicks, José Guimarães Monforte, Lélio
Lauretti (responsável também pela revisão do texto), Leonardo Viegas, Maria Helena
Santana, Mauro Rodrigues da Cunha, Nadine Baleeiro Teixeira e Paulo Villares.

O Código foi discutido e aprovado pelo Conselho de Administração do 1BGC. Todo o
trabalho do Comitê foi desenvolvido pro bono. Além das reuniões regulares de revisão, a
primeira minuta integral do texto que viria a se transformar nesta revisão só surgiu após um
final de semana de imersão e intensos debates, realizado em Campos do Jordão, em outubro
de 2003.
Durante dois meses, o Código passou por processo intenso de discussão e audiência
pública que recebeu inúmeras sugestões de entidades de mercado, associações de classe,
associações profissionais e indivíduos de reconhecida competência na matéria. A riqueza das
colaborações recebidas 6, sem dúvida, uma das marcas dessa nova revisão e, desde já, o
Instituto agradece a todos as manifestações de apoio e aprimoramento ao seu trabalho.
Principalmente, agradece à Comissão de Governança Corporativa da APIMEC/SP por sua
valorosa contribuição.
Por fim, nenhum esforço de compilação e revisão esta completo sem passar pelo teste
principal da aplicação pratica. Nossa esperança é que o Código sirva de instrumento de apoio
e de motivação para a melhoria continua das práticas de governança corporativa no pais.
Nesse sentido, também oferecemos este Código a todos aqueles que, como nos,
acreditam na importância das práticas de governança corporativa.
O I BGC
0 IBGC é uma organização exclusivamente dedicada à promoção da governança
corporativa no Brasil e o principal fomentador das práticas e discussões sobre o tema no pais,
tendo alcançado reconhecimento nacional e internacional.
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Fundado em 27 de novembro de 1995, o 1BGC — uma sociedade civil de âmbito
nacional, sem fins lucrativos — tem o propósito de "ser a principal referência nacional em
governança corporativa; desenvolver e difundir os melhores conceitos e práticas no Brasil,
contribuindo para o melhor desempenho das organizações e, conseqüentemente, para uma
sociedade mais justa, responsável e transparente."
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OBJETIVOS E PRINCÍPIOS BÁSICOS

0 objetivo central deste Código é indicar caminhos para todos os tipos de sociedades —
por ações de capital aberto ou fechado, limitadas ou civis — visando a:
•

Aumentar o valor da sociedade

•

Melhorar seu desempenho

•

Facilitar seu acesso ao capital a custos mais baixos'

•

Contribuir para sua perenidade

O Código esta dividido em 6 capítulos:

•

Propriedade (Sócios)

•

Conselho de Administração

•

Gestão

•

Auditoria independente

•

Conselho Fiscal

•

Conduta e Conflito de Interesses

Os princípios básicos que inspiram este Código são:

•

Transparência

•

Eqüidade

•

Prestação de contas (accountability)

•

Responsabilidade Corporativa

TRANSPARÊNCIA

• Por "acesso a capital" devemos entender a oferta pública ou privada de ações, financiamentos de longo
prazo ou a própria reinverstio de recursos oriundos do fluxo de caixa.
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Mais do que "a obrigação de informar", a Administração deve cultivar o "desejo de informar",
sabendo que da boa comunicação interna e externa, particularmente quando espontânea,
franca e rápida, resulta um clima de confiança, tanto internamente, quanto nas relações da
empresa com terceiros. A comunicação não deve restringir-se ao desempenho económicofinanceiro, mas deve contemplar também os demais fatores (inclusive intangíveis) que
norteiam a ação empresarial e que conduzem A criação de valor.
EQUIDADE

Caracteriza-se pelo tratamento justo e igualitário de todos os grupos minoritários,
sejam do capital ou das demais "partes interessadas" (stakeholders), como colaboradores,
clientes, fornecedores ou credores. Atitudes ou políticas discriminatórias, sob qualquer
pretexto, são totalmente inaceitáveis.

PRESTAÇÃO DE CONTAS (ACCOUNTABILITY)

Os agentes da governança corporativa devem prestar contas de sua atuação a quem os
elegeu e respondem integralmente por todos os atos que praticarem no exercício de seus
mandatos.

RESPONSABILIDADE CORPORATIVA

Conselheiros e executivos devem zelar pela perenidade das organizações (visão de
longo prazo, sustentabilidade) e, portanto, devem incorporar considerações de ordem social e
ambiental na definição dos negócios e operações. Responsabilidade Corporativa é uma visão
mais ampla da estratégia empresarial, contemplando todos os relacionamentos com a
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comunidade ern que a sociedade atua. A "função social" da empresa deve incluir a criação de
riquezas e de oportunidades de emprego, qualificação e diversidade da força de trabalho,

estimulo ao desenvolvimento cientifico por intermédio de tecnologia, e melhoria da qualidade
de vida por meio de ações educativas, culturais, assistenciais e de defesa do meio ambiente.
inclui-se neste principio a contratação preferencial de recursos (trabalho e insumos)
oferecidos pela própria comunidade.
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1 PROPRIEDADE

1.1 PROPRIEDADE — SÓCIOS
Cada sócio é um dos proprietários da sociedade, na proporção de sua respectiva
participação no capital social. Esse principio deve valer para todos os tipos de sociedades e
demais organizações, no que couber.

1.2 CONCEITO "UMA AÇÃO = UM VOTO"
0 direito de voto deverá ser assegurado a todos os sócios, independentemente da
espécie ou classe de suas ações/quotas e na proporção destas. Assim, uma ação/quota deverá
assegurar o direito a um voto. Esse principio deve valer para todos os tipos de sociedades e
demais organizações, no que couber.
A vinculação proporcional entre poder de voto e participação no capital é fundamental
para favorecer o alinhamento de interesses entre todos os sócios. Com efeito, o voto é o
melhor e mais eficiente instrumento de fiscalização. As sociedades que planejam a abertura
do capital devem contemplar exclusivamente ações ordinarias 2 As sociedades com ações
ordinárias e referenciais 3 já emitidas devem evoluir para o conceito "uma ação = um voto".

Caso não seja possível, sugere-se que as ações preferenciais seja concedido direito de
voto em determinadas situações, as quais devem constar do Estatuto Social, tais como:
•

transformação, cisão incorporação, fusão e alienação de ativos relevantes, observado
,

que o estatuto deverá definir o conceito de "relevante" para a companhia;

2 _4 çcio ordinária: Classe de ações que confere a seu titular direito de voto nas assembléias da sociedade, além do direito de
participar dos resultados da companhia. A cada ação ordinária corresponde um voto nas deliberações da Assembleia Geral.

• ArAo preferencial: Classe de ações que confere aos seus detentores determinadas vantagens de natureza financeira ou
política em troca de restrições parciais ou totais no exercicio do poder de voto. As vantagens podem incluir prioridades na
distribuição de dividendo e/ou reembolso de capital, tag along, dividendos 10% superiores aos das ações ordinárias e,
inclusive, direito a voto, se assim o estatuto o definir.
3
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•

aprovação de contratos relevantes entre companhias do mesmo grupo e aprovação de
matérias relativas a programa de remuneração em ações/opções;

•

situação de conflito de interesses, cuja caracterização deve estar prevista no estatuto da
companhia ou no código de ética, se houver;

•

aprovação de laudo de avaliação de bens que serão incorporados ao capital social,
alteração do objeto social e redução do dividendo obrigatório.

1.3 ACORDOS ENTRE OS SÓCIOS
Os acordos entre sócios — que tratem de compra e venda de suas ações/quotas,
preferência para adquiri-las, exercício do direito a voto ou do poder de controle — devem estar
disponíveis a todos os demais sócios e arquivados na sede social, juntamente com as
respectivas alterações ou rescisões.
Os acordos entre sócios não devem de qualquer forma vincular ou restringir o
exercício do direito de voto de quaisquer membros do Conselho de Administração, os quais
deverão cumprir fielmente seu dever de lealdade e diligência para com a sociedade,
sobrepondo-o aos interesses particulares daqueles que os elegeram.
Os acordos entre sócios devem abster-se de indicar quaisquer diretores para a
sociedade.

1.4 REGISTRO DE SOCIOS
0 registro de todos os sócios, com a indicação das respectivas quantidades de
ações/quotas e demais valores mobiliários de emissão da sociedade, deve ser disponibilizado
pela sociedade para qualquer um de seus sócios.
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1.5 ASSEMBLÉIA GERAL/REUNIÃO DE SÓCIOS

A assembléia geral/reunião de sócios é o órgão soberano da sociedade. Todas as
referências feitas neste Código à "assembléia geral" são extensivas A. "reunião dos sócios".

1.5.1 Principais competências

Sao competências exclusivas da assembléia geral:
•

aumento ou redução do capital social

e outras reformas do Estatuto

Social/Contrato Social;
•

eleger ou destituir, a qualquer tempo, conselheiros de administração e
conselheiros fiscais;

•

tomar, anualmente, as contas dos administradores e deliberar sobre as
demonstrações financeiras; e

•

deliberar sobre transformação, fusão, incorporação, cisão, dissolução

e

liquidação da sociedade.

1.5.2 Convocação — antecedência
A convocação da assembléia geral deve ser feita com um minima de 30 dias de
antecedência. É desejável que a data da próxima assembléia geral ordinária seja comunicada a
todos os sócios até o último dia do exercício social.
A qualquer sócio sera facultado solicitar à administração da sociedade a suspensão ou
a interrupção da fluência do prazo de antecedência da convocação da assembléia geral que
tratar de matérias de maior complexidade. Essa solicitação deverá ser devidamente justificada.

1.5.3 Local, data e hora
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0 local, a data e a hora das assembléias gerais devem ser escolhidos de forma a
facilitar a presença do maior número possível de sócios.

1.5.4 Pauta e documentação

A pauta da assembléia geral e documentação pertinente - a mais detalhada possível devem estar disponibilizadas, na data da primeira convocação, para os sócios poderem
posicionar-se a respeito dos assuntos a serem votados. A pauta não deve incluir o item "outros
assuntos", para evitar que temas importantes não sejam revelados corn a necessária
antecedência.
A existência de votos dissidentes deverá constar da ata, quando requerido. Para as
companhias abertas, todas as atas devem ser enviadas na íntegra h CVM e/ou h Bolsa em que
estiverem listadas, independentemente de serem publicadas de forma resumida.
0 estatuto deve prever que assuntos não incluidos expressamente na convocação
somente poderão ser votados caso haja presença de todos os sócios, incluídos os detentores de
ações preferenciais que tenham direito de voto sobre a matéria em discussão.

1.5.5 Propostas dos sécios

Devem ser estimulados mecanismos para receber, antes da assembléia, propostas que
os sócios tenham interesse de incluir na pauta.

1.5.6 Perguntas prévias dos sócios
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Os sócios devem sempre ter a faculdade de pedir informações á. Diretoria e recebê-las
em tempo hábil. As perguntas devem ser feitas por escrito e dirigidas ao diretorpresidente ou
ao diretor de relações com investidores.

1.5.7 Regras de votação
As regras de votação devem ser bem-definidas e estar disponíveis desde a publicação
do primeiro anuncio de convocação. Devem ser feitas com o propósito de facilitar a votação,
inclusive por procuração ou outros canais. Os mandatários devem votar de acordo com as
instruções expressas dos sócios, previstas no respectivo instrumento de mandato, o qual deve
ser analisado de boa-fé, com o mínimo de exigências de ordem burocrática.

1.5.8 Conflito de interesses nas assembléias gerais

O sócio que, por qualquer motivo, tiver interesse particular ou conflitante com o da
sociedade em determinada deliberação, deverá abster-se de participar da discussão e votação
desse item, ainda que como representante de terceiros.
0 Estatuto Social deve conter mecanismos para resolução de casos de conflito de
interesses (vide seção 6.2).

1.6 AQUISIÇÃO DE CONTROLE

A oferta de compra de ações/quotas que resulte em transferência do controle societário
deve ser dirigida a todos os sócios e não apenas aos detentores do bloco de controle. Todos
devem ter a opção de vender suas ações/quotas nas mesmas condições. Se o adquirente pagar
um prêmio de controle, ele deve ser dividido entre todos os sócios. Caso o comprador não
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tenha intenção de adquirir a totalidade das ações/quotas, a oferta de compra parcial deve ser
rateada entre todos os sócios. A transferência do controle deve ser feita a preço transparente.
No caso de alienação da totalidade do bloco de controle, o adquirente deve dirigir
oferta pública a todos os acionistas nas mesmas condições do controlador (tag along).

1.7 CONDIÇÕES DE SAIDA DE SÓCIOS
O Estatuto ou Contrato Social deve prever com clareza as situações nas quais o sócio

tell o direito de retirar-se da sociedade e as condições para tal, que deverão obedecer a
critérios de valor econômico. Toda reorganização societária (incluindo incorporação,
fusão e fechamento de capital) deve atender aos interesses das organizações envolvidas.
As bases para a saída de sócios ou o fechamento de capital devem ser claramente
previstas e definidas no Estatuto/Contrato Social, não devendo ser inferiores ao valor
econômico.

1.8 USO DE INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA (INSIDER INFORMATION)

Devera ser vedada, a qualquer das pessoas mencionadas no parágrafo seguinte, a
utilização de informação privilegiada, ainda não divulgada ao mercado, de que tenha
conhecimento sob confidencialidade, capaz de propiciar, para si ou para outrem, vantagem
indevida mediante negociação de quotas/ações, em nome próprio ou de terceiro.
A sociedade deverá ter política de divulgação de informações relevantes, além de
regras que determinem os períodos e as situações em que a negociação de ações/quotas por
aqueles que têm acesso a informações privilegiadas seja expressamente vedada.
A adesão à política de divulgação de informações e de proibição de utilização de
informações privilegiadas será obrigatória para os sócios conselheiros de administração,
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diretores, conselheiros fiscais, membros de órgãos técnicos e consultivos, bem como para
pessoas que, em razão de seus cargos, tenham acesso à informação privilegiada.
A sociedade deverá adotar mecanismos para assegurar o cumprimento dessas regras.

1.9 ARBITRAGEM
Os conflitos entre sócios, e entre estes e a sociedade, devem ser resolvidos
preferencialmente por meio de arbitragem. Isso deve constar do estatuto e do compromisso a
ser firmado individualmente, em termo próprio.

1.10 Conselho de Família

Sociedades familiares devem considerar a implementação de um Conselho de Familia.
0 Conselho de Família é um pequeno grupo formado para discussão de assuntos familiares e
organização das expectativas em relação à sociedade. Entre as principais práticas do Conselho
de Família, estão:
•

definir limites entre interesses familiares e empresariais;

•

preservação dos valores familiares (história, cultura e visão compartilhada);

•

definir

e

pactuar critérios para proteção patrimonial, crescimento,

diversificação e administração de bens mobiliários e imobiliários;
•

planejamento de sucessão, transmissão de bens e herança;

•

visão da sociedade como fator de agregação e continuidade da família;

•

tutela aos membros da família com referência à sucessão na sociedade, a
aspectos vocacionais, futuro profissional e educação continuada; e

•

definir critérios para indicar membros para compor
Administração.

o Conselho de
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Os objetivos do Conselho de Família não devem confiindir-se com os do Conselho de
Administração, que são dirigidos para a sociedade.

i 1 1 Dispersão das ações (free float) 4

As companhias de capital aberto devem esforçar-se para manter em circulação o maior
número possível de aches e estimular a sua dispersão, em beneficio da liquidez desses títulos.

Açaes em Circulação: Quantidade de açbes de uma empresa disponivel para negociação livre em mercado de capitais. ou seja, são todas as
açaes de emissão da companhia exceto aquelas: (i) de titularidade do acionista aontrolador, de seu cônjuge companheiro(a) e dependentes
incluidos na declaração anual de imposto de renda; (ii) em tesouraria; (iii) de titularidade de controladas e coligadas da companhia, assim
como de outras sociedades que com qualquer dessas integre um mesmo grupo dc fato ou de direito; (iv) de titularidade de controladas e
coligadas do acionista controlador, assim como de outras sociedades que com qualquer dessas integre um mesmo grupo de fato ou de direito;
e (v) preferenciais de classe especial que tenham por fim garantir direitos politicos diferenciados, sejam intransferiveis e de propriedade
exclusiva do ente desestatizante.
4
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2 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

.1 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Independentemente de sua forma societária e de ser companhia aberta ou fechada, toda
sociedade deve ter um Conselho de Administração eleito pelos sócios, sem perder de vista
todas as demais partes interessadas (stakeholders), o objeto social e a sustentabilidade da
sociedade no longo prazo.
Os conselheiros devem sempre decidir no melhor interesse da sociedade como um
todo, independentemente da parte que os indicou ou elegeu.

2.2 CONSELHO CONSULTIVO
A existência de um Conselho Consultivo é uma boa prática, sobretudo para sociedades
fechadas em desenvolvimento ou com controle familiar e organizações do terceiro setor.
Permite que conselheiros independentes possam contribuir para a organização e que esta viva
um processo gradual de melhoria na governança corporativa.
Nos casos acima citados, devem ser bem-definidos o papel, as responsabilidades e o
âmbito de atuação dos conselheiros consultivos. Quando se cuidar de companhias de capital
fechado que tenham por meta a abertura do capital, é recomendável que o Conselho
Consultivo tenha caráter transitório.

2.3 MISSÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
A missão do Conselho de Administração é proteger e valorizar o patrimônio, bem
como maximizar o retorno do investimento.

87

O Conselho de Administração deve ter pleno conhecimento dos valores da empresa,

dos propósitos e crenças dos sócios e zelar pelo seu aprimoramento. Deve ainda prevenir e
administrar situações de conflitos de interesses ou de divergência de opiniões, a fim de que o
interesse da empresa sempre prevaleça.

2.4 COMPETÊNCIAS
Entre as competências do Conselho de Administração, deve destacar-se a definição da
estratégia, a eleição e a destituição do principal executivo, a aprovação da escolha ou da
dispensa dos demais executivos sob proposta do executivo principal (CEO), o
acompanhamento da gestão, o monitoramento dos riscos e a indicação e substituição dos
auditores independentes.
Ê responsabilidade do Conselho supervisionar o relacionamento entre os executivos e
as demais partes interessadas (stakeholders).
Cabe ao Conselho aprovar o código de conduta da organização e o seu próprio
regimento interno 5 .
Os executivos devem implementar as estratégias e a orientação geral dos negócios,
aprovadas pelo Conselho. Este não deve interferir em assuntos operacionais, mas deve ter a
liberdade de solicitar todas as informações necessárias ao cumprimento de suas funções,
inclusive a especialistas externos, se for necessário.

2.5 REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO

5

• Regimento inferno do Conselho: Conjunto de normas e regras que explicita as responsabilidades , atribuições e rotinas de trabalho do
Conselho de Admmistrava° ou Fiscal, e previne situações de conflito com a Diretoria executiva. notadamente com o executivo principal
(CEO).
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As atividades do Conselho de Administração devem estar normatizadas em um
regimento interno, que torne claras as responsabilidades e atribuições e previna situações de
conflito com a Diretoria executiva, notadamente com o executivo principal (CEO). Entre as
matérias que podem ser previstas no regimento, estão as seguintes:
•

Escopo de atuação e objetivos;

•

Normas de funcionamento;

•

Normas para a administração de conflitos de interesses;

•

Composição;

•

Mandatos;

•

Indicação do presidente do Conselho (e, se for o caso, do vice);

•

Sistema de votação, incluindo o papel do presidente do Conselho;

•

Secretaria do Conselho;

•

Reuniões, convocações, agendas, atas e documentação;

•

Comités;

•

Interação com o Conselho Fiscal; e

•

Orçamento do Conselho (vide item 2.22).

2.6 PRESIDENTE DO CONSELHO
A ele cabe a responsabilidade básica de assegurar a eficácia e o bom desempenho do
Orgão e de cada um de seus membros. Deve estabelecer objetivos e programas, para que o
Conselho possa cumprir sua finalidade de representar todos os sócios e de acompanhar e
avaliar os atos da Diretoria.
Cabe-lhe também presidir as reuniões, compatibilizar as atividades do Conselho com
os interesses da sociedade e de seus sócios, organizar e coordenar a agenda, coordenar e
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supervisionar as atividades dos demais conselheiros, atribuir responsabilidades e prazos,
monitorar o processo de avaliações do Conselho e conduzi-lo segundo os princípios da boa
governança corporativa. Deve ainda assegurar-se de que os conselheiros recebam informações

completas e tempestivas sobre os itens que serão discutidos em reunido.

2.7 PRESIDENTE DO CONSELHO E EXECUTIVO PRINCIPAL (CEO)

As atribuições do presidente do Conselho são diferentes daquelas do executivo
principal (CEO). Para que não haja concentração de poder em prejuízo de supervisão
adequada da gestão, deve ser evitado o acúmulo dessas funções pela mesma pessoa.
0 executivo principal (CEO) pode ser membro do Conselho desde que neste exista a
pratica de sessões executivas. 6

2.8 COMITÊS
Várias atividades do Conselho de Administração, que demandam muito tempo — nem

sempre disponível nas reuniões — podem ser melhor exercidas por comitês especializados.
Diversos comitês, cada um com alguns membros do Conselho, podem ser formados: comitè
de auditoria, de remuneração, de finanças, de governança, etc (vide comentário especifico
sobre Comitê de Auditoria no item 2.9.).
Os comitês estudam os assuntos de sua competência e preparam as propostas ao
Conselho. 0 material necessário ao exame do Conselho deverá ser disponibilizado juntamente
com a recomendação de voto, uma vez que só o conselheiro deverá solicitar informações

adicionais, se julgar necessário. Só o Conselho pleno pode tomar decisões. 0 regimento

Sesscio Executiva: g a parte da reunido do Conselho de Administracdo na qual o executivo principal ou integrantes da Diretoria ado
participam.
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interno do Conselho deve orientar a formação e composição dos comitês e a coordenação
deles por conselheiros independentes.
As informações obtidas por membro do Conselho ou comitê devem ser
disponibilizadas para todos os demais membros do mesmo órgão.

2.9 COMITÊ DE AUDITORIA
Os Conselhos de Administração devem estimular a instituição do Comitê de Auditoria
para analisar as demonstrações financeiras, promover a supervisão e a responsabilização da
area financeira, garantir que a Diretoria desenvolva controles internos confiáveis, que
auditoria interna desempenhe a contento o seu papel e que os auditores independentes
avaliem, por meio de sua própria revisão, as práticas da Diretoria e da auditoria interna.
Comitê deve ainda zelar pelo cumprimento do código de conduta da organização.

2.9.1 Composição do Comitê de Auditoria

O Comitê de Auditoria deve ser formado por membros do Conselho de Administração
preferencialmente independentes. 0 conselheiro que acumular funções executivas não deve
participar deste Comitê.

2.9.2 Qualificações e compromisso

O Conselho de Administração deve providenciar uma descrição formal das

qualificações, empenho e compromisso de tempo que espera do Comitê de Auditoria.
O Comitê deve adotar um regimento interno e ser composto no mínimo por três
membros, todos com conhecimentos básicos de fi nanças e contabilidade. Pelo menos um
devera ter maior experiência na area contábil, de auditoria e de gestão financeira.
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0 mandato do Comitê de Auditoria pode ser limitado por meio do rodizio automático
e/ou pela restrição do número de comitês a que um membro pode servir em outras empresas.
Recomendações e avaliações dos auditores independentes sobre ambiente de controle e risco
devem ser permanentemente monitorados pelo Conselho de
Administração e/ou Comitê de Auditoria, que devem se assegurar da prestação de
contas por parte dos diretores em relação as recomendações feitas pelos auditores.

2.9.3 Relacionamento com o Conselho de Administração, o executivo principal (CEO) e
a Diretoria

0 Comitê de Auditoria deve reunir-se regularmente com

o Conselho de

Administração, o Conselho Fiscal, o executivo principal (CEO) e os demais diretores. A
Diretoria deve fornecer ao Comitê de Auditoria: (i) revisões tempestivas e periódicas das
demonstrações financeiras

e documentos correlatos antes da sua divulgação; (ii)

apresentações relativas a alterações nos princípios e critérios contábeis, ao tratamento contábil
adotado para as principais operações, e a variações significativas entre os valores orçados e os
valores reais em uma determinada conta; (iii) informações relacionadas a quaisquer "segundas
opiniões" obtidas pela administração com um auditor independente, em relação ao tratamento
contábil de um determinado evento ou operação; e (iv) qualquer correspondência trocada com
a auditoria interna ou com o auditor independente.

2.9.4 Relacionamento com os auditores independentes, advogados, avaliadores, atuários
e outros profissionais

O Comitê de Auditoria deve tratar com os auditores independentes: (i) mudança ou

manutenção de princípios e critérios contábeis; (ii) uso de reservas e provisões; (iii)
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estimativas e julgamentos relevantes utilizados na elaboração das demonstrações financeiras;
(iv) métodos de avaliação de risco e os resultados dessas avaliações; (v) mudanças do escopo
da auditoria; (vi) areas de alto risco; (vii) deficiências relevantes e falhas significativas nos
controles internos; (viii) conhecimento de atos ilegais; e (ix) efeitos de fatores externos
(econômicos, normativos e setoriais) nos relatórios financeiros e no processo de auditoria. A
discussão deve incluir questões como a clareza das divulgações financeiras e o grau de
agressividade ou conservadorismo dos princípios e critérios contábeis e das estimativas
subjacentes.
Deve também avaliar, periodicamente, outros aspectos relevantes no relacionamento
com terceiros, como a sua competência e independência profissional, e quando julgar
necessário, deve obter segundas opiniões sobre qualquer trabalho apresentado por esses
terceiros.

2.9.5 Relacionamento com controladas, coligadas e terceiros.
Deve o Comitê de Auditoria assegurar-se quanto à qualidade das informações oriundas

de controladas e coligadas, ou de terceiros (como peritos), tendo em conta o reflexo dessas
informações nas demonstrações financeiras da investidora.

2.10 NUMERO DE MEMBROS
O número de membros do Conselho de Administração deve variar entre 5 e 9
conselheiros, dependendo do perfil da sociedade.

2.11 CONSELHEIROS INDEPENDENTES, EXTERNOS E INTERNOS
Há três classes de conselheiros:
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Independentes (ver item 2.12);
Externos: conselheiros que não tern vinculo atual com a sociedade, mas não são
independentes. Por exemplo: ex-diretores e exfuncionários, advogados que prestam serviços
empresa, acionistas ou funcionários do grupo controlador, parentes próximos de diretores, etc;
Internos: conselheiros que são diretores ou funcionários da empresa.

2.12 CONSELHEIROS INDEPENDENTES
0 Conselho da sociedade deve ser formado, em sua maioria, por conselheiros
independentes, contratados por meio de processos formais com escopo de atuação e
qualificação bem-definidos. 0 conselheiro independente se caracteriza por:
Não ter qualquer vinculo com a sociedade, exceto eventual participação de capital;
Não ser acionista controlador, membro do grupo de controle, cônjuge ou parente até segundo
grau destes, ou ser vinculado a organizações relacionadas ao acionista controlador; Não ter
sido empregado ou diretor da sociedade ou de alguma de suas subsidiárias; Não estar
fornecendo ou comprando, direta ou indiretamente, serviços e/ou produtos à sociedade; Não
ser funcionário ou diretor de entidade que esteja oferecendo serviços e/ou produtos
sociedade; Não ser cônjuge ou parente até segundo grau de algum diretor ou gerente da
sociedade; e Não receber outra remuneração da sociedade além dos honorários de conselheiro
(dividendos oriundos de eventual participação no capital estão excluídos desta restrição).
0 conselheiro deve buscar a máxima independência possível em relação ao acionista,
grupo acionário ou parte interessada que o tenha indicado ou eleito para o cargo, consciente
de que, uma vez eleito, sua responsabilidade refere-se ao conjunto de todos os sócios.
Dependendo da situação, poderá caber a distinção entre uma empresa aberta e uma
empresa fechada com controle familiar. Para empresas abertas é recomendável que a maioria
ou todos os membros do Conselho sejam independentes; no entanto, para empresas fechadas
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com controle familiar é aceitável que alguns dos membros do Conselho não sejam
independentes.
Se um conselheiro identificar pressões ou constrangimentos do acionista controlador
para o exercício de suas funções, ele deve assumir uma conduta de independência ao votar ou,
se for o caso, renunciar ao cargo.
0 conselheiro independente que esteja hi vários anos em uma mesma sociedade deve
avaliar se sua independência permanece intacta.

2.13 REUNIÃO DOS CONSELHEIROS INDEPENDENTES E EXTERNOS

Para que o Conselho possa avaliar, sem constrangimentos, a gestão da Diretoria, é
importante que os conselheiros independentes e externos possam reunir-se com regularidade,
sem a presença dos diretores e/ou dos conselheiros internos.

2.14 CONVIDADOS PARA AS REUNIÕES DO CONSELHO
Pessoas-chave da sociedade, assessores técnicos ou consultores podem ser convidados
ocasionalmente para as reuniões do Conselho de Administração, para prestar informações,
expor suas atividades ou apresentar opiniões sobre assuntos de sua especialidade.

2.15 AVALIAÇÃO DO CONSELHO E DO CONSELHEIRO
A cada ano deve ser feita uma avaliação formal do desempenho do Conselho e de cada
um dos conselheiros.A sistemática de avaliação deve ser adaptada à situação de cada
sociedade, contudo deve ser respaldada por processos formais com escopo de atuação
qualificação bem-definidos.

e
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A condução desse processo de avaliação é de responsabilidade do presidente do
Conselho. A avaliação individual dos conselheiros — particularmente nos aspectos de
frequência e participação nas reuniões — é fundamental para a indicação à reeleição.

2.16 QUALIFICAÇÃO DO CONSELHEIRO
Os conselheiros devem possuir:
•

Capacidade de ler e entender relatórios gerenciais e financeiros;

•

Ausência de conflito de interesses

•

Alinhamento com os valores da sociedade;

•

Conhecimento das melhores praticas de governança corporativa;

•

Integridade pessoal;

•

Disponibilidade de tempo;

•

Motivação;

•

Capacidade para trabalho em equipe; e

•

Visão estratégica.

O conselheiro deve ter um enfoque continuo em relação a sociedade e entender que

seus deveres e responsabilidades são abrangentes e não restritos as reuniões do Conselho.

2.17 COMPOSIÇÃO DO CONSELHO
Deve buscar diversidade de experiências, conhecimentos e perfis, de maneira que se
possa reunir:
•

Experiência de participação em outros Conselhos de Administração;

•

Experiência como executivo principal (CEO);

•

Experiência em administrar crises;
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•

Experiência em identificação e controle de riscos;

•

Conhecimentos de finanças;

•

Conhecimentos contábeis;

•

Conhecimentos dos negócios da sociedade;

•

Conhecimentos do mercado nacional e internacional; e

•

Contatos de interesse da sociedade.

2.18 PRAZO DO MANDATO

O prazo do mandato do conselheiro deve ser preferivelmente de um ano. A reeleição é
desejável para se construir um Conselho experiente e produtivo, mas não deve ser automática

e é apenas admitida após a avaliação formal de desempenho. Todos os conselheiros devem ser
eleitos na mesma Assembléia Geral.

2.19 IDADE

Assumindo o preenchimento dos requisitos descritos nos itens 2.16 e 2.17, o que deve
prevalecer na atuação do conselheiro é a sua efetiva contribuição para o Conselho, para a
sociedade e para os sócios, sendo "idade" um fator de peso relativo.
Para evitar a vitaliciedade, o estatuto pode fixar um número máximo de anos de
serviço continuo no Conselho.

2.20 MUDANÇA DA OCUPAÇÃO PRINCIPAL DO CONSELHEIRO
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A ocupação principal é um dos fatores importantes na escolha para o Conselho.
Quando houver mudança significativa, o conselheiro deve informar ao presidente do
Conselho, cabendo ao Conselho decidir sobre a conveniência de continuidade ou
desligamento.

2.21 REMUNERAÇÃO
Os conselheiros devem ser remunerados pelo seu trabalho nas bases estabelecidas
pelos sócios.
A remuneração dos conselheiros deve: (i) refletir adequadamente o tempo, esforço e
experiência dedicados 6, função; (ii) propiciar o incentivo adequado para alinhar seus
interesses aos dos sócios; e (iii) não comprometer a capacidade do conselheiro de exercer um
julgamento independente, norteado pelo interesse da sociedade e de seus sócios.
Uma referência é estabelecer essa remuneração na mesma base do valor da hora de
trabalho do executivo principal (CEO), inclusive bônus e beneficios proporcionais ao tempo
efetivamente dedicado à função.
Qualquer tipo de remuneração, inclusive opções, e de beneficios do Conselho de
Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal devem ser divulgados, se não
individualmente, ao menos por grupos.

2.22

ORÇAMENTO DO CONSELHO E CONSULTAS EXTERNAS

O Conselho de Administração deve possuir orçamento anual próprio, aprovado pelos
sócios. Os conselheiros devem ter o direito de fazer consultas a profissionais externos
(advogados, auditores, especialistas em impostos, recursos humanos, entre outros), pagos pela
sociedade, para obter subsídios especializados em matérias de relevância.
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Despesas necessárias para o comparecimento do conselheiro as reuniões devem ser
cobertas pela sociedade.

2.23 LIDERANÇA INDEPENDENTE DO CONSELHO

Se os cargos de presidente do Conselho e de executivo principal (CEO) forem
exercidos pela mesma pessoa e não for possível a separação, é recomendável que o Conselho
tenha um outro líder de peso, respeitado por seus colegas e pela comunidade empresarial em
geral, que possa servir como um contrapeso ao poder do primeiro.

2.24 PORTA-VOZ DA SOCIEDADE

0 Conselho de Administração deve designar uma s6 pessoa com a responsabilidade de
ser o porta-voz da sociedade, eliminando-se o risco de haver contradições entre as declarações
do presidente do Conselho e as do executivo principal (CEO). 0 diretor de relações com os
investidores tem poderes delegados de porta-voz da sociedade.

2.25 RELACIONAMENTO COM 0 EXECUTIVO PRINCIPAL (CEO) E DEMAIS
DIRETORES
Uma das principais responsabilidades do Conselho é a escolha ou substituição do
executivo principal (CEO) e definição da sua remuneração e beneficios.
Cabe ao executivo principal (CEO) indicar, para aprovação do Conselho, os demais
diretores e respectiva remuneração.
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2.26 AVALIAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
0 Conselho de Administração deve fazer, anualmente, uma avaliação formal do
desempenho da Diretoria executiva. Caberá ao executivo principal (CEO) encaminhar as
avaliações de sua equipe para o Conselho, sugerir ações especificas de melhoria, anotar
aspectos positivos do desempenho dos diretores e opinar sobre sua reeleição.

2.27 PLANEJAMENTO DA SUCESSÃO

0 Conselho de Administração deve ter, sempre atualizado, um plano de sucessão do
executivo principal (CEO) e de todas as outras pessoas-chave da sociedade.

2.28 INTRODUÇÃO DE NOVOS CONSELHEIROS

Cada novo conselheiro deve passar por um programa de introdução, incluindo uma
pasta do Conselho de Administração com a descrição da função e responsabilidades do
conselheiro, os últimos relatórios anuais, atas das assembléias ordinárias e extraordinárias, das
reuniões do Conselho, planejamento estratégico, sistema de gestão e controle de riscos e
outras informações relevantes sobre a sociedade. 0 novo conselheiro deve ser apresentado aos
seus colegas, aos diretores e is pessoas-chave da sociedade. Também deve visitar os
principais locais onde a empresa desenvolve atividades.
Não deve haver distinção no tratamento de conselheiros eleitos por diversas classes de
sócios, como facultado pela legislação brasileira

2.29 SECRETARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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0 Conselho deve indicar anualmente uma pessoa que, na função de secretário(a),
assessorará o presidente nos aspectos formais, como documentar os processos de distribuição
de material para leitura e confecção das atas e cuidar de todas as tarefas burocráticas e de
procedimentos do Conselho.
Preferivelmente essa função não deve ser atribuída a membro do Conselho para evitar
dispersão de esforços.

2.30 DATAS E PAUTAS DAS REUNIÕES

Ao presidente do Conselho cabe a proposição de um calendário anual de reuniões
ordinárias e a convocação de reuniões extraordinárias.
A periodicidade das reuniões sera determinada pelas particularidades da companhia
Elas devem ocorrer com freqüência suficiente para garantir a efetividade dos trabalhos do
Conselho, mas evitando-se freqüência superior à mensal, sob o risco de interferir
indesejavelmente nos trabalhos da Diretoria.
As pautas das reuniões do Conselho devem ser preparadas pelo presidente, ouvidos os
demais conselheiros e, se for o caso, o executivo principal (CEO) e demais diretores.

2.31 DOCUMENTAÇÃO E PREPARAÇÃO DAS REUNIÕES

A eficácia das reuniões do Conselho de Administração depende muito da qualidade da
documentação distribuída antecipadamente (mínimo de 7 dias) aos conselheiros. As propostas
devem ser bem-fundamentadas. Os conselheiros devem ter lido toda a documentação e estar
preparados para a reunido.
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A pauta das reuniões incluirá uma descrição dos itens em andamento, indicando
quando as decisões foram tomadas, relatório de progresso, datas previstas para conclusão e
outros aspectos relevantes.

2.32 ATAS DAS REUNIÕES

Devem ser redigidas com clareza, registrar todas as decisões tomadas, abstenção de
voto por conflito de interesses, responsabilidades e prazos, e ser assinadas por todos os
presentes. Devem ser objeto de aprovação formal.
Votos divergentes e discussões relevantes devem constar da ata quando isso for
requerido.

2.33 AUDITORIA INDEPENDENTE

0 relacionamento com os auditores independentes é prerrogativa indelegável do
Conselho, a quem cabe escolhê-los, aprovar os respectivos honorários e planos de trabalho,
bem como avaliar seu desempenho. Havendo um comitê de auditoria, caberá a este tratar
desses assuntos e submetê-los à palavra final do Conselho.

2.34 AUDITORIA INTERNA

A auditoria interna deve reportar-se ao Comitê de Auditoria ou, na falta deste, ao
Conselho de Administração. Sua competência é verificar o funcionamento dos controles
internos e se os regulamentos, instruções e políticas estão sendo observados.
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O Conselho também deve aprovar o planejamento anual, analisar os resultados e
monitorar a implementação das recomendações apresentadas pela auditoria interna. Em caso
de terceirização desta atividade, os serviços de auditoria interna não devem ser exercidos
pelos auditores independentes. Recomenda-se participação efetiva do Comitê de Auditoria e
do Conselho de Administração no planejamento dos trabalhos de auditoria interna.

2.35 RELACIONAMENTO COM 0 CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal é eleito pelos sócios. Membros do Conselho de Administração dele
não podem participar.
É boa prática o Conselho de Administração (ou representantes indicados) reunir-se
periodicamente com o Conselho Fiscal para tratar de assuntos de interesse comum. Pela
legislação, o Conselho Fiscal tem o direito e dever de participar de reuniões do Conselho de
Administração, em que se discutam assuntos sobre os quais o Conselho Fiscal deva opinar.
O Conselho Fiscal é abordado em maiores detalhes no Capitulo 5 deste Código.
O Conselho de Administração deve fornecer aos membros do Conselho Fiscal cópia
integral das atas de todas as suas reuniões.

2.36 CONSELHEIROS SUPLENTES

Não é boa prática a eleição de conselheiros suplentes, exceto para casos de
impedimento definitivo. Suplentes para ausências eventuais não têm condições de estar
satisfatoriamente familiarizados com os problemas da sociedade.
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2.37 EDUCAÇÃO CONTINUA DOS CONSELHEIROS

Em face da necessidade de o conselheiro aprimorar seu desempenho e atuar com um
enfoque de longo prazo, é indispensável que ele se submeta a programas de treinamento
continuo para atualização e reciclagem de conhecimentos.

2.38 GERENCIAMENTO DE RISCOS
0 Conselho de Administração deve assegurar-se de que a Diretoria identifique
preventivamente — por meio de sistema de informações adequado — e liste os principais riscos
aos quais a sociedade está exposta, sua probabilidade de ocorrência, bem como as medidas e
os pianos adotados para sua prevenção ou minimização.

2.39 CONFIDENCIALIDADE

As deliberações do Conselho de Administração devem ser estritamente confidenciais
Informações privilegiadas não podem existir para nenhum acionista.

2.40 DIVULGAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CORPORATIVA

Toda sociedade deve divulgar, pelo menos anualmente e com prévia aprovação do
Conselho, suas políticas e práticas sociais, ambientais, de segurança do trabalho e de saúde.
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3 GESTÃO

3.1 COMPETÊNCIAS — EXECUTIVO PRINCIPAL (CEO)

0 executivo principal (CEO) deve prestar contas ao Conselho de Administração e é o
responsável pela execução das diretrizes por este fixadas. Seu dever de lealdade é para com a
sociedade.
Cada um dos diretores é pessoalmente responsável pelas suas atribuições na gestão e
deve prestar contas disso ao executivo principal (CEO) e, sempre que solicitado, ao Conselho
de Administração, aos sócios e demais envolvidos, na presença do executivo principal (CEO).

3.2 INDICAÇÃO DOS DIRETORES

Cabe ao executivo principal (CEO) a indicação dos diretores para aprovação do
Conselho de Administração.

3.3 RELACIONAMENTO COM AS PARTES INTERESSADAS (STAKEHOLDERS)

Partes interessadas são indivíduos ou entidades que assumam algum tipo de risco,
direto ou indireto, em face da sociedade. Sao elas, além dos acionistas, os empregados,
clientes, fornecedores, credores, governos, entre outros. 0 executivo principal (CEO) e os
demais diretores são responsáveis pelo relacionamento transparente com as partes
interessadas.

3.4 TRANSPARÊNCIA (DISCLOSURE)
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0 executivo principal (CEO) deve prestar todas as informações que sejam pertinentes,
além das que são obrigatórias por lei ou regulamento, tão logo estejam disponíveis, e a todos
os interessados, prevalecendo a substância sobre a forma.
A Diretoria deve buscar a clareza e objetividade das informações, por meio de
linguagem acessível ao público-alvo.
As informações devem ser equilibradas e de qualidade, abordando tanto os aspectos
positivos quanto os negativos, para facilitar ao leitor a correta compreensão e avaliação da
sociedade.
Toda informação que possa influenciar decisões de investimento deve ser divulgada
imediata e simultaneamente a todos os interessados. Internet e outras tecnologias devem ser
exploradas para buscar a rapidez e larga difusão de tais informações.

3.5 RELATÓRIO ANUAL

O relatório anual é a mais importante e mais abrangente informação da sociedade e,
por isso mesmo, não deve se limitar às informações exigidas por lei. Envolve todos os
aspectos da atividade empresarial em um exercício completo, comparativamente a exercícios
anteriores, ressalvados os assuntos de justificada confidencialidade, e destina-se a um público
diversificado.
O relatório anual deve incluir a mensagem de abertura, escrita pelo presidente do
Conselho de Administração ou da Diretoria, o relatório da administração e o conjunto das
demonstrações financeiras, acompanhadas, quando for o caso, do parecer da auditoria
independente e do Conselho Fiscal.
A preparação do relatório anual é de responsabilidade da Diretoria, mas o Conselho de
Administração deve aprová-lo e recomendar sua aceitação ou rejeição pela assembléia geral.
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3.5.1 Práticas de Governança Corporativa

O relatório anual deve mencionar as práticas de governança corporativa que estão
sendo adotadas pela sociedade ou que serão implementadas a curto prazo.

3.5.2 Participações e remuneração dos conselheiros e diretores

0 relatório anual deve especificar a participação no capital da sociedade e a
remuneração individual ou agregada dos administradores, destacando as mudanças havidas
nessa participação ao longo do ano, explicitando os mecanismos de remuneração variável,
quando for o caso, e seu impacto no resultado.

3.5.3 Padrões internacionais de contabilidade

As sociedades devem reconhecer as tendências internacionais e as exigências do
mercado e preparar as demonstrações financeiras também de acordo com os padrões de
contabilidade internacionalmente aceitos.

3.6 CONTROLES INTERNOS

0 principal executivo é responsável pela criação de sistemas de controle internos que
organizem e monitorem um fluxo de informações corretas, reais e completas sobre a
sociedade, como as de natureza financeira, operacional, de obediência as leis e outras que
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apresentem fatores de risco importantes. A efetividade de tais sistemas deve ser revista no
mini mo anualmente.

3.7 CÓDIGO DE CONDUTA

A Diretoria deve desenvolver um código de conduta a ser aprovado pelo Conselho de
Administração, devendo zelar por seu cumprimento por toda a sociedade (vide capitulo 6).
3.8 AVALIAÇÃO DO EXECUTIVO PRINCIPAL (CEO) E DA DIRETORIA
0 principal executivo deve ser anualmente avaliado pelo Conselho de Administração e
é responsivel pelo processo de avaliação da Diretoria e pela informação do resultado ao
Conselho de Administração.

3.9 REMUNERAÇÃO

A remuneração da Diretoria deve estar estruturada de forma a vincular-se a resultados,
por meio de incentivos inteligentes e coerentes, para que seu desempenho coincida com o que
seja melhor para a sociedade e para os sócios.
A remuneração deve ser estabelecida de forma a criar os incentivos apropriados para a
geração de valor a longo prazo, e isso se aplica não só à Diretoria, mas aos funcionários em
todos os niveis da Sociedade.
As organizações devem ter um procedimento formal e transparente para desenvolver
sua política de remuneração e estabelecer o pacote de salários de seus executivos. Nenhum
diretor deve estar envolvido em qualquer decisão que abranja sua própria remuneração.
Opções de compra de ações da companhia a preços descontados devem ser evitadas.
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Os sistemas de avaliação e remuneração devem ter um caráter de longo prazo, além de
uma simetria de riscos que não permita atitudes que beneficiem a diretoria em detrimento dos
acionistas. 0 sistema de remuneração, por exemplo, deve ser suficientemente atrativo, sem
excessos, sempre considerando o potencial de geração de valor ao acionista.
A estrutura de incentivos deve incluir um sistema de freios e contrapesos que indique
os limites de atuação de cada agente, evitando que uma mesma pessoa controle o processo
decisório e a sua respectiva fiscalização.

3.10 ACESSO AS INSTALAÇÕES, INFORMAÇÕES E ARQUIVOS

A Diretoria deve facilitar o acesso dos membros do Conselho de Administração e do
Conselho Fiscal is instalações da companhia e As informações, aos arquivos e documentos
necessários ao desempenho de suas funções.
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4 AUDITORIA INDEPENDENTE

4.1 AUDITORIA INDEPENDENTE
Toda sociedade deve ter auditoria independente, pois se trata de um agente de
governança corporativa de grande importância para todas as partes interessadas, uma vez que
sua atribuição básica é verificar se as demonstrações financeiras re fl etem adequadamente a
realidade da sociedade.
4.2 PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
De forma clara, os auditores independentes devem expressar opinião sobre se as
demonstrações financeiras elaboradas pela Diretoria apresentam adequadamente a posição
patrimonial e financeira e os resultados do período. No parecer estão definidos o escopo, os
trabalhos efetuados, a opinião emitida e, por conseqüência, a responsabilidade assumida.
4.3 CONTRATAÇÃO, REMUNERAÇÃO, RETENÇÃO E DESTITUIÇÃO
0 Conselho de Administração e/ou o Comitê de Auditoria estabelece com os auditores
independentes o plano de trabalho e o acordo de honorários. O Comitê de Auditoria deve
recomendar ao Conselho a contratação, remuneração, retenção e substituição do auditor
independente.
4.4 RECOMENDAÇÕES DO AUDITOR INDEPENDENTE
Os auditores independentes devem reportar ao Comitê de Auditoria e, na falta deste,
diretamente ao Conselho de Administração os seguintes pontos: discussão das principais
políticas contábeis; deficiências

relevantes e falhas significativas nos controles

e

procedimentos internos; tratamentos contábeis alternativos; casos de discordincias com a
Diretoria; avaliação de riscos e análise de possibilidade de fraudes.
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4.5 CONTRATAÇÃO E INDEPENDÊNCIA
Recomenda-se que os auditores, em beneficio de sua independência, sejam contratados
por periodo pre-definido, podendo ser recontratados após avaliação formal e documentada,
efetuada pelo Comitê de Auditoria e/ou Conselho de Administração, de sua independência e
desempenho, observadas as normas profissionais, legislação e os regulamentos em vigor.
Recomenda-se que a eventual renovação do contrato com a firma de auditoria, após prazo
máximo de 5 (cinco) anos, seja submetida à aprovação da maioria dos acionistas presentes em
assembléia geral, incluindo ordinaristas e preferencialistas. Para as companhias abertas,
devem ser observadas as regras aplicáveis.
4.6 SERVIÇOS EX I RA-AUDITORIA
0 Conselho de Administração deve assegurar-se de que os procedimentos adotados
pelos auditores garantam independência e objetividade, especialmente quando os mesmos
auditores prestam outros serviços. 0 Comitê de Auditoria ou, na sua ausência, o Conselho,
deve estar ciente de todos os serviços (inclusive os respectivos honorários) prestados pelos
auditores independentes, de forma a garantir que não seja colocada em dúvida a
independência do auditor e que se evitem potenciais conflitos de interesses.
Quando houver comprometimento da independência, o Conselho deve decidir quanto
ao uso de outros consultores ou outros auditores. 0 Conselho deve divulgar is partes
interessadas a proporcionalidade entre os honorários pagos aos auditores pelos serviços de
auditoria e os eventuais pagamentos por outros serviços.
A independência dos auditores aplica-se também quanto a situações em que poucos
clientes representem parcelas substanciais do faturamento de uma única empresa de auditoria.
Cabe ao Comitê de Auditoria e/ou Conselho de Administração assegurar-se também de que os
auditores independentes não dependam financeiramente da empresa auditada.

4.7 NORMAS PROFISSIONAIS DE INDEPENDÊNCIA
0 auditor independente deve assegurar anualmente, por escrito ao Comitê de Auditoria
ou, na sua ausência, ao Conselho de Administração, a sua independência em relação
sociedade.
0 relacionamento entre os auditores independentes e o executivo principal (CEO), os
diretores e a sociedade deve ser pautado pelo pro fi ssionalismo e independência. Os auditores
independentes e a Diretoria devem informar ao Comitê de Auditoria ou, na sua ausência,
diretamente ao Conselho de Administração, qualquer caso em que um membro da equipe de
trabalho dos auditores independentes seja recrutado pela sociedade para desempenhar funções
de supervisão dos relatórios financeiros. Na eventualidade de o sócio responsável técnico vir a
ser contratado pela sociedade, o Conselho de Administração deve avaliar a continuidade da
relação com os auditores independentes.
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5 CONSELHO FISCAL
5.1 CONSELHO FISCAL
0 Conselho Fiscal, parte integrante do sistema de govenriança das organizações
brasileiras, é um órgão não-obrigatório que tem como objetivos fiscalizar os atos da
administração, opinar sobre determinadas questões e dar informações aos sócios.
Deve ser visto como uma das ferramentas que visam agregar valor para a sociedade,
agindo como um controle independente para os sócios.
5.2 COMPOSIÇÃO
A lei define a forma de eleição dos conselheiros fiscais. Os sócios controladores
devem abrir mão da prerrogativa de eleger a maioria dos membros, permitindo que o último
membro do Conselho Fiscal seja eleito por sócios que representem a maioria do capital social,
em assembléia na qual a cada ação — independentemente de espécie ou classe — corresponda
um voto.
Controladores e minoritirios7 devem ter uma participação paritária, com um membro
adicional eleito pelos sócios que representem a totalidade do capital social.
Sócios controladores e minoritários devem debater a composição do Conselho Fiscal antes de
sua eleição, de forma a alcançar a desejável diversidade de experiências profissionais,
pertinentes as funções do Conselho e ao campo de atuação da sociedade.
5.3 AGENDA DE TRABALHO
Para permitir um trabalho mais efetivo, as prioridades do Conselho Fiscal devem ser
estabelecidas pelos seus membros, em sintonia com as expectativas dos sócios.
Deve deliberar sobre uma agenda minima de trabalho, que incluirá os focos de suas
atividades no exercicio. Essa agenda deve incluir uma relação das reuniões ordinárias, assim
como as informações que serão enviadas periodicamente aos conselheiros.
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Ao Conselho Fiscal convém introduzir um regimento interno que não iniba a liberdade
de ação individual dos conselheiros. Nenhum documento do Conselho Fiscal deve restringir a
atuação individual do conselheiro, como prevista em lei. Já o conselheiro deve se preocupar
em não tornar essa prerrogativa contraproducente, buscando sempre que possível uma atuação
em harmonia com os demais conselheiros.
5.4 RELACIONAMENTO COM OS SÓCIOS
A responsabilidade dos conselheiros é com a sociedade, independente daquele que o
tenha indicado. Assim, sua atuação deve ser pautada pela eqüidade, transparência,
independência e, como regra geral, confidencialidade.
5.5 RELACIONAMENTO COM 0 COMITÊ DE AUDITORIA
0 Conselho Fiscal não substitui o Comitê de Auditoria. Enquanto este é órgão de
controle com funções delegadas pelo Conselho de Administração, aquele é instrumento de
fiscalização com atribuições definidas diretamente pelos sócios. Quando ambos estiverem em
funcionamento, é natural haver alguma superposição de funções, hipótese em que os dois
órgãos devem coordenar suas atividades. E recomendável que esses órgãos tenham algumas
reuniões conjuntas, com eventual participação dos auditores independentes.
5.6 RELACIONAMENTO COM OS AUDITORES INDEPENDENTES
O Conselho Fiscal deve acompanhar o trabalho dos auditores independentes e o seu
relacionamento com a administração. Os auditores devem comparecer As reuniões do
Conselho Fiscal sempre que isso for solicitado por seus membros, para prestar informações
relacionadas ao seu trabalho. Conselho Fiscal e auditores independentes devem buscar uma
agenda de trabalho produtiva e mutuamente benéfica.
A administração não poderá obstruir ou dificultar a comunicação entre quaisquer
membros do Conselho Fiscal e os auditores independentes. A administração deve inclusive
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disponibilizar aos membros do Conselho Fiscal relatórios e recomendações emitidos por
auditores independentes ou outros peritos.
5.7 RELACIONAMENTO COM A AUDITORIA INTERNA
0 Conselho Fiscal deve acompanhar o trabalho da auditoria interna, em cooperação
com o Comitê de Auditoria. 0 Conselho de Administração poderá ainda determinar a
existência de canais de comunicação entre a auditoria interna e o Conselho Fiscal, como
forma de garantir o monitoramento independente de todas as atividades da sociedade.
5.8 REMUNERAÇÃO DO CONSELHO FISCAL
Os conselheiros fiscais devem ter remuneração adequada, ponderadas a experiência e a
qualificação necessárias para o exercício da função. Fardo jus ao reembolso de quaisquer
despesas necessárias ao desempenho dessa função.
5.9 PARECERES DO CONSELHO FISCAL
Incluir na política de divulgação de informações da companhia as opiniões e os
documentos elaborados pelo Conselho Fiscal (dissidentes ou não), inclusive a divulgação dos
votos e das justificativas dos conselheiros fiscais sobre as demonstrações financeiras.

115

6 CONDUTA E CONFLITO DE INTERESSES
6.1 CÓDIGO DE CONDUTA
Dentro do conceito das melhores práticas de governança corporativa, além do respeito
as leis do pais, toda sociedade deve ter um código de conduta que comprometa
administradores e funcionários, elaborado pela Diretoria de acordo com os princípios e
políticas definidos pelo Conselho de Administração e por este aprovado. 0 código de conduta
deve também definir responsabilidades sociais e ambientais.
6.1.1 ABRANGÊNCIA
O código de conduta deve abranger o relacionamento entre conselheiros, sócios,
funcionários, fornecedores e demais partes relacionadas (stakeholders). Conselheiros e
executivos não devem exercer sua autoridade em beneficio próprio ou de terceiros. 0 código
de conduta deve cobrir principalmente os seguintes assuntos:
•

Cumprimento das leis e pagamento de tributos;

•

Pagamentos ou recebimentos questionáveis;

•

Conflito de interesses;

•

Informações privilegiadas;

•

Recebimento de presentes;

•

Discriminação no ambiente de trabalho;

•

Doações;

•

Meio ambiente;

•

Assédio moral ou sexual;

•

Segurança no trabalho;

•

Atividades políticas;

•

Relações com a comunidade;
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•

Uso de álcool e drogas;

•

Direito à privacidade;

•

Nepotismo;

•

Exploração do trabalho adulto ou infantil;

•

Política de negociação das ações da empresa;

•

Processos judiciais e arbitragem;

•

Mútuos entre partes relacionadas; e

•

Prevenção e tratamento de fraudes.

6.2 CONFLITO DE INTERESSES
HA conflito de interesses quando alguém não é independente em relação à matéria em
discussão e pode influenciar ou tomar decisões motivadas por interesses distintos daqueles da
sociedade. Essa pessoa deve manifestar, tempestivamente, seu conflito de interesses ou
interesse particular. sob pena de qualquer outra pessoa fazê-lo.
Definições de independência foram dadas, neste Código, para conselheiros de
administração (vide tópico 2.12), sócios (vide tópico 1.5.8) e para auditores independentes
(vide tópico 4.7). Critérios similares valem para diretores ou qualquer funcionário ou
representante da sociedade. Os conselheiros, assim como os executivos, têm dever de lealdade
para com a sociedade e a totalidade dos sócios e não apenas para com aqueles que os
elegeram.

6.2.1 Operações com partes relacionadas
E dever dos membros do Conselho de Administração monitorar e administrar
potenciais conflitos de interesses dos executivos, dos membros do Conselho e dos sócios, de
forma a evitar o mau uso dos ativos da sociedade e, especialmente, abusos em transações
entre partes relacionadas.0 conselheiro deve zelar para que essas transações sejam conduzidas
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dentro de parâmetros de mercado, em termos de prazos, taxas e garantias, e que estejam
claramente refletidas nos relatórios da sociedade.
Sempre que possível, essas operações devem ser embasadas por laudos de avaliação
independentes, elaborados com base em premissas realistas e em informações referendadas
por terceiros, não relacionados com as partes envolvidas na operação, sejam eles bancos,
advogados, empresas de consultoria especializada ou outras.
Em principio, empréstimos em favor do controlador e de partes relacionadas devem
ser proibidos. 0 estatuto da empresa deve vedar essas operações.

6.2.2 Afastamento das discussões e deliberações
Tão logo tenha sido identificado conflito de interesses em relação a um tema

especifico, a pessoa envolvida deve afastar-se, inclusive fisicamente, das discussões
deliberações. 0 afastamento temporário deve ser registrado em ata.

e

