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tema.” 
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Resumo 
 

O objetivo deste estudo foi verificar se, a partir das percepções dos funcionários da 

organização, estão sendo adotadas práticas de Governança Corporativa na Agência de 

Fomento do Estado de Santa Catarina S.A – Badesc, e se as mesmas estão alinhadas às 

recomendações propostas pelo Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa do 

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC, referência no país nas discussões 

sobre o tema. 

A pesquisa realizada foi de natureza descritiva e analítica. O modo de investigação é 

o estudo de caso. A pesquisa utiliza uma abordagem ao mesmo tempo quantitativa e 

qualitativa no tratamento e levantamento dos dados, adotando a Escala Likert como forma de 

medição já que indica o grau de concordância ou discordância em relação à atitude que está 

sendo medida quanto à adesão às práticas adotadas pelo Badesc às recomendações do 

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC. A coleta de dados foi efetuada por meio 

de questionário autoadministrado com perguntas fechadas para 18 (dezoito) empregados do 

Badesc. 

O estudo revelou, após a análise e interpretação dos dados coletados, que há um  

significativo desalinhamento quanto aos princípios de governança no Badesc. Na visão dos 

empregados da Instituição é necessário que o Badesc aprimore seus mecanismos de 

transparência. Tal princípio obteve média 2,2 na escala Likert, ficando abaixo de 50% da 

média estimada, assim como o princípio da equidade que também obteve média baixa, 2,7. 

Do mesmo modo, os empregados consideram premente a Instituição aprimorar os princípios 

da prestação de contas (‘accountability’) que obteve média de 2,4 na escala Likert, e o 

princípio da responsabilidade corporativa que obteve média de 2,5 na mesma escala.  

Diante do exposto, concluiu-se neste estudo que o Badesc adota práticas de 

governança, mas que não está, ainda, totalmente alinhado com as boas práticas de 

governança corporativa definidas pelo IBGC. Tal fato exigirá a revisão de processos e 

adequações necessárias para que a Instituição consiga se alinhar a estas práticas 

recomendadas pelo o IBGC, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da Instituição 

no sentido de maior transparência, justiça e responsabilidade. 

 

 

 

Palavras chave: governança corporativa; agência de fomento; Código de Melhores Práticas 

do IBGC; princípios 
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Abstract 

 

The objective of this study was to verify, based on the perceptions of the employees of 

the Development Agency of the State of Santa Catarina SA - Badesc - if Corporate 

Governance practices are being adopted within the organization, and whether they are in line 

with the recommendations proposed by the Best Practices Code of Corporate Governance of 

the Brazilian Institute of Corporate Governance - IBGC, a respectful organization in the country 

in the discussion of the subject. 

The research was descriptive and analytical in nature and the case study was the mode 

of investigation adopted. The research has used both a quantitative and qualitative approach 

in the collection and analysis of data, adopting the Likert Scale as a mean of measurement, 

since it indicates the degree of agreement or disagreement regarding the attitude that is being 

measured towards adherence to the practices adopted by Badesc to the recommendations of 

IBGC. Data collection was performed through a self-administered questionnaire with closed 

questions for 18 (eighteen) Badesc employees. 

After analysis and interpretation of the data collected, the study has found that there is 

a significant misalignment in regards to the principles of governance in Badesc. In the view of 

the institution's employees, it is important that Badesc improves its transparency instruments. 

This principle has obtained a mean of 2,2 on the Likert scale, falling below 50% of the estimated 

average, as well as the principle of equity that also obtained a low average, 2.7. Likewise, the 

employees consider it pressing that the institution improves its accountability principle, that 

obtained an average of 2.4 on the Likert scale, as well as the corporate social responsibility 

principle, which had an average of 2.5 on this scale. 

Based on the results, the study has found that Badesc indeed adopts governance 

practices, but that it is not yet fully in line with the best corporate governance practices defined 

by IBGC. This will require the review of processes and adjustments for the institution to be able 

to align itself with the practices recommended by IBGC, thus contributing to the sustainable 

development of Badesc in the sense of greater transparency, fairness and accountability. 

 

 

 

Keywords: corporate governance; development agency; IBGC Best Practices Code; 
principles 

 



Vanessa Barbi Ammon – Práticas de Governança Corporativa: Uma Abordagem Crítica Acerca dos Princípios 
Adotados na Agência de fomento do Estado de Santa Catarina S/A - Badesc 

Universidade Lusófona de Humanidade e Tecnologias – Escola de Ciências Econômicas e das Organizações  
  8 
 

Índice 
 

Agradecimentos ..................................................................................................................... 5 

Resumo ................................................................................................................................. 6 

Índice de tabelas .................................................................................................................. 10 

Índice de gráficos ................................................................................................................. 11 

Índice de figuras .................................................................................................................. 12 

INTRODUÇÃO ..................................................................................................................... 13 

1.1 Problemática ............................................................................................................ 14 

1.2 Objetivos .................................................................................................................. 15 

1.2.1 Objetivo Geral ................................................................................................. 15 

1.2.2 Objetivos específicos ...................................................................................... 15 

2 REFERENCIAL TEÓRICO ................................................................................................ 16 

2.1 Controle...................................................................................................................... 21 

2.2 Os Interesses da Propriedade .................................................................................... 21 

2.3 ‘Stakeholder’s’ ............................................................................................................ 22 

2.4 Origem e Desenvolvimento da Governança Corporativa no Mundo ........................... 22 

2.4.1 Os Diversos Modelos de Governança Corporativa no Mundo .............................. 28 

2.4.2 Modelo Anglo-Saxão ............................................................................................ 29 

2.4.3 Modelo Nipo-Germânico ...................................................................................... 32 

2.5 Revisão Histórica da Governança Corporativa no Brasil ............................................ 34 

2.5.1 Assembleia Geral de Acionistas ........................................................................... 36 

2.5.2 Conselho de Administração ................................................................................. 36 

2.5.3 Diretoria ............................................................................................................... 38 

2.5.4 Conselho Fiscal ................................................................................................... 38 

2.5.5 Auditoria Independente ........................................................................................ 39 

2.5.6 Comitê de Auditoria ............................................................................................. 39 

2.5.7 Auditoria Interna................................................................................................... 39 

2.6 Conselho de Administração e Conflitos de Agência ................................................... 48 

2.7 As Agências de Fomento ........................................................................................... 53 

3 A AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - BADESC .......... 59 

3.1 Breve Histórico ........................................................................................................... 59 

3.2 Objetivos .................................................................................................................... 68 

3.3 Missão........................................................................................................................ 68 

3.4 Conselho de Administração ....................................................................................... 69 

3.5 Conselho Fiscal ......................................................................................................... 69 

3.6 Produtos (Linhas de Crédito) ..................................................................................... 70 

3.7 Resultados ................................................................................................................. 72 

3.8 O advento da Lei 13.303/2016 – Lei das Estatais ...................................................... 73 



Vanessa Barbi Ammon – Práticas de Governança Corporativa: Uma Abordagem Crítica Acerca dos Princípios 
Adotados na Agência de fomento do Estado de Santa Catarina S/A - Badesc 

Universidade Lusófona de Humanidade e Tecnologias – Escola de Ciências Econômicas e das Organizações  
  9 
 

4 METODOLOGIA ............................................................................................................... 82 

4.1 Natureza da Pesquisa ................................................................................................ 82 

4.2 Variáveis Relevantes do Estudo ................................................................................ 82 

4.3 Caracterização da Organização e População ............................................................ 83 

4.4 Métodos da Coleta de Dados ..................................................................................... 85 

4.5 Instrumentações das Variáveis e Escalas Utilizadas ................................................. 86 

4.6 Limitações da Pesquisa ............................................................................................. 86 

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS ......................................................................................... 87 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES .............................................................................. 98 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................... 103 

APÊNDICE ........................................................................................................................ 108 

 

  



Vanessa Barbi Ammon – Práticas de Governança Corporativa: Uma Abordagem Crítica Acerca dos Princípios 
Adotados na Agência de fomento do Estado de Santa Catarina S/A - Badesc 

Universidade Lusófona de Humanidade e Tecnologias – Escola de Ciências Econômicas e das Organizações  
  10 
 

Índice de tabelas 
 

 

Tabela 1: Classificação de Cargos - Badesc ........................................................................ 85 

Tabela 2: Informações dos funcionários participantes da pesquisa...................................... 87 

Tabela 3: As boas práticas de governança corporativa no Badesc ...................................... 89 

Tabela 4: Percepção das ações praticadas pelo Conselho de Administração ...................... 89 

Tabela 5: Percepção das ações praticadas pela Diretoria do Badesc .................................. 92 

Tabela 6: Atuação do sistema de controles internos do Badesc: ......................................... 95 

Tabela 7: Boas práticas de governança corporativa ............................................................ 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



Vanessa Barbi Ammon – Práticas de Governança Corporativa: Uma Abordagem Crítica Acerca dos Princípios 
Adotados na Agência de fomento do Estado de Santa Catarina S/A - Badesc 

Universidade Lusófona de Humanidade e Tecnologias – Escola de Ciências Econômicas e das Organizações  
  11 
 

Índice de gráficos 
 

Gráfico 1: As atividades do Conselho de Administração do Badesc são normatizadas em                          

regimento interno? ............................................................................................... 91 

Gráfico 2: Os conselheiros se reúnem com regularidade sem a presença de diretores? ..... 91 

Gráfico 3: O Badesc realiza avaliação anual de desempenho dos conselheiros? ................ 91 

Gráfico 4: As metas de desempenho do Badesc são reportadas periodicamente ao 

Conselho?............................................................................................................ 91 

Gráfico 5: Os conselheiros passam por um programa de integração, contemplando 

responsabilidades, atas de reuniões, planejamento estratégico ? ........................ 92 

Gráfico 6: O Conselho de Administração reúne-se regularmente com o Conselho Fiscal para 

tratar de assuntos de interesse comum? ............................................................. 92 

Gráfico 7: Há um calendário anual com datas e temas previamente estabelecidos pelo 

presidente do Conselho de Administração? ......................................................... 92 

Gráfico 8: São elaborados controles internos e proposições para apresentação aos 

conselhos, com foco no monitoramento de processos operacionais e financeiros 

do Badesc? .......................................................................................................... 94 

Gráfico 9: O trabalho dos auditores independentes inclui revisão e avaliação dos controles 

internos da organização, resultando em relatório específico de recomendações 

sobre melhoria e aperfeiçoamento de controles? ................................................. 95 

Gráfico 10: Quais práticas descritas nesta questão são executadas pelo Conselho Fiscal do 

Badesc? ............................................................................................................... 96 

Gráfico 11: O Badesc possui um Código de Conduta e Ética elaborado pela Diretoria de 

acordo com os princípios e políticas definidas pelo Conselho de Administração? 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Vanessa Barbi Ammon – Práticas de Governança Corporativa: Uma Abordagem Crítica Acerca dos Princípios 
Adotados na Agência de fomento do Estado de Santa Catarina S/A - Badesc 

Universidade Lusófona de Humanidade e Tecnologias – Escola de Ciências Econômicas e das Organizações  
  12 
 

Índice de figuras 
 

Figura 1: Conceitos de governança corporativa: síntese ...................................................... 18 

Figura 2: Comparativo dos Segmentos de Listagem ............................................................ 44 

Figura 3: O processo produtivo interno das agências de fomento ........................................ 57 

Figura 4: Linha de Crédito Setor Privado ............................................................................. 70 

Figura 5: Linha de Crédito Setor Público.............................................................................. 70 

Figura 6: Organograma do Badesc ...................................................................................... 84 

 

  



Vanessa Barbi Ammon – Práticas de Governança Corporativa: Uma Abordagem Crítica Acerca dos Princípios 
Adotados na Agência de fomento do Estado de Santa Catarina S/A - Badesc 

Universidade Lusófona de Humanidade e Tecnologias – Escola de Ciências Econômicas e das Organizações  
  13 
 

INTRODUÇÃO  
As agências de fomento são instituições financeiras não bancárias, regulamentadas 

pelo Banco Central do Brasil. Têm como objeto social a concessão de financiamento de capital 

fixo e de giro associado a projetos na Unidade da Federação onde tenham sede, sendo assim, 

extremamente importantes no auxílio e apoio aos processos de empreendedorismo do estado.   

A Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. – Badesc é uma sociedade 

de economia mista, de capital autorizado, criado pela Lei nº 4.950/73 com o objetivo de 

promover o desenvolvimento econômico e social do Estado de Santa Catarina, mediante a 

prática da aplicação de recursos financeiros no âmbito de sua competência, definida pela 

Legislação Federal pertinente. 

Há muito que as sociedades de economia mista necessitam de alinhamento às regras 

de governança a fim de atingir o patamar de excelência adequado. Casos de ingerência 

ostensiva em empresas estatais, com impactos negativos nos desempenhos operacional e 

financeiro, somam-se à percepção generalizada de que o padrão de eficiência administrativa 

resulta inferior às congêneres do setor privado. A boa governança corporativa representa a 

ruptura com os modelos ditos tradicionais de administração de uma empresa estatal, 

colocando em pauta questões relevantes, como a ética nos negócios, transparência, 

prestação de contas e proteção aos interesses dos ‘stakeholder’s’.  

Somado o conjunto de diversidades no universo corporativo que cerca as questões de 

governança ao seu desenvolvimento ainda recente, verificamos a pluralidade de conceitos 

distintos na literatura técnica nesta área, em geral voltadas à criação de valor para o acionista 

e organizações e pautadas em princípios como a transparência, equidade, prestação de 

contas e responsabilidade corporativa, com vistas a um ambiente corporativo que promova 

tomadas de decisões voltadas para o interesse comum de longo prazo das organizações.  

Para fins desta dissertação, serão enfatizados os princípios e práticas recomendados pelo 

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC, uma vez que o IBGC é o principal 

fomentador das práticas e discussões sobre o tema no país, tendo alcançado reconhecimento 

nacional e internacional por sua atuação e publicações, apresentando uma abrangência 

significativa de práticas se comparado aos demais modelos de governança.  

Segundo o IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa), governança 

corporativa é: 

 “O sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas 
e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre os sócios, conselho de 
administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes 
interessadas. As boas práticas de governança corporativa convertem princípios básicos 
em recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e 
otimizar o valor econômico de longo prazo da organização, facilitando seu acesso a 
recursos e contribuindo para a qualidade da gestão da organização, sua longevidade e 
o bem comum.” (IBGC, 2015, p.20) 

 



Vanessa Barbi Ammon – Práticas de Governança Corporativa: Uma Abordagem Crítica Acerca dos Princípios 
Adotados na Agência de fomento do Estado de Santa Catarina S/A - Badesc 

Universidade Lusófona de Humanidade e Tecnologias – Escola de Ciências Econômicas e das Organizações  
  14 
 

O Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, principal instrumento 

elaborado pelo IBGC (lançado em 1999), foi o balizador das práticas disseminadas pelo IBGC. 

O Código está em sua quinta edição e permeia todas as demais publicações das séries 

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

a livros e será utilizado como referência neste estudo.  Esta proposta de alinhamento ao 

Código tem repercutido nas práticas de várias organizações. Preparar sucessores, 

harmonizar interesses, ter clareza das responsabilidades dos conselhos de administração, 

conselho fiscal e diretoria, definir propósitos empresariais e diretrizes corporativas para os 

negócios, ampliar as bases de geração de valor, mapear e aplicar as melhores práticas de 

gestão, potencializar ativos tangíveis e intangíveis, criar um ambiente de negócios saudável 

e confiável, assegurar a sustentabilidade dos negócios, são desafios da boa governança 

corporativa com foco em excelência de práticas e resultados. As preocupações referentes à 

adequação destas práticas às agências de fomento (sociedades de economia mista de capital 

fechado) também se faz necessária já que preconizam a profissionalização da gestão, à 

perpetuação da empresa e a agregação de valor ao negócio.  

A importância do aprimoramento constante das boas práticas de governança 

corporativa segundo as diretrizes do IBGC no ambiente de uma sociedade de economia mista 

mitigam o desafio de uma empresa estatal em conciliar o cumprimento de seu mandato com 

seus objetivos institucionais, pois por um lado, elas devem perseguir importantes metas 

sociais e de políticas públicas; em contrapartida, para que possam sobreviver e prosperar e 

devem ter viabilidade econômico-financeira como todas as empresas que atuam numa 

economia de livre mercado. 

 

1.1 Problemática 
 

Considerando a relevância do IBGC como principal fomentador das práticas e 

discussões sobre governança no Brasil, reconhecendo que as práticas recomendadas por 

esta organização são de expressiva relevância, levando em conta as dificuldades, benefícios 

e desafios que a implantação e aperfeiçoamento das práticas de Governança Corporativa 

demandam, a pergunta de pesquisa que se pretende responder é: a partir das percepções 

dos membros da Instituição, são adotadas práticas de Governança Corporativa no Badesc e 

em que estágio se encontram em relação ao alinhamento às práticas recomendadas pelo 

IBGC?  

Vale ressaltar que o presente estudo limita-se a verificar os aspectos pertinentes e 

relacionados às peculiaridades de gestão da organização pesquisada. Os resultados deste 

estudo não permitem generalizações acerca de outras organizações do setor financeiro de 

fomento de grande, médio e pequeno porte em Santa Catarina. 
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Feitas as ressalvas preliminares a respeito da questão, apresenta-se o tema de 

pesquisa, que emergiu da definição do problema sob o seguinte título: “Práticas De 

Governança Corporativa: Uma Abordagem Crítica Acerca dos Princípios Adotados na Agência 

de Fomento do Estado de Santa Catarina S/A – Badesc”. 

Partindo-se dessa perspectiva, este estudo se configura como original, uma vez que 

nenhuma pesquisa, com esta abrangência, foi realizada no Badesc. Dessa forma, os 

resultados, provavelmente, surpreenderão a pesquisadora e a organização pesquisada. 

Ao mesmo tempo em que é original, o estudo se configura como importante e relevante 

na medida em que seus resultados poderão contribuir para definição e redefinição de políticas 

e/ou programas de atuação para a organização, em termos de implementação de estratégias 

gerais, refletindo seus resultados nos clientes e sociedade. 

Finalmente, além de original, importante e relevante, o estudo se configura como 

viável, pois apresenta as seguintes características: 1) está adequado à qualificação 

acadêmica e profissional da pesquisadora; 2) o escopo do estudo é conhecido, ou seja, 

mercado, concorrentes, fornecedores e clientes da organização pesquisada; 3) há 

disponibilidade de material publicado por diversos autores que tratam do tema “governança 

corporativa”. 

 

1.2 Objetivos 
 

1.2.1 Objetivo Geral 
 

Verificar se são adotadas práticas de Governança Corporativa na Agência de Fomento 

do Estado de Santa Catarina S.A – Badesc, diante à percepção dos empregados, e se as 

mesmas estão alinhadas às recomendações propostas pelo Código de Melhores Práticas de 

Governança Corporativa do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC.  

 

1.2.2 Objetivos específicos 
 

➢ Revisar os fundamentos teóricos e os princípios de Governança Corporativa 

definidos pelo IBGC para verificar se as Agências de Fomento suportam 

implementação de tais princípios, isto é, equidade, transparência, prestação de 

contas e responsabilidade corporativa.  

➢ Verificar, a partir das percepções dos membros da Instituição, se as ações 

praticadas pelo Badesc estão aderentes aos princípios básicos da Governança 

Corporativa recomendados pelo IBGC.  

➢ Propor, a partir das análises reveladas pelo estudo, algumas recomendações 

que contribuam com a melhoria da gestão do Badesc. 
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Para o alcance dos objetivos, o estudo foi dividido em 6 (seis) capítulos. O primeiro 

capítulo contempla a introdução e justificativa da pesquisa, bem como o problema de pesquisa 

e os objetivos (geral e específico).  

 O segundo capítulo destaca o referencial teórico que subsidiará o estudo. Contempla 

os principais fundamentos e princípios da governança corporativa, conjugando definições 

teóricas de estudos relacionados às práticas de governança, com aprofundamento nas 

práticas e princípios do IBGC. No terceiro capítulo é apresentado um breve histórico a respeito 

da organização pesquisada para familiarizar o leitor acerca do contexto ambiental dessa 

organização. Também foi dada ênfase às explicações sobre as características de instituições 

de fomento e sua importância para o país. 

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

categorias analíticas ou variáveis, a delimitação e configuração da pesquisa, caracterização  

do local e população pesquisada, bem como o detalhamento dos procedimentos e etapas e 

os embasamentos teórico-metodológicos que subsidiarão o processo de mapeamento, 

sistematização e análise dos dados.   

O quinto capítulo apresenta a análise dos resultados da pesquisa, visando responder 

em que medida as práticas de governança adotadas pelo Badesc refletem as recomendações 

propostas no Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa definidos pelo IBGC. 

Por fim, as conclusões e recomendações do presente estudo, a partir do objetivo geral 

que se pretendia alcançar. 

Para finalizar, integram o documento as referências bibliográficas que serviram de 

embasamento para o assunto em questão e os anexos necessários. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Nos dias atuais com o avanço da globalização é imperativo que as corporações 

adotem a prática da governança corporativa para a garantia da sua própria sobrevivência. Ao 

implementarem uma boa governança corporativa, as corporações aumentam a sua eficiência 

e consequentemente irão alcançar o máximo retorno sobre o capital investido, beneficiando 

assim  os seus acionistas.  

É importante frisar que os gestores ao se utilizarem da governança corporativa para 

gerir seus negócios estarão levando em conta as seguintes dimensões: ambiental, social e 

ética de suas atividades. 
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Buscando etimologicamente a palavra governança vamos constatar que ela está 

relacionada a governo. Portanto, a governança corporativa reflete a maneira como as 

corporações organizam os seus sistemas de administração. 

Segundo Steinberg (Steinberg et al, 2003) o termo “Governança Corporativa” é uma 

tradução errônea do termo inglês Corporate Governance. A origem do termo governança vem 

do latim “gubernare”, que vem a ser “governar”, “dirigir”, “guiar”, enquanto corporativa vem de 

corporação. O significado da expressão visa conceituar como um sistema pelo qual os 

acionistas de uma empresa (“corporation”) “governam”, ou seja, tomam conta de sua 

empresa. 

Conforme Silva (Silva A. L., 2006) o conceito de governança corporativa no meio 

acadêmico é abordado desde o trabalho de Berle e Means em 1932, onde esses autores 

discorreram sobre o surgimento das modernas corporações nas quais observaram que havia 

separação entre o controle da corporação e a sua gestão.  

Oliveira (Oliveira D. d., 2006) afirma que governança corporativa “é o conjunto de 

práticas administrativas para otimizar o desempenho das empresas – com seus negócios, 

produtos e serviços – ao proteger, de maneira equitativa, todas as partes interessadas – 

acionistas, clientes, fornecedores, funcionários e governo - facilitando o acesso às 

informações básicas e melhorando o modelo de gestão”.  

Lodi (Lodi, 2000.p.136) ensina que governança corporativa “é o nome dado ao sistema 

de gestão das relações entre os acionistas majoritários e minoritários, o Conselho de 

Administração, os auditores externos independentes e a diretoria da empresa”.  

A governança corporativa trata do conjunto de leis e regulamentos que visam: (a) 

assegurar os direitos dos acionistas das empresas, controladores ou minoritários; (b) 

disponibilizar informações que permitam aos acionistas acompanhar decisões empresariais 

impactantes, avaliando o quanto elas interferem em seus direitos; (c) possibilitar aos 

diferentes públicos alcançados pelos atos das empresas o emprego de instrumentos que 

assegurem a observância de seus direitos; (d) promover a interação dos acionistas, dos 

conselhos de administração e da direção executiva das empresas (Monks & Minow, 2004). 

A partir das definições de governança elencadas acima, verifica-se que determinadas 

visões são focadas nos ‘shareholders’ (acionistas), como aquela adotada por Cadbury (1992), 

e outras são focadas nos chamados ‘stakeholder’s’ (empregados, sociedade, governo, 

credores, investidores e fornecedores), como a adotada pela CVM. 

Além das definições acima, de acordo com (Rossetti & Andrade, 2012) devem ser 

ressaltados os valores da governança corporativa, que lhe dão sustentação, amarrando 

concepções, práticas e processos de alta gestão que estão sintetizados em: 



Vanessa Barbi Ammon – Práticas de Governança Corporativa: Uma Abordagem Crítica Acerca dos Princípios 
Adotados na Agência de fomento do Estado de Santa Catarina S/A - Badesc 

Universidade Lusófona de Humanidade e Tecnologias – Escola de Ciências Econômicas e das Organizações  
  18 
 

✓ Fairness. Senso de justiça, equidade no tratamento dos acionistas. Respeito 

aos direitos dos minoritários, por participação equânime com a dos 

majoritários, tanto no aumento da riqueza corporativa, quanto nos resultados 

das operações, quanto ainda na presença ativa em assembleias gerais. 

✓ Disclosure. Transparência das informações, especialmente das de alta 

relevância, que impactam os negócios e que envolvem resultados, 

oportunidades e riscos. 

✓ Accountability. Prestação responsável de contas, fundamentada nas melores 

práticas contábeis e de auditoria. 

✓ Compliance. Conformidade no cumprimento de normas reguladoras, 

expressas nos estatutos sociais, nos regimentos internos e nas instituições 

legais do país. 

 

Figura 1: Conceitos de governança corporativa: síntese 

Da diversidade  

à síntese 
Expressões-chave e conceitos alternativos 

Abrangência e 

diversidade das 

categorias 

conceituais 

 

VALORES 

Sistema de valores que rege as corporações, em suas relações 

internas e externas. 

DIREITOS 

Sistema de gestão que visa preservar e maximizar o retorno total de 

longo prazo dos proprietários, assegurando justo tratamento aos 

minoritários e a outros grupos de interesse. 

RELAÇÕES 

Práticas de relacionamento entre acionistas, conselhos e direção 

executiva, objetivando maximizar o desempenho da organização. 

GOVERNO 

Sistema de governo, gestão e controle das empresas que disciplina 
suas relações com todas as partes interessadas em seu 
desempenho. 

PODER 

Sistema e estrutura de poder que envolve a definição da estratégia, as 

operações, a geração de valor e a destinação dos resultados. 

NORMAS 

Conjunto de instrumentos, derivados de estatutos legais e de 

regulamentos que objetiva a excelência da gestão e a observância dos 

direitos dos ‘stakeholder’s’ que são afetados pelas decisões dos 

gestores. 
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Síntese 

            Conceitual 

Partindo de uma concepção que define sua abrangência, a governança 

corporativa é um conjunto de princípios, propósitos, processos e práticas que 

rege o sistema de poder e os mecanismos de gestão das empresas, abrangendo: 

 

 

 

➢ Propósitos dos proprietários. 

➢ Sistema de relações proprietários-conselho-direção. 

➢ Maximização do retorno total dos proprietários, minimizando oportunismos 

conflitantes com este fim. 

➢ Sistema de controle e de fiscalização das ações dos gestores. 

➢ Sistema de informações relevantes e de prestação de contas às partes 

interessadas nos resultados corporativos. 

➢ Sistema guardião dos ativos tangíveis e intangíveis das companhias. 

 

Fonte: ANDRADE E ROSSETTI (2012). Governança Corporativa. Ed.Atlas, SP 

 

Ainda segundo Andrade & Rossetti (Rossetti & Andrade, 2012) podemos constatar 

através da história, que as grandes corporações passaram pelo menos por três estágios 

evolutivos, o do empreendedorismo, que tem seu surgimento no século XIX; o expansionismo, 

que se desenvolveu em paralelo com os mercados de capitais; e o da fragmentação, resultado 

dos processos de sucessão e da forte demanda por recursos, que levou a frequentes ofertas 

públicas de ações, em escalas cada vez mais crescentes.  

Também conforme Andrade e Rossetti (Rossetti & Andrade, 2012), com o passar do 

tempo destes três estágios, foram aperfeiçoando-se os processos de gestão. E com isso uma 

nova classe ganhou força dentro das organizações, a dos diregentes executivos, que 

assumiram posições de poder, que dominou o desenvolvimento industrial dos países centrais 

na segunda metade do século XX. 

Prosseguindo Andrade e Rossetti (Rossetti & Andrade, 2012), comentam que nas 

últimas décadas do século passado, vislumbrou-se uma nova etapa, que substitui as etapas 

até então vigentes, alicerçada na busca de um sistema equilibrado na tomada de decisões, e 

que permitisse uma sustentação à continuidade da própria sobrevivência das corporações, e 

a manutenção de seus objetivos tangíveis e intangíveis construídos durante os anos. Esse 

novo período é o do surgimento da governança corporativa, que provavelmente se constituirá, 

com o seu aperfeiçoamento, disseminação e prática, num dos pontos centrais da dinâmica 

corporativa do século atual. 

Segundo Silva (Silva E. C., 2006) já em 1950 se falava em governança corporativa, 

mas cita o autor que ainda não se usava esse termo, o que viria a ocorrer conforme Andrade 

e Rossetti (Rossetti & Andrade, 2012), somente na década de 90 do século passado, quando 
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o termo governança corporativa foi utilizado pela primeira vez nos Estados Unidos, por R. 

Monks. Foi no Reino Unido em 1992 que surgiu e foi publicado o primeiro código de melhores 

práticas de governança corporativa. Desenvolvido por um comitê presidido por Aldrian 

Cadbury o influente, Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate 

Governance, o famoso, Cadbury Report, é considerado um dos marcos do mundo ocidental 

referente à governança corporativa.  Já o primeiro passo para demonstrar a importância da 

governança corporativa para o crescimento econômico das nações foi dado em 1999 através 

da publicação dos Principles of Corporate Governance, da Organização para Cooperação 

Econômica e Desenvolvimento (OCDE). 

Na ótica de Silva (Silva E. C., 2006) a governança corporativa é formada por um 

agrupamento de regras que irão determinar e condicionar a atuação dos administradores com 

o intuito de atender aos interesses muitas vezes conflitantes entre os agentes financiadores e 

os acionistas da corporação. 

No entendimento de (Shleifer, Andrei; Vishny, Robert, 1997) apud Silveira (Silveira A. 

D., 2005) a governança corporativa é definida como sendo o “conjunto de mecanismos pelos 

quais os fornecedores de recursos garantem que obterão para si o retorno sobre seu 

investimento”. Em consequência, os fornecedores de recursos, acionistas e credores, se 

sentirão propensos a empregar seus capitais nas corporações que lhes ofereçam 

mecanismos de proteção ao capital investido, ou seja, quanto maior a proteção ao investidor, 

maior o investimento recebido pela corporação, haja vista que esses mecanismos de proteção 

será a garantia do investidor que o seu capital investido não será expropriado por parte de 

gestores ou acionistas controladores. Portanto, as corporações que possuírem um Conselho 

de Administração independente e eficaz terão maior disponibilidade de recursos a custos 

competitivos, com maior probabilidade de criação de valores para os acionistas. 

Para Silva (Silva A. L., 2006) apud Lethbrige (Lethbridge, 1997), governança 

corporativa é considerada como o “conjunto de instituições, regulamentos e convenções 

culturais, que rege a relação entre administrações das corporações e os acionistas ou outros 

grupos aos quais as administrações devem prestar contas”. 

Carvalho (Carvalho, 2002) apud Cicogna et al (Cicogna, M. P.V.; Toneto Junior, R.; 

Valle, M. R.;, 2007) compreende a  governança corporativa como o conjunto de mecanismos 

ou princípios que governam o processo decisório dentro de uma corporação fazendo com que 

o controle atue em benefício das partes com direitos legais sobre a companhia. 

A OCDE define uma boa governança corporativa como sendo uma forma eficaz para 

a utilização dos recursos da corporação, pois assim as corporações levarão em conta não 

apenas os interesses dos acionistas mais também os interesses de todos os agentes 

envolvidos, ou seja, dos ‘stakeholder’s’. 
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A governança corporativa para Child e Rodrigues (Child, J.; Rodrigues, S. B., 2000) se 

refere a um processo de controle dentro e fora da corporação, que tem por meta a 

minimização dos riscos dos proprietários, buscando garantir que a corporação consiga se 

desenvolver e inovar, para obter um fluxo de retorno financeiro estável de longo prazo. O 

processo deverá se pautar sobre quem deve ter direitos e poderes na alocação de recursos e 

retornos da corporação, e quais os instrumentos apropriados para suportar tais direitos e 

poderes, e qual o impacto sobre o desempenho da corporação. 

Podemos perceber pontos em comum entre todos esses conceitos, pois todos 

descrevem como um conjunto de princípios e práticas que procura apaziguar os conflitos de 

interesse entre os ‘stakeholder’s’ buscando diminuir custo do capital e elevar o valor das 

corporações e o retorno aos seus acionistas os ‘shareholder’s’. Percebe-se a preocupação 

em interagir os diversos agentes interessados das corporações, os sistemas de controle, a 

alocação dos mais diversos recursos, a operacionalização da dinâmica organizacional e a 

expectativa de retorno dos investimentos realizados pela corporação. 

Não podemos falar em governança corporativa, sem levar em consideração três 

questões relevantes: o papel do controle, os interesses da propriedade e o papel dos 

‘stakeholder’s’.  

2.1 Controle 
 

  Para Monks (Monks, 2001), o controle é definido como o processo no qual uma 

pessoa, um grupo, ou uma organização impõe o que outra pessoa, grupo ou organização 

deve fazer. Assim o agente controlador é quem tem o poder de determinar os elementos 

fundamentais no comportamento corporativo e a composição do grupo diretivo e dos líderes 

corporativos.  

 

2.2 Os Interesses da Propriedade 
 

Para (Monks & Minow, 2004) apud (Silva, A.; Muniz, R. M., 2004), propriedade está 

relacionada aos acionistas, tendo como principal papel e interesse, no contexto da 

governança corporativa, transformar a corporação de negócios em um instrumento pelo qual 

o capital é designado para as atividades de produção e distribuição de produtos ou serviços, 

visando maximizar o lucro corporativo e o ganho dos proprietários com um risco satisfatório. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2009), cada sócio é 

um dos proprietários da sociedade, levando-se em conta proporcionalmente a sua 

participação no capital social. Assim sendo o referido princípio irá reger todos os tipos de 

sociedades e organizações, no que couber. 
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2.3 ‘Stakeholder’s’ 
 

Segundo Freman apud (Silva, A.; Muniz, R. M., 2004) o termo ‘stakeholder’s’ surgiu na 

literatura da Administração em 1963, no Instituto de Pesquisas de Stanford. Esse termo foi 

usado para generalizar a noção de ‘shareholder’s’  como um tipo de público com o qual os 

gestores das corporações precisam oferecer respostas, ou seja, qualquer grupo ou indivíduo 

que possa afetar ou ser afetado pelos objetivos organizacionais.  

Já para Silva (Silva E. C., 2006) os ‘stakeholder’s’ são todas as pessoas ou grupos 

que têm ou reivindicam propriedade, direito ou interesse em uma corporação. E que as boas 

práticas de governança corporativa irão servir para evitar que os interesses de uma parte 

desses agentes se sobreponha a outra, ou seja, harmonizar os interesses divergentes dentro 

das corporações. 

 

2.4 Origem e Desenvolvimento da Governança Corporativa no Mundo 
 

Segundo a literatura consultada sobre a origem e o desenvolvimento da governança 

corporativa no mundo, existem vários modelos de governança corporativa, variando esses 

modelos de país para país, influenciados segundo Silva (Silva E. C., 2006) pelo modelo 

histórico, cultural, econômico e institucional de cada país em que cada um predomina. 

Embora existam diferentes modelos de governança corporativa, vamos delimitar a 

nossa explanação em dois sistemas: o anglo-saxão e o nipo-germânico. Como exemplos do 

modelo anglo-saxão, vamos apresentar a governança corporativa nos Estados Unidos da 

América e a do Reino Unido, pela importância que essas economias representam no mercado 

mundial. Neste modelo, as ações das corporações são relativamente pulverizadas e a sua 

liquidez é garantida nas bolsas de valores, fato que diminui o risco para os acionistas. 

Já o modelo nipo-germânico, que como o próprio nome sugere, são os modelos de 

governança corporativa do Japão e da Alemanha, muito embora ele predomine também em 

uma boa parte dos países europeus. No modelo nipo-germânico existe uma maior 

concentração da propriedade em relação ao modelo anglo-saxão e as participações 

acionárias são de longo prazo. 

No período da pré-Revolução Industrial os sistemas econômicos eram extremamente 

primários com os produtores buscando satisfazer suas próprias necessidades. A produção 

industrial era frágil tomando a forma de pequenas empresas artesanais. A partir da Revolução 

Industrial, as empresas passaram a ser encaradas mais profissionalmente, com os capitalistas 

controlando a produção. A riqueza passa a ser a quantidade de produto gerado.  
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Em sua primeira etapa, o capitalismo teve características fortemente liberais, tendo 

dominado este período, o Princípio da Apropriação Privada dos Meios de Produção. Com o 

conflito da Primeira Guerra em 1914, ocorre a primeira grande crise do capitalismo liberal. Em 

consequência, a Europa perde a hegemonia que possuía até então na economia mundial. 

Na década de 30, com a grande depressão provocada pela quebra da Bolsa de Nova 

York em 1929, que teve suas consequências expostas à economia mundial, com exceção da 

antiga União Soviética, através de altos níveis de desemprego e quedas significativas no PIB, 

afetando diretamente a qualidade de vida da população, e foi diante desse quadro 

desanimador que surge a Teoria das Relações Humanas, de Elton Mayo, que se preocupava 

em analisar fatores psicológicos e sociais sobre o homem e sua relação com a produtividade. 

Passada a depressão e com a gradual recuperação da economia, as atenções 

voltaram-se para a organização interna das corporações para que estas tivessem condições 

de absorver o aumento na produção. Surge então, na década de 40, a Teoria da Burocracia, 

de Max Weber, baseando-se na constituição de um modelo de organização formal que 

considera a corporação como um sistema social organizado racionalmente. Após o término 

da Segunda Guerra Mundial em 1945, a supremacia dos EUA e sua posição de grande 

potência econômica mundial é ratificada. As corporações realizam alterações nas suas 

estruturas introduzindo a gestão participativa através das Comissões de Empresas. 

Comenta Iudicibus (Iudicibus, 2007), que a contabilidade quando nasceu, era 

gerencial, ou seja, o proprietário era o gestor do negócio. Por esse motivo, cada 

proprietário/gestor tinha uma ideia própria sobre o que constar no patrimônio e como avaliar. 

Com o decorrer dos anos, inúmeros outros parceiros foram se interessando pela 

contabilidade: o gestor, que acabou se desvinculando da figura do proprietário; os governos, 

por meio de seus aparelhos tributários e de análise econômica; fornecedores; clientes; 

empregados e afinal, a sociedade inteira acabou se interessando pelos números contábeis. 

Assim, o campo de interesses e conflitos se ampliou. 

Para Silva e Muniz (Silva, A.; Muniz, R. M., 2004) a governança corporativa surgiu 

como um sistema de regulação da relação entre a propriedade e o controle, abrangendo 

também múltiplos interesses, como os dos ‘stakeholder’s’, proporcionando à corporação 

transparência em suas operações, eficiência em seus processos internos e externos e em 

seus resultados de curto, médio e longo prazo.  

Segundo Silva (Silva E. C., 2006) a ideia é discutida desde os anos 30 do século 

passado e ganhou mais visibilidade em virtude da quebra da Bolsa de Nova York em 1929, 

que se refletiu em grandes perdas para os acionistas e o surgimento das grandes 

corporações, resultando numa grande desconcentração da propriedade, que até então estava 

nas mãos de poucos como os Rockfeller, Du Pont e Morgan, assim como, a criação de um 
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novo modelo de controle empresarial, em que o principal, o titular da propriedade, delega ao 

gestor o poder de decisão sobre essa propriedade. Uma vez que os interesses do primeiro 

nem sempre estão alinhados aos do último, surgindo assim os conflitos de agência.  

Afirma Silva (Silva E. C., 2006) que para solucionar esse antagonismo entre o principal 

e o agente, Jensen e Mechling desenvolvem a teoria da agência e concomitantemente um 

modelo de custos de agência para atender aos interesses dos acionistas. Nessa teoria, a 

corporação é vista como um conjunto de contratos, implícitos e explícitos, nos quais serão 

estabelecidas as funções, os direitos e obrigações dos participantes, principal e agente, se 

situando no centro dessas relações entre todos os interessados na corporação.  

Assim, os objetivos conflitantes entre agentes e principal serão equilibrados através 

desses contratos. A mensagem principal de Berle e Means é que agente e principal tem 

interesses diferentes e cada um vai tentar maximizar seus próprios interesses. 

Os conflitos de interesse entre o principal e o agente irão gerar um custo, pois medidas 

para monitoramento dos gestores como, contratação de auditores independentes, gastos com 

seguro contra danos provocados por atitudes desabonadoras dos gestores da corporação, 

implantação de remunerações dos agentes vinculada ao aumento da riqueza dos acionistas, 

concessão de ações ou opções de ações aos administradores e muitos outros tipos de 

incentivos para minimizar o conflito de agência geram um custo que será denominado custos 

de agência.  

Os custos de agência, portanto, são resultantes da somatória dos incentivos para que 

os gestores trabalhem no melhor interesse dos acionistas, dos custos de controle e 

monitoramento das ações dos agentes e de um custo residual, decorrente de eventuais 

divergências entre as decisões dos agentes e as decisões que iriam aumentar a riqueza dos 

proprietários. Se ambas as partes buscam maximizar sua utilidade pessoal, é possível 

pressupor que, muitas vezes, o agente não agirá objetivando a prosperidade do principal, 

resultando em expropriação da sua riqueza. Segundo Jensen e Mecling (Jensen & Mecling, 

1976) apud (Silva, A.; Muniz, R. M., 2004) a minimização dos prejuízos causados por esse 

constante conflito depende da implantação de um conjunto de mecanismos internos e 

externos para harmonizar esta relação, o qual é denominado de governança corporativa.  

Para o IBGC (Instituto Brasileiro de Governaça Corporativa, 2015) conceitualmente, a 

governança corporativa surgiu para superar o conflito de agência, decorrente da separação 

entre a propriedade e a gestão empresarial. Nesta situação, o proprietário delega a um agente 

especializado o poder de decisão sobre sua propriedade. No entanto, os interesses do gestor 

nem sempre estarão alinhados com os do proprietário, resultando em um conflito de agência 

ou conflito agente-principal. 
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Na visão de (Silva, A.; Muniz, R. M., 2004), a governança corporativa vai muito além 

de um sistema de regulação da relação entre a propriedade e o controle, proporcionando à 

corporação transparência em suas operações, eficiência em seus processos internos e 

externos e em seus resultados de curto, médio e longo prazo. 

A partir da década de 80, com o avanço da globalização, ocorreu uma crescente 

concorrência entre as grandes corporações, principalmente as americanas, que começaram 

a expandir-se para outros países, havendo muitas fusões, aquisições e incorporações, e os 

fundos de pensão ganharam força. Na primeira metade dos anos 90, em um movimento 

iniciado principalmente nos Estados Unidos, acionistas despertaram para a necessidade de 

novas regras que os protegessem dos abusos da diretoria executiva das corporações, da 

inércia de conselhos de administração inoperantes e das omissões das auditorias externas.  

A preocupação da governança corporativa, de acordo com o IBGC é criar um conjunto 

eficiente de mecanismos, tanto de incentivos quanto de monitoramento, a fim de assegurar 

que o comportamento dos executivos esteja sempre alinhado com o interesse dos acionistas.  

Segundo o IBGC as corporações que optam pelas boas práticas, adotam como linha 

mestras a transparência, a prestação de contas (‘accountability”), a equidade e a 

responsabilidade corporativa. Para tanto, o Conselho de Administração, representante dos 

acionistas, deve exercer seu papel, estabelecendo estratégias para as corporações, elegendo 

e destituindo o principal executivo, fiscalizando e avaliando o desempenho da gestão e 

escolhendo a auditoria independente.  

Os principais benefícios para as corporações são o melhor tratamento das questões 

estratégicas, a consolidação de otimizado modelo de gestão, a melhor interação e equidade 

com os diversos públicos das corporações, a maior atratividade no mercado, a maior 

segurança na transparência de informações, a melhor atuação ética e social, a estruturação 

de novos conhecimentos e reestruturação de antigas funções, bem como a efetiva  

extrapolação  das vantagens da governança corporativa para as corporações em geral. 

Uma das necessidades sentidas para que o tema ganhasse força em nível mundial, 

foi a universalização da linguagem contábil. Principais executivos dentro das corporações, 

entre países e regiões, têm como denominador comum de linguagem e entendimento a 

linguagem contábil, a fim de tomarem decisões de investimentos, rearranjar e redistribuir 

recursos, aplicar em bolsas e mercados de créditos e realizar transações internacionais. Por 

esses motivos, a ideia de criar um único padrão contábil tornou-se uma exigência básica para 

o mercado, onde as fronteiras já não mais existem. 

Comenta Iudícibus (Iudicibus, 2007), que no início, o padrão contábil utilizado era o 

das Normas de Contabilidade Financeiras (FASB) utilizado pelos EUA que predominou devido 
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à importância econômica daquele país, à qualidade do US GAAPs1 e ao fato de muitas 

corporações quererem participar do mercado de ações de Nova Iorque. Entretanto, em 1973, 

surgiu no Reino Unido o Conselho Internacional de Normas Contábeis (IASB), como reação 

à predominância dos Estados Unidos. Sediado em Londres, o IASB estabeleceu um conjunto 

de normas próprias, com algumas diferenciações com relação às dos EUA, mas mantendo a 

mesma conceituação básica. 

Ainda conforme Iudicibus (Iudicibus, 2007) os eventos evoluíram e afinal, FASB (dos 

EUA) e IASB acabaram chegando a uma conclusão que, mesmo nos EUA, corporações 

americanas poderão utilizar normas do IASB. A aderência do Brasil a um padrão internacional 

refere-se às normas do IASB. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e o Instituto dos 

Auditores Independentes do Brasil (IBRACON), através de vários pronunciamentos, já vinham 

se aproximando, desde algum tempo, do padrão IASB. Agora com a criação do Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (CPC), com a aderência do Banco Central ao IASB, há uma força 

muito grande para a internacionalização do padrão contábil brasileiro.  

Para Oliveira (Oliveira D. d., 2006), “a origem da governança corporativa está baseada 

nos princípios do Fundo LENS, do Relatório Cadbury e da OCDE, e respeita a Lei Sarbaney-

Oxley”. 

 Ainda segundo o autor, o fundo de investimentos LENS, constituído por Robert Monks 

em 1992, efetivou um novo modelo de gestão para consolidar melhores resultados e maior 

valor para as corporações, por meio de cinco princípios básicos: 

• a atuação e o monitoramento eficazes pelos acionistas adicionam melhores resultados 

e valor para as corporações; 

• as corporações éticas e com valores de atuação bem consolidados e disseminados 

têm forte sustentação para suas possíveis recuperações; 

• a ética tem ligação direta com os resultados da corporações; 

• as corporações modernas são complexas e dinâmicas e procuram gerar riquezas de 

seus proprietários e para a comunidade onde atuam; e 

• o direito e a vontade de realizar investimentos são a base de sustentação do 

desenvolvimento e da liberdade das corporações. 

 

Quanto ao relatório Caldbury, que foi divulgado em 1992 e teve sua validação 

reforçada e detalhada em outros relatórios, tais como o Greenbury, de 1995, o Hampel, 

de1998 - estes estão focados, de forma resumida, na atuação, responsabilidades e 

                                                
1 United States Generally Accepted Accounting Principles. São as normas de contabilidade conhecidas e 
utilizadas nos Estados Unidos da América, e que devem ser seguidas por todas as empresas de outros países 
que quiserem negociar suas ações e/ou títulos em Bolsas de Valores dos EUA. 



Vanessa Barbi Ammon – Práticas de Governança Corporativa: Uma Abordagem Crítica Acerca dos Princípios 
Adotados na Agência de fomento do Estado de Santa Catarina S/A - Badesc 

Universidade Lusófona de Humanidade e Tecnologias – Escola de Ciências Econômicas e das Organizações  
  27 
 

remuneração dos conselheiros, na relação com os acionistas, na prestação de contas e na 

atuação dos auditores e dos conselheiros externos independentes, o relatório Turnbull, de 

1999, e o relatório Higgs, de 2003.  

Em relação à OCDE podemos pautar a sua contribuição para a governança corporativa 

em quatro princípios: 

• toda e qualquer estruturação de governança corporativa deve proteger os direitos dos 

acionistas; 

• todos os acionistas, independentemente de serem majoritários ou minoritários, 

nacionais ou estrangeiros, devem ter tratamento igualitário e equitativo nas 

corporações; 

• devem existir transparência e veracidade nas informações disponibilizadas em geral, 

consolidando, inclusive, maior interesse pelas corporações; 

• as responsabilidades e a forma de atuação do Conselho de Administração devem 

estar muito bem definidas, entendidas, operacionalizadas e avaliadas. 

 

E finalmente, a Lei Sarbaney-Oxley2 se baseia em quatro princípios que os estudos 

anteriores de governança vinham aprimorando e consolidando ao longo do tempo: 

• a conformidade legal e ética que não é simplesmente um assunto de boas intenções; 

• a adequada administração e a correspondente prestação responsável das contas e 

dos resultados, incluindo a plena indicação dos responsáveis; 

• a adequada transparência e veracidade das informações disponibilizadas aos diversos 

interessados; e 

• o senso de propósito e de justiça nas várias decisões adotadas pelas corporações. 

 

Segundo (Zingales, 1997) apud (Okimura, 2003), o termo de governança corporativa 

não existia na língua inglesa até o final da década de 70 do século passado, mesmo depois 

de Berle e Means terem apresentado as questões centrais em 1932. No meio corporativo, os 

debates foram intensificados a partir de meados da década de oitenta, com o ativismo gerado 

pelo Califórnia Public Employers Retirement System ou CalPERS. 

O CalPERS é um fundo de pensão dos funcionários públicos da Califórnia e 

atualmente um dos maiores do mundo, foi um dos pioneiros nesse processo que iniciou-se 

                                                
2 A lei Sarbenes-Oxley é uma lei dos Estados Unidos, conhecida também como SOX, criada em 30 de julho de 
2002 por iniciativa do senador Paul Sarbanes um Democrata e do deputado Michael Oxley um Republicano. 
Considrada pela maioria dos analistas como a maior reforma  do mercado de capitais americano desde da 
introdução de sua regulamentação, após a crise financeira de 1929. 
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em 1984, quando os executivos da Texaco3 rejeitaram uma oferta de compra da corporações 

com vistas à defesa de seus empregos, mas gerando prejuízos aos acionistas. 

Segundo a forma de controle acionário podemos classificar os sistemas em dois tipos: 

o de controle interno, que é aquele sistema que reúne corporações onde um pequeno grupo 

de acionistas detém grande parte das ações, e como resultado tem baixa liquidez e possuem 

estruturas de propriedade concentradas; e o sistema de controle externo, que são aquelas 

corporações com um número expressivo de acionistas, os quais apresentam alta liquidez e 

com estrutura de propriedade pulverizada. 

Em termos de estrutura de capital os sistemas podem ser classificados em: controle 

por equity, sobressaindo corporações financiadas com recursos de acionistas, ou seja, capital 

próprio e controle por debt, onde se destacam corporações financiadas através de 

empréstimos e financiamento de terceiros.  

  

2.4.1 Os Diversos Modelos de Governança Corporativa no Mundo 
 

A discussão sobre o tema governança corporativa segundo Silveira (Silveira A. D., 

2005) aumentou consideravelmente depois de 2002 com os grandes escândalos nos EUA de 

adulteração de demonstrativos contábeis, negociação de valores mobiliários das corporações 

por gestores com informações privilegiadas (insider trading) e evasão fiscal, por corporações 

como a Enron, Wordcom e Xérox. Como os EUA é considerado o país com o mercado de 

capitais mais sofisticado do mundo, acontecimentos como a falência da Enron4, considerada 

uma das corporações modelo e a sétima maior companhia norte-americana à época, causou 

grande comoção no mercado, já que gerou prejuízos enormes aos seus funcionários, haja 

vista que grande parte dos recursos de seu fundo de pensão estava alocado em ações da 

companhia. O escândalo da Enron acarretou também na mesma época, a falência de uma 

das cinco maiores corporações de auditoria externa do mundo, a Arthur Andersen. 

                                                
3  O caso Texaco, constituiu, segundo Carlsson, R; Owership and value creation: Strategic corporate governance 
in the new economy chip. New York: John Wiley & Sons, 2001, um dos mais importantes vetores de impulsão 
desse movimento. Em 1984, a diretoria e o conselho de administração da Texaco utilizaram uma prerrogativa legal 
norte-americana – o American Companies Act – para recomprar ações da companhia a um valor substancialmente 
acima do valor de mercado, de modo a evitar sua aquisição por parte de um acionista minoritário denominado Bass 
Brothers, visto como uma ameaça à posição corporativa de diretores e conselheiros. Segundo o autor, a operação 
de compra custou aos acionistas da Texaco US$ 137 milhões, correspondentes ao ágio pago aos minoritários da 
Bass Brothers pelas ações. A operação citada provocou protestos veementes, inclusive na esfera política, e 
deflagrou o início de um movimento pelo California Public Employes Retirement System – CalPERS-, um dos 
grandes fundos de pensão dos EUA, cujo conselho se posicionou: como investidor de longo prazo, o CalPERS 
não admitiria comportamento similar ao ocorrido na Texaco, em outras companhias do seu portfólio de 
investimentos, esperando ainda que as mesmas adotassem práticas que resguardassem os direitos dos acionistas 
4 A Enron era uma empresa de energia estadunidense, que tinha como principais atividades a comercialização 

de eletricidade e gás natural. Suas receitas em 2000 eram (supostamente) de US$ 100 bilhões e o valor de 
mercado da empresa ultrapassou os US$ 60 bilhões. Uma das conseqências desse escandâlo foi a criação  da 
lei Sarbanes-Oxley. 
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Ainda conforme Silveira (Silveira A. D., 2005)na Europa, que possui um modelo de 

governança diferente do norte-americano, também foram divulgados escândalos de grandes 

proporções a partir do ano de 2002, notadamente nos casos Vivendi, Royal Ahold. Esses 

casos demonstram que os problemas de governança corporativa possuem raízes mais 

profundas, não sendo apenas consequência da alegada pressão excessiva do mercado norte-

americano sobre os gestores de curto prazo. Os problemas de governança corporativa tem 

atraído cada vez mais a atenção de autoridades públicas, considerando-se que promovem 

desajustes sociais no curto-prazo (demissões, lacunas no mercado, etc) e problemas 

potenciais no longo prazo, decorrente da fuga de investidores, aumento do custo de capital e 

redução dos investimentos.  

 

2.4.2 Modelo Anglo-Saxão 

 
Modelo que prevalece nos Estados Unidos e Reino Unido. A Propriedade é 

relativamente pulverizada, estrutura de controle pulverizada e a liquidez das ações são 

garantidas em bolsa de valores e consequentemente diminuindo os riscos para os acionistas. 

Configurando um mercado de capitais ativo e desenvolvido. 

O objetivo principal desse modelo é criar valor para os acionistas (‘shareholders’) e a 

obrigação primordial dos gestores é defender os interesses dos acionistas, haja vista, que o 

principal conflito de interesse ocorre entre acionistas e a administração. 

A forma de controle é externa, pois as corporações possuem um número elevado de 

acionistas. Os investidores e os conselhos de administração têm um papel ativo na 

governança corporativa, enquanto se reserva aos bancos um papel passivo na atividade de 

monitoramento das corporações. Ou seja, esse modelo é caracterizado como ‘shareholder’. 

 

2.4.2.1 Governança Corporativa nos Estados Unidos 

 

A Governança corporativa nos EUA ganhou impulso na década de 80, em virtude da 

pulverização do capital na bolsa de valores. Antes dessa década os acionistas eram passivos 

e não se preocupavam em fazer um monitoramento mais intenso em relação as tomadas de 

decisões dos gestores das corporações que estavam à cargo dos presidentes executivos 

(CEO´s). 

A partir da década de 80, ocorre um grande número de ‘takeovers’5 e inúmeros casos 

de abuso de poder por parte de executivos e conselheiros. 

                                                
5Takeover é um processo de adquirir o controle societário de uma corporação por outra. Podendo ocorrer de 

forma amigável ou hostil.  
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Porém esse quadro começou a se modificar quando os investidores se tornaram mais 

ativos no processo de fiscalização especialmente os fundos de pensão. Entre os pioneiros no 

ativismo contra o abuso de poder dos executivos estava o fundo CalPERS, um fundo de 

pensão com recursos de mais de 70 bilhões de dólares na época. Segundo a Associação 

Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar – ABRAPP, o volume de 

recursos da CalPERS é maior que todo o sistema de fundos de pensão no Brasil. Ainda assim, 

o CalPERS não é o maior fundo de pensão dos EUA, essa posição pertence ao Federal Thrift 

Plan que administra recursos com ativos de US$ 403 bilhões segundo dados de março de 

2014. O CalPERS é reconhecido como um dos líderes do ativismo de fundos de pensão nos 

EUA, sendo que uma de suas ações iniciais foi a de atuar decisivamente na criação, em 1985, 

do Conselho dos Investidores Institucionais (CII – Council of Institutional Investors), com o 

objetivo de cuidar de interesses dos investidores institucionais e que atuou como importante 

organismo de difusão das práticas de governança corporativa. 

Em 1989, o fundo calLPERS passa a publicar a lista das corporações em que havia 

deixado de investir e quais os motivos que os levaram a esse procedimento. 

A partir de então, os fundos de pensão passaram a participar ativamente nas 

assembléias de acionistas e a votarem juntos, contra os gestores das corporações que 

apresentavam desempenhos financeiros abaixo das suas expectativas. 

Chegamos à década de 90, e nessa década inúmeros investidores institucionais 

implantam códigos de governança corporativa, os quais deveriam ser implementados pelas 

corporações como pré-requisito necessário para receberem investimentos. 

Nesse período surge também o código de governança da National Association of 

Corporate Directors (NACD) – Associação dos Conselheiros de Administração dos Estados 

Unidos. Essa atitude da NACD fez com que diversas corporações americanas também 

desenvolvessem seus códigos de governança, o que indicava a implementação de boas 

práticas para os investidores, aumentando o número de conselheiros independentes e a 

demissão de executivos com mau desempenho nas suas funções. 

A General Motors (GM) em 1994 publica seu código de governança corporativa como 

reflexo direto do movimento de acionistas e de conselheiros, para derrubar o executivo 

principal e o presidente do conselho da corporação. 

O código da GM foi tão importante que se passou a dividir a história dos conselhos em 

duas eras: pré-GM e pós-GM. 

Seguindo o exemplo da GM, outras corporações também aderiram às demissões de 

presidentes por pressão de conselheiros e acionistas nos anos de1992 e 1993 entre essas 

corporações podemos citar: 

• American Express 
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• IBM  

• Kodak 

• Sears 

• Time Warner 

• Compaq, entre outras. 

 

A governança corporativa em 2001 nos EUA ganha um novo impulso em consequência 

de uma série de escândalos de fraudes que envolvia a administração executiva de diversas 

corporações, como: 

• Enron (um dos maiores escândalos de fraude contábil – Arthur Andersen); 

• Worldcom; 

• Quest; 

• Tyco International. 

 

O motivo dos escândalos foi o acúmulo de vícios conflitantes com os interesses dos 

acionistas dispersos e distantes das companhias, as suspeitas de conflitos e de altos custos 

de agência. Em um determinado momento, as pressões dos acionistas sobrepuseram-se a 

força da lei, o que culminou com fraudes e resultados forjados que abalaram o mundo 

corporativo dos Estados Unidos. A reação contundente foi a promulgação da Lei Sarbanes-

Oxley, que teve como objetivo fundamental a redução dos espaços dos administradores e dos 

auditores evitando a distorção dos resultados das companhias. 

As regras de boa governança a partir de então, tornaram-se obrigações legais, não 

simplesmente princípios éticos recomendados para o mundo dos negócios.  

Com a Sarbanes-Oxley, o modelo tradicional está sendo modificado. Em seus 1.017 

artigos, a lei estabeleceu regras claras para a estrutura, o papel e a independência dos 

Conselhos de Administração, as relações da administração com a Auditoria Externa, a 

preparação de relatórios financeiros e a responsabilização pelas informações neles contidas, 

a constituição de comitês para temas sensíveis (como a remuneração da administração) e as 

penalidades por “crimes de colarinho branco”. (Rossetti & Andrade, 2012) 

 

2.4.2.2 Governança Corporativa no Reino Unido 

 

O Reino Unido foi o berço da revolução industrial, sendo o primeiro país a se 

industrializar. Suas indústrias tiveram pouca intervenção estatal e por isso sempre possuiu 

um forte sistema de financiamento de acionistas. 
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Apesar disso, a governança corporativa iniciou-se apenas no final da década de 80, 

após alguns escândalos no mundo corporações. 

Em dezembro de 1992, o Comitê Cadbury publicou o primeiro documento sobre 

governança corporativa no país, intitulado: “Os Aspectos Financeiros da Governança 

Corporativa”, contendo seções sobre: 

• responsabilidade dos conselheiros; 

• importância de conselheiros independentes; 

• necessidade de comitês de conselhos e de auditoria (nomeação e remuneração, além 

das recomendações sobre a composição, estilo de trabalho e normas de 

funcionamento do conselho). 

 

 Em 1995, o Comitê Greenbury elaborou um conjunto de regras de governança 

corporativa relacionadas à remuneração dos administradores, o que não havia sido abordado 

pelo Comitê Cadbury. 

Em 1998, o Comitê Hampel revisou o relatório dos dois comitês anteriores e destacou 

a importância da governança corporativa nas corporações para sua prosperidade a longo 

prazo. Ainda em 1998, houve a publicação do Código de Governança Corporativa, e, desde 

então, a observância de suas normas pelas corporações passou a ser uma das exigências 

para a listagem na Bolsa de Valores de Londres. 

 

2.4.3 Modelo Nipo-Germânico 
 

No modelo Nipo-Germânico há uma maior concentração de propriedade, haja vista 

que pequenos grupos de acionistas detém a maior parte das ações, se refletindo, numa baixa 

liquidez, num mercado de capitais menos desenvolvido e com a estrutura de controle diluída. 

Assim sendo, as participações acionárias são de longo prazo. O modelo de sistema de 

controle é interno. 

As corporações buscam o equilíbrio entre os interesses dos acionistas com os de 

grupos interessados nas corporações os chamados ‘stakeholders’, empregados, 

fornecedores, clientes, bancos, etc. O controle da estrutura de capital é feita por corporações 

financiadas por meio de empréstimos e financiamentos de credores. 

O conflito de agência acontece entre acionistas controladores e acionistas minoritários. 

As atividades de monitoramento da administração da corporação, são efetuadas pelos 

bancos, razão pela qual a alavancagem financeira é superior nesse sistema. Os investidores 

institucionais não têm um papel muito ativo como no modelo anglo-saxão. 
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2.4.3.1 Governança Corporativa na Alemanha 

 

Conforme Silva (Silva E. C., 2006), na Alemanha a propriedade é fortemente 

concentrada e o mercado de capitais não tem um papel tão relevante em comparação com o 

modelo anglo-saxão. Devido a forte participação acionária dos bancos nas corporações, o seu 

mercado de crédito tornou-se bastante ativo. 

O sistema financeiro alemão é baseado no sistema bancário, em virtude disso há uma 

forte proteção aos credores em detrimento dos acionistas. Esse sistema foi favorecido pelas 

leis alemãs que permitiam a participação acionária ilimitada dos bancos em diversos setores 

da economia, o que levava ao intenso financiamento de longo prazo, da indústria pelos bancos 

(Modelo ‘Stakeholders’). 

O Modelo ‘Stakeholder’s’ na Alemanha tem origem no modelo de industrialização 

alemão que teve forte participação do governo e em virtude disso extremamente controlado 

pelo Estado. O desejo de equilíbrio entre os interesses dos acionistas com os de outros grupos 

interessados nas corporações fica claro na atual legislação alemã. A lei prevê o direito dos 

empregados em eleger representantes no conselho de supervisão das corporações alemãs. 

No sistema alemão a separação entre Controle e Propriedade é alta, para tanto, são 

utilizados diversos dispositivos legais, entre eles: acordo de acionistas, restrições ao direito 

de voto e posições acionárias cruzadas. 

Na década de 1990 muitas corporações adotaram as boas práticas de governança 

corporativa, em especial as corporações com ADR´s e GDR´s (títulos emitidos nos Estados 

Unidos representando ações de uma empresa não norte americana). Essas corporações 

precisavam se adequar aos padrões internacionais exigidos pelas Bolsas de Nova York e 

Londres. 

O marco da governança corporativa na Alemanha foi em 1997 com a criação do Neuer 

Market (Novo Mercado). Inicialmente tinha o objetivo exclusivo de atrair corporações  de  

setores  de  rápido  crescimento  e  alta tecnologia, como internet, telecomunicações, 

biotecnologia, entre outras. Posteriormente, passou a ter a finalidade de listar corporações 

que se comprometiam com regras fortes em termos de governança corporativa. 

Silva (Silva A. L., 2006) cita algumas regras do Novo Mercado alemão: 

• exigência rígida de transparência  e  proteção  dos  acionistas minoritários; 

• emissão apenas de ações ordinárias; 

• publicação de demonstrativos  trimestrais segundo padrões internacionais contábeis 

(USGAAP ou IASB); 

• submissão a um código de ‘takeover’; 
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• garantia de liquidez para as ações e resoluções de conflitos por câmaras de 

arbitragem.  

 

2.4.3.2 Governança Corporativa no Japão 

 

Há forte atuação do estado nas corporações. A industrialização, inicialmente, 

financiada por cartéis, associações de comércio e bancos, passaram a administrar grandes 

corporações. Como reflexo desse processo, o modelo de governança corporativa busca o 

equilíbrio entre os diversos ‘stakeholder’s’. 

No Japão, a governança corporativa pode ser retratada pela presença dos 

conglomerados de bancos e corporações entrelaçadas em estruturas indiretas de controle e 

participações cruzadas; dos Conselhos de Administração formados por executivos da 

companhia; pelo CEO, que é o principal executivo e tem mais poderes do que o próprio 

presidente do conselho; pelos conselheiros eleitos por assembleia cujo mandato não é 

superior a dois anos e são responsáveis legais pela administração das corporações; e pelas 

assembleias de acionistas, com 3% do capital acionário, capaz de destituir um conselheiro do 

cargo. 

Segundo Silva (Silva A. L., 2006) no Japão, bem como na Alemanha, nenhuma decisão 

é tomada sem levar em consideração os interesses dos funcionários das corporações.  

Fazendo um comparativo entre o modelo anglo-saxão e o nipo-germânico, podemos 

concluir que os dois modelos apresentam vantagens e desvantagens, podendo ocorrer 

convergências e modificações entre ambos, impostas pela globalização. Todavia, não dá para 

afirmar se haverá convergência total, ou se algum outro sistema prevalecerá, pois temos que 

levar em consideração que entre esses dois modelos ocorrem divergências históricas, 

culturais e legais.   

 

2.5 Revisão Histórica da Governança Corporativa no Brasil 
 

No capítulo anterior foram observadas as principais características dos sistemas de 

governança corporativa existentes no mundo. Duas visões podem ser consideradas acerca 

desse tema. A primeira é aquela que predomina nos Estados Unidos e no Reino Unido, que 

apresenta um viés ‘shareholder’, ou uma preocupação quase que exclusiva com os acionistas 

da empresa.  A segunda é a que está presente no sistema nipo-germânico, a ‘stakeholder’s’, 

na qual a preocupação vai além daquela relacionada apenas aos acionistas em si, indo ao 

encontro dos interesses de toda a sociedade. 
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No caso brasileiro, especificamente, podemos constatar a incorporação de elementos 

das duas visões, o que podemos caracterizar como um sistema misto. 

O mercado brasileiro ainda apresenta um número reduzido de empresas de capital 

aberto e com pequena pulverização do capital acionário das existentes. Por isso, o conflito de 

agência característico dos países fora do sistema anglo-saxão de governança corporativa, 

dentre eles o Brasil, é entre os acionistas controladores e minoritários. 

Como reflexo da globalização, a partir de 1990, ocorreram no Brasil profundas 

mudanças na estrutura de propriedade e gestão das nossas principais empresas. Isso se 

deveu ao aumento dos investimentos estrangeiros no país, da privatização de algumas 

empresas estatais e de um número cada vez maior de empresas brasileiras operando no 

mercado internacional.  

Em decorrência de uma maior internacionalização das empresas nacionais, realiza-se 

a entrada de novos sócios nas corporações do setor privado e em especial de investidores 

estrangeiros, surgindo assim uma dicotomia. Se por um lado facilitam o acesso a novos 

financiamentos e promovem a modernização da gestão, por outro, devido à tendência de 

separar propriedade e gestão, cria um problema de monitoramento das relações entre 

acionistas e administradores. 

Na visão dos acionistas uma gestão profissionalizada implica delegar autonomia aos 

administradores, tornando-se inevitáveis as assimetrias informacionais decorrente das novas 

separações de poderes, podendo levar a uma divergência de interesses. Para transformação 

de uma estrutura de propriedade e gestão que facilita um alinhamento quase automático dos 

interesses das duas partes, torna-se necessária a institucionalização de mecanismos que 

aproximam as duas partes. 

Todos esses fatores contribuíram para que a governança corporativa ganhasse papel 

de destaque dentro das corporações brasileiras a partir da década de 90.  

Diante desse cenário surgiram várias iniciativas dos órgãos reguladores ou ligados ao 

mercado de capitais que iremos detalhar mais adiante, entre elas: o código de boas práticas 

do IBGC, criação do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (BM & FBOVESPA, 

2015), a nova Lei das S.A., as recomendações da CVM sobre governança corporativa e o 

ativismo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e dos fundos 

de pensão. Diante do exposto, classificaremos esses órgãos em três níveis: deliberativo, 

executivo e controlador, sendo que o papel da governança corporativa será intermediar e 

minimizar possíveis conflitos entre eles. 
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2.5.1 Assembleia Geral de Acionistas 
 

Segundo (Rossetti & Andrade, 2012) a Assembleia Geral é o órgão soberano da 

sociedade. A soberania desse órgão só é limitada pelas normas da lei e por condições 

estabelecidas no estatuto da sociedade. É de sua competência privativa deliberar sobre 

matérias de alta relevância. Ainda que o Conselho de Administração exerça o papel de agente 

fiduciário dos proprietários, há questões de tão alto impacto societário que só a instância 

máxima dos órgãos de governança tem poderes para, sobre elas, deliberar. 

A Assembleia Geral Ordinária é convocada anualmente, nos quatro primeiros meses 

seguintes ao encerramento de exercício social. Nessa reunião são apresentadas para sua 

deliberação as prestações de contas dos administradores. São também apresentadas as 

demonstrações financeiras de resultados e as patrimoniais.  

É na Assembleia Geral Ordinária que são eleitos os membros do Conselho de 

Administração e do Conselho Fiscal – um órgão da administração da companhia ao qual se 

delegam poderes de representação fiduciária; outro, do ambiente de fiscalização, diretamente 

ligado aos proprietários, do qual se esperam rigorosas análise e opiniões sobre os relatórios 

financeiros, no sentido de orientar as deliberações dos sócios. 

A Assembleia Geral Extraordinária delibera sobre assuntos não relacionados à 

prestação de contas, demonstrações e destinação de resultados e eleição da administração. 

É convocada quando ocorrem motivos graves e urgentes ou quando a convocação da 

Assembleia Ordinária é retardada em relação aos prazos legalmente estabelecidos. Reformas 

de estatutos, transferências de controle, incorporações e demissões de administradores são 

assuntos de caráter extraordinário. 

A estrutura de poder das companhias estabelece-se assim na Assembleia Geral. Tanto 

que as formalidades para sua convocação são expressas em lei ou em disposições 

estatutárias conformes com as normas legais – como anúncios públicos de convocação, com 

indicações precisas sobre data, local hora da instalação da assembleia e ordem do dia, 

número mínimo de acionistas para se instalar; quóruns mínimos para deliberações; e 

disposições para mediação ou arbitragem de conflitos. 

 

2.5.2 Conselho de Administração 
 

Para Rodrigues (Rodrigues, Carlos Airton, 2012) é necessário se ter consciência da 

importância do Conselho de Administração para uma corporação. Independentemente da 

forma societária da companhia, ou ainda se ela tem ou não fins lucrativos, a prática de 

conselhos traz inúmeros benefícios para os negócios. Quando bem estruturado, o Conselho 
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de Administração melhora muito a qualidade das decisões estratégicas e contribui para mitigar 

riscos, entre outros benefícios. Compete ao Conselho de Administração: determinar a 

orientação geral dos negócios da corporação, eleger e destituir os diretores da corporação e 

fixar-lhes as atribuições; fiscalizar a gestão dos diretores; convocar a assembleia geral; 

manifestar-se sobre o relatório da administração e sobre as contas da diretoria; manifestar-

se, previamente, sobre atos ou contratos, quando o estatuto assim o exigir; deliberar, quando 

for autorizado pelo estatuto, sobre a emissão de ações ou de bônus de subscrição; autorizar, 

se o estatuto não dispuser em contrário, a alienação de bens do ativo permanente, a 

constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros; e escolher e 

destituir os auditores independentes se houver.  

Hitt, Ireland e Hoskisson (Hitt, Ireland, & Hoskisson, 2002.cap.10,p.400-439) 

comentam que as muitas críticas referentes aos Conselhos de Administração se baseiam no  

argumento que estes não estão cumprindo seu verdadeiro papel, ou seja, que não estão 

defendendo os interesses dos acionistas. Isto estaria ocorrendo segundo os críticos, devido a 

grande influência que os gerentes das corporações têm sobre esses conselheiros e, procuram 

diante dessa influência obter privilégios, em relação aos outros acionistas. 

Ainda segundo Hitt, Ireland e Hoskisson (Hitt, Ireland, & Hoskisson, 

2002.cap.10,p.400-439) outros críticos argumentam que, se os conselheiros fossem 

independentes da corporação, não fazendo parte, portanto, de sua estrutura societária, uma 

fiscalização mais efetiva da conduta dos gestores seria bem mais provável. 

Segundo a OCDE (OCDE - Organização para Cooperação e Desenvolvimento) sugere 

que, para conselhos com essas características, sejam instalados comitês, pelo Conselho de 

Administração, visando a resolução de conflitos, que podem ocorrer dentro da corporação. 

Esses devem ser compostos pelos próprios conselheiros e tem como objetivo primordial, 

garantir a confiança dos investidores. 

De acordo com (Rossetti & Andrade, 2012) o Conselho de Administração no ambiente 

de governança corporativa, quando estruturado conforme os códigos de melhores práticas, é 

o órgão guardião dos interesses dos proprietários, tornando-se o órgão de caráter nuclear, 

dotado de poderes emanados da Assembleia Geral, em volta do qual gravitam os demais 

órgãos da administração. A sua missão precípua é a de ligação fiduciária entre a Propriedade 

e a Diretoria Executiva, no monitoramento de todo um conjunto de riscos de gestão e de 

conflitos e custos de agência. Essa função faculta ao Conselho de Administração a mais 

importante incumbência de força interna de controle das corporações: ele dá o tom de 

envolvimento com a gestão, define em regimento a sua missão e os seus papéis e estabelece 

regras para suas formas de atuação. 
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2.5.3 Diretoria 
 

Em conjunto com o Conselho de Administração, a Diretoria forma o órgão de 

administração da corporação. Nas sociedades em que não há Conselho de Administração, 

cabe a Diretoria desempenhar todas as funções executivas. Se houver Conselho de 

Administração, caberá à Diretoria administrar a sociedade segundo as orientações do 

Conselho. 

Segundo (Rossetti & Andrade, 2012) há, por princípio, uma separação formal dos 

processos e papéis que cabem ao Conselho de Administração e à Diretoria: as do conselho 

são mais decisões de controle; as da direção, decisões de gestão. 

2.5.4 Conselho Fiscal 
 

Para Filho (Filho, 2014) todas as sociedades por ações devem ter um Conselho Fiscal, 

mas seu funcionamento é facultativo. O estatuto deve dispor se o funcionamento será 

permanente ou se será instalado nos exercícios sociais a pedido de acionistas. 

O Conselho Fiscal somente tem funcionamento permanente nas sociedades de 

economia mista ou se assim for previsto no estatuto. Quando o funcionamento nao é 

permanente, o Conselho Fiscal é instalado pela Assembleia Geral a pedido de acionistas que 

representem no mínimo, 10% do capital votante ou 5% do capital não votante, e seu 

funcionamento termina na primeira assembleia geral ordinária, após a sua instalação. A 

principal função do Conselho Fiscal é fiscalizar a gestão da empresa e das contas dos 

administradores, a fim de proteger os acionistas, principalmente os minoritários. 

De acordo com (Rossetti & Andrade, 2012) o Conselho Fiscal é eleito pela Assembleia 

Geral garantindo o exercício do direito dos proprietários de fiscalizar a gestão dos negócios, 

os resultados apresentados pela administração e as variações patrimoniais da companhia. 

Trata-se do órgão de governança que informa, opina, sugere e denúncia, não exercendo, 

porém, a administração ativa da companhia. 

Ainda segundo (Rossetti & Andrade, 2012) a lista de funções do Conselho de Fiscal é 

extensa: 

➢ Fiscalizar os atos dos administradores. 

➢ Opinar sobre o relatório anual da administração. 

➢ Opinar sobre propostas da administração a serem submetidas à Assembleia 

Geral. 

➢ Denunciar aos órgãos da administração erros, fraudes ou crimes, sugerindo 

providências. 
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➢ Analisar mensalmente balancetes e demonstrações financeiras do exercício 

social. 

 

2.5.5 Auditoria Independente 
 

De acordo com (Rossetti & Andrade, 2012), as responsabilidades essenciais da 

Auditoria Independente concentram-se na análise das demonstrações contábeis das 

empresas, verificando, de um lado, se elas estão conformes com as normas exigidas no país 

e com as internacionais, para as empresas que emitiram títulos em mercados financeiros 

externos, de outro lado, se elas refletem corretamente a realidade da empresa, quanto a 

resultados e a variações patrimoniais. Essas atribuições são do interesse dos proprietários, 

do Conselho de Administração e de seu comitê de auditoria. São também do interesse dos 

analistas e dos investidores do mercado de capitais. 

Ainda prosseguindo conforme (Rossetti & Andrade, 2012), no Brasil, este órgão é 

expressamente destacado na Lei das Sociedades Anônimas, ao estabelecer que “as 

demonstrações financeiras das companhias abertas observarão as normas expedidas pela 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e serão obrigatoriamente auditadas por auditores 

independentes registrados na mesma comissão”. 

 

2.5.6 Comitê de Auditoria 
 

Também segundo (Rossetti & Andrade, 2012) o vínculo do Comitê de Auditoria é com 

o Conselho de Administração, que os constitui, estabelecendo suas funções e aprovando sua 

composição. Entre as funções tradicionalmente atribuídas a esse órgão de governança 

encontram-se: 

1. Supervisão da integridade e da qualidade das práticas contábeis e dos 

demonstrativos convencionais de resultados. 

2. Verificação da conformidade dos atos da administração em relação ao 

ordenamento legal e aos estatutos sociais. 

3. Orientação das relações da companhia com os analistas, os mercados e os 

investidores. 

4. Levantamento e análise de “riscos vitais”. 

 

2.5.7 Auditoria Interna 
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Para Rossetti e Andrade (Rossetti & Andrade, 2012) a Auditoria Interna não é 

habitualmente destacada como órgão de governança, mas como um dos serviços 

corporativos de apoio da Direção. O papel básico da Auditoria Interna é o de organizar o 

ambiente interno de controle formalmente focado em compliance. O empoderamento da 

Auditoria Interna com foco em riscos atribuiu-lhe um papel relevante no ambiente de 

governança, em atuação sinérgica com o Conselho Fiscal, com a Auditoria Independente e 

com o Comitê de Auditoria. Sua importância tem evoluído paralelamente com o 

desenvolvimento das boas práticas de governança corporativa, uma vez que estas dificilmente 

se efetivam sem controles internos de alta eficácia operacional e estratégica. Ainda que o foco 

desse serviço subordinado à Diretoria seja compliance em relação aos propósitos da 

companhia e às normas internas e externas, é de um bom trabalho de uma Auditoria Interna 

comprometida com uma abordagem abrangente que se atenderão a outros dois princípios da 

boa governança: accountability e disclosure. Tanto a prestação responsável de contas quanto 

a transparência têm por fundamentos a existência de adequado controle das operações 

internas. 

Ainda conforme Rossetti e Andrade (Rossetti & Andrade, 2012) um dos marcos 

construtivos da governança corporativa, o Relatório Cadbury de 1992, destacou 

expressamente este órgão como elemento nuclear dos sistemas de controle. 

 

Feita essa pequena explanação sobre os órgãos societários, vamos agora descrever 

as principais iniciativas para desenvolver a boa governança corporativa no Brasil a 

partir de 1990. 

 

a) A Nova Lei das S.A.  

No Brasil o movimento das boas práticas de governança corporativa ganhou força com 

a publicação da Lei nº 10.303/01 que reformou a Lei das Sociedades por Ações, Lei nº 

6.406/1976. As alterações da Lei das Sociedades Anônimas foram pautadas pelos princípios 

da governança e possibilitaram a redemocratização do governo das corporações, com vistas 

ao estabelecimento de um equilíbrio de poderes nas relações societárias, já que oferece mais 

proteção aos acionistas minoritários. Entre as principais mudanças podemos citar: a redução 

proporcional das emissões das ações preferenciais de 2/3 para 50% do capital total6; retorno 

do direito ao recesso nos casos de cisão da corporação que exijam mudança no objeto social; 

                                                
6 Esse percentual só é obrigatório para as empresas que decidirem abrir seu capital após a publicação da Lei nº  
10.303/2001 
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diminuição no dividendo obrigatório e, no caso de alienação de controle, a volta da 

obrigatoriedade do tag along7 para ações ordinárias. 

No entanto, a companhia também pode decidir interromper a negociação de seus 

valores mobiliários no mercado, nesse caso, conforme a nova Lei das S.A., ela deve fazer 

uma oferta pública pela totalidade das ações em circulação, pelas quais deve oferecer um 

preço justo, calculando esse valor com base no fluxo de caixa descontado, na comparação 

de multiplus, na cotação de ações no mercado, no patrimônio líquido contábil, no patrimônio 

líquido a preço de mercado ou em outro critério que seja aceito pela CVM. 

Segundo o site da Alpes (Alpes corretora de Câmbio e Valores Mobiliários, 2011), foi 

o que aconteceu com o grupo UOL em 2011. O portal de internet UOL, anunciou que seu 

acionista controlador Folhapar fará uma oferta pública para comprar as ações que estão em 

poder dos acionistas minoritários.  Dessa forma, o grupo cancela seu registro de companhia 

aberta, tirando de circulação seus papéis, negociados na Bovespa desde 2005. 

Ainda segundo a Alpes (Alpes corretora de Câmbio e Valores Mobiliários, 2011) esse 

fechamento de capital feito pela UOL de forma espontânea, é difícil de acontecer no Brasil. 

Em 2010, 83 empresas deixaram o mercado, mas apenas 33 o fizeram de maneira 

voluntária.   

A nova lei das S.A., também determina que as ações preferenciais sem direito a voto 

só podem ser negociadas no mercado se tiverem as seguintes características: dividendo, pelo 

menos, 10% superior ao da ação ordinária; prioridade no recebimento de um dividendo 

mínimo de 3% do valor do patrimônio líquido da ação; tag along de 80% do preço de venda 

da empresa. 

A Lei nº 10.303/2001 contemplou a CVM dando a esta mais autonomia ao transformá-

la em entidade autárquica, sob regime especial, com personalidade jurídica e patrimônio 

próprios, com autonomia financeira, orçamentária e política, de modo a não se subordinar a 

qualquer outro órgão, embora esteja subordinada ao Ministério da Fazenda. A lei também 

tipifica os crimes contra o mercado de capitais, como manipulação de mercado, uso indevido 

de informação privilegiada e exercício irregular de cargo, de profissão ou de função. 

Para concluir nossa explanação sobre a Lei n º10.303/2001, podemos dizer que ela 

incorporou importantes práticas de governança comparativas ao direito brasileiro. E embora 

possa não ter atendido todos os anseios dos agentes políticos que participaram da sua 

discussão e implementação, no geral cumpriu seu papel, ou seja, de conferir mais 

transparência e confiabilidade aos investidores do mercado de capitais brasileiro.  

                                                
7 O tag along é um mecanismo previsto na Lei das S.A., que visa dar mais garantia aos acionistas minoritários, 

nos casos de mudança no controle da companhia. Ou seja, se a empresa garantir um tag along de 100%, significa 
que o acionista minoritário receberá 100% do valor por ação recebido pelo controlador, no caso de venda da 
empresa. Lembrando que por lei o tag along mínimo é 80% e ele so beneficia as ações ordinárias. 
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b) Código de Boas Práticas de Governança Corporativa do IBGC 

Segundo o IBGC (Instituto Brasileiro de Governaça Corporativa, 2015), a ideia de se 

fortalecer a atuação dos conselhos de administração foi idealizada pelo administrador de 

empresas Bengt Hallqvist e pelo professor e consultor João Bosco Lodi. Em consequência foi 

fundado em 1995 o Instituto Brasileiro de Conselheiros de Administração (IBCA) por um grupo 

de 36 pessoas, entre empresários, conselheiros, executivos e estudiosos. A intenção desse 

grupo era a de fortalecer a atuação dos conselhos de administração - órgão de orientação, 

supervisão e controle nas empresas. 

No decorrer dos anos 90, as demandas aumentaram em função das próprias 

transformações que as empresas estavam sofrendo nesse período como reflexos da 

globalização em relação às questões de propriedade, diretoria, conselho fiscal e auditoria 

independente, entre outros. Assim, devido as grandes mudanças que estavam ocorrendo no 

mercado, em 1999 o nome do IBCA é mudado para Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa (IBGC). Que desde a sua fundação é reconhecido no Brasil, como a principal 

referência na difusão das melhores práticas de Governança Corporativa no mercado 

brasileiro. 

Já em 1999, o IBGC cria e publica, o primeiro código de melhores práticas com o 

objetivo de divulgar as boas práticas de governança corporativa no país, essa primeira 

publicação focava a estrutura e a formação dos conselhos e a minimização de conflitos de 

interesse. Hoje, esse importante código se encontra em sua 5ª edição, publicada em 2015, e 

aborda outros temas tais como, propriedade, auditoria independente, conselho fiscal, 

transparência e ética.  

Conforme defende o IBGC (Instituto brasileiro de Governança Corporativa, 2015), o 

Código apresenta recomendações de boas práticas de Governança com o objetivo de 

contribuir para a evolução da Governança Corporativa das empresas e demais organizações 

atuantes no mercado brasileiro.  

Esse Código é de aplicação voluntária pelas corporações e tem como pressuposto a 

transparência, equidade, prestação de contas e a responsabilidade corporativa e é dividido 

em cinco partes: sócios, conselho de administração, diretoria, órgão de fiscalização e controle, 

conduta e conflito de interesses.  

Esse novo Código está dividido em três frentes: os princípios, que reúnem as condutas 

que traduzem valores de governança desejados pelo código; os fundamentos, que embasam 

e explicam os princípios; e as práticas recomendadas, que somam 54 e correspondem às 

regras para cumprir com os princípios determinados.  
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Apesar da correlação com a reforma do Novo Mercado (segundo a nomenclatura da 

BM &FBovespa, é o conjunto das empresas que se encontram no mais avançado nível de 

governança corporativa), há medidas nesse novo Código que dão um passo a mais, como a 

determinação de que pelo menos um terço dos membros do conselho de administração seja 

independente, com claras definições sobre o que pode comprometer o critério de 

independência.  

 

c) Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo - BM&F Bovespa 

Implantado, em 11 de dezembro de 2000, o Novo Mercado da Bolsa de Valores de 

São Paulo (Bovespa), tem como principal atribuição negociar ações emitidas por corporações 

que se comprometem, voluntariamente, com as práticas da governança corporativa. 

Esse novo segmento é constituído por três estágios, nível I, nível II e o Novo Mercado, 

as corporações que aderirem, deverão adotar regras de governança corporativa mais 

exigentes do que as praticadas pela legislação vigente. O intuito da criação dos níveis I e II 

foi de adequar as corporações para o ingresso no terceiro estagio, ou seja, no Novo Mercado.  

Todas as corporações participantes devem seguir as normas diferenciadas de 

governança corporativa definidas pela Bovespa e consolidadas no regulamento de listagem. 

Em resumo essas regras ampliam os direitos dos acionistas e melhoram a qualidade das 

informações prestadas pelas companhias. Os compromissos presentes no regulamento de 

listagem do Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado devem ser aprovados em assembleias-gerais e 

incluídos no estatuto social da Companhia. Além disso, controladores e administradores 

devem assinar um contrato entre a Bovespa e a empresa, fortalecendo a exigibilidade do 

cumprimento das regras. 

O Novo Mercado da Bovespa não faz nenhuma restrição em relação ao setor das 

corporações, que quiserem participar desse segmento. 

As corporações que se habilitarem para aderirem ao Nível 1 terão que se  

comprometerem com a transparência nas informações e com a pulverização acionária. 

Já para Classificar-se no Nível II a corporação além de cumprir com todas as 

obrigações contidas no Nível I tem que comprometer-se com um conjunto bem mais amplo 

de práticas de governança e de direitos adicionais para os acionistas minoritários.  

Segundo a BM&F BOVESPA (BM & FBOVESPA, 2015) o Novo Mercado foi lançado 

em dezembro 2000. E desde o momento do seu lançamento, estabeleceu um padrão de 

governança corporativa totalmente diferenciado do utilizado até então pelas corporações 

brasileiras. Tornando-se a partir da sua primeira listagem em 2002 o padrão de transparência 

e governança exigido pelo mercado investidor para novas aberturas de capital.  
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Hoje o Novo Mercado é uma realidade nas práticas de boa governança no Brasil e 

escolhido pelas empresas que adotam voluntariamente, práticas de governança corporativa 

adicionais às que são exigidas pela legislação brasileira para negociar as suas ações.  

O Novo Mercado induz as corporações a um elevadíssimo padrão de Governança 

Corporativa. As corporações que participam do Novo Mercado só podem emitir ações com 

direito de voto, as conhecidas ações ordinárias. 

Passamos agora a citar algumas regras relacionadas à estrutura de governança e 

direitos dos acionistas do Novo Mercado: 

✓ O capital deve ser composto exclusivamente por ações ordinárias com direito a voto; 

✓ No caso de venda do controle, todos os acionistas têm direito a vender suas ações 

pelo mesmo preço (tag along de 100%); 

✓ Em caso de deslistagem ou cancelamento do contrato com a BM&FBOVESPA, a 

corporação deverá fazer oferta pública para recomprar as ações de todos os acionistas 

no mínimo pelo valor econômico; 

✓ O Conselho de Administração deve ser composto por no mínimo cinco membros, 

sendo 20% dos conselheiros independentes e o mandato máximo de dois anos; 

✓ A corporação também se compromete a manter no mínimo 25% das ações em 

circulação (free float); 

✓ Divulgação de dados financeiros mais completos, incluindo relatórios trimestrais com 

demonstração de fluxo de caixa e relatórios consolidados revisados por um auditor 

independente; 

✓ A corporação deverá disponibilizar relatórios financeiros anuais em um padrão 

internacionalmente aceito; 

✓ Necessidade de divulgar mensalmente as negociações com valores mobiliários da 

corporação pelos diretores, executivos e acionistas controladores. 

✓ A seguir no quadro 01, apresentamos um comparativo dos regulamentos de listagem 

do Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado. 

 

Figura 2: Comparativo dos Segmentos de Listagem 

 NOVO 
MERCADO 

NÍVEL 2 NÍVEL 1 TRADICIONAL 

Características das 
Ações Emitidas 

Permite a 
existência somente 
de ações ON 

Permite a existência 
de ações ON e PN 
(com direitos 
adicionais) 

Permite a existência de ações ON e 
PN (conforme legislação) 

Percentual Mínimo de 
Ações em Circulação 

(free float) 
No mínimo 25% de free float Não há regra 

Distribuições Públicas 
de Ações 

 
Esforços de dispersão acionária 

 
Não há regra 
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Vedação a 
Disposições 
Estatutárias 

Limitação de voto inferior a 5% do capital, 
quórum qualificado e "cláusulas pétreas” 

Não há regra 

Composição do 
Conselho de 

Administração 

Mínimo de 5 membros, dos quais pelo 
menos 20% devem ser independentes com 

mandato unificado de até 2 anos 

Mínimo de 
3 membros 
(conforme 

legislação), 
com 

mandato 
unificado 
de até 2 

anos 

Mínimo de 3 
membros (conforme 

legislação) 

Vedação à 
Acumulação de 

Cargos 

Presidente do conselho e diretor presidente ou principal 
executivo pela mesma pessoa (carência de 3 anos a 

partir da adesão) 
Não há regra 

Obrigação do 
Conselho de 

Administração 

Manifestação sobre qualquer oferta pública 
de aquisição de ações da companhia 

Não há regra 

Demonstrações 
Financeiras 

Traduzidas para o inglês Conforme legislação 

Reunião Pública Anual Obrigatória Facultativa 

Calendário de Eventos 
Corporativos 

Obrigatório Facultativa 

Divulgação adicional 
de informações 

Obrigatório Facultativo 

Concessão de Tag 
Along 

Política de negociação de valores mobiliários e código de 
conduta 

Não há regra 

Oferta Pública de 
Aquisição de Ações no 

Mínimo pelo Valor 
Econômico 

100% para ações 
ON 

100% para ações 
ON e PN 

80% para ações ON (conforme 
legislação) 

Adesão à Câmara de 
Arbitragem do 

Mercado 
Obrigatório Facultativo 

 

Fonte: Adaptado (BM & FBOVESPA, 2015) 

 

É interessante ressaltar que essas políticas mesmo trazendo benefícios para a 

sociedade, têm como objetivo principal o aumento do valor das empresas e facilidades de 

acesso ao capital. Os organismos internacionais como o Fundo Monetário Internacional (FMI) 

e o Banco Mundial estão cada vez mais condicionando sua ajuda e seus empréstimos à 

condição que sejam implementadas à boa governança nas empresas. Vamos descrever agora 

as principais características, que se implementadas, asseguram que as corrupções sejam 

minimizadas e as necessidades de divisão das minorias sejam levadas em conta: 

1. Participação – é a liberdade de expressão e liberdade de associação de um lado e uma 

sociedade civil organizada de outro lado; 

2. Estado de direitos – requer que a estrutura legal justa, se aplique a todos os cidadãos 

do estado, independentemente da sua riqueza, influência política, condição social, 

profissão, sexo, raça. 

3. Transparência – as decisões tomadas e suas fiscalizações são feitas através e regras 

e regulamentos conhecidos.  
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4. Responsabilidade – as instituições governamentais e a forma com que elas procedem 

são desenhadas para servir os membros da sociedade como um todo e não para 

pessoas privilegiadas. 

5. Decisões orientadas para um consenso – as decisões são tomadas levando-se em 

conta que os diferentes grupos da sociedade necessitam mediar seus diferentes 

interesses. O objetivo da governança na busca do consenso nas relações sociais deve 

ser a obtenção de uma concordância sobre qual é o melhor caminho para a sociedade 

como um todo. Além disso, as decisões devem ser tomadas levando em conta a forma 

como tal caminho deve ser trilhado. 

6. Igualdade e Exclusividade – procura assegurar igualdade em todos os grupos perante 

os objetivos da sociedade. O caminho proposto pelo governante devebuscar promover 

o desenvolvimento econômico de todos os grupos sociais. 

7. Efetividade e eficiência – visa garantir os processos, e instituições governamentais 

devem produzir resultados que vão ao encontro das necessidades da sociedade, ao 

mesmo tempo em que fazem o melhor uso possível dos recursos à sua disposição. 

8. Suporte à Auditoria Fiscalizadoras – as instituições governamentais, as instituições  do  

setor  privado  e  as  organizações  da  sociedade  civil, devem ser fiscalizáveis pelas 

pessoas da sociedade e por seus apoiadores institucionais. De forma geral, elas 

devem ser fiscalizáveis por todas as pessoas que serão afetadas por suas decisões, 

atos e atividades. 

 

Quando a corporação opta pela governança corporativa, ela assume o compromisso 

de evitar erros de gestão e fraudes.  A corporação deve se comprometer a atingir um grau de 

transparência fornecendo um balanço detalhado aos investidores e assim, aumentar 

gradativamente os valores agregados às suas ações. Isso traz segurança aos investidores 

potenciais, acionistas e cotistas, e cada vez mais investimentos. Assim, podemos afirmar que 

a transparência é o principal fator para um analista comprar ou não ações e essencial para o 

processo de governança corporativa.  

O esforço em busca às boas práticas de governança corporativa é enorme; nesse 

sentido, podem-se destacar as seguintes iniciativas: Código de Boas Práticas do IBGC; 

Criação do Novo Mercado pela BOVESPA; Nova Lei das S.A´s; Recomendações da CVM; 

Ativismo do BNDES e dos fundos de pensão. (Oliveira D. d., 2006) 

Em 1999 ocorreu a criação do Instituto Brasileiro de Governança corporativa (IBGC) 

com o objetivo de divulgar as boas práticas no país. Em 2000 houve a publicação do Código 

Brasileiro das Melhores Práticas de Governança Corporativa e em 2002, a CVM editou uma 

cartilha com as recomendações da CVM sobre governança corporativa. Todos com o objetivo 
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de trazer um ambiente de maior confiança. Assim, as boas práticas de governança buscam a 

máxima eficiência administrativa e vêm para contribuir numa maior eficiência na tomada de 

decisões, em um contexto competitivo e complexo, um melhor relacionamento com o mercado 

de capitais e órgão reguladores e maior consideração pelos interesses dos acionistas 

minoritários. 

Para por em prática a governança corporativa, o IBGC criou em maio de 1999 o Código 

de Melhores Práticas de Governança Corporativa. Na sua elaboração, foram tomadas como 

linhas mestras a transparência, prestação de contas e a equidade de tratamento entre os 

acionistas. Para testar o nível de comprometimento das empresas em relação às práticas de 

governança corporativa, elas recebem da Bolsa de Valores de São Paulo, um certificado 

chamado “Selo Nível da Bovespa” - Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado.  (BM & FBOVESPA, 

2015; BM & FBOVESPA, 2015) 

Dentro deste contexto, o Selo Nível de governança é importante para as companhias 

porque traz um número maior de investimentos, principalmente para as empresas que já 

apresentam níveis altos. Além disso, quanto mais altos os níveis de governança, menos 

dependência de financiamentos por meio de dívidas. Enfim, com esse sistema, a 

administração está mais voltada para os resultados.  

São vários os benefícios ao se adotar essas práticas, entre eles a redução do custo 

de capital que facilita o financiamento de investimentos que permitem o crescimento da 

empresa; a possibilidade de correção dos rumos em períodos de crise; e o evitamento de 

abusos que possam lesar os acionistas. Isso tudo fortalece o mercado de capitais, ou seja, 

ajuda o país a crescer, investir, gerar empregos e ainda torna a empresa apta a sobreviver e 

evoluir no mundo globalizado.  

Um dos problemas enfrentados pelas empresas e que muitas vezes as têm levado ao 

fracasso, é a ausência de conselheiros qualificados e de bons sistemas de governança 

corporativa, pois a facilidade de ocorrer problemas, como os elencados abaixo, são muito 

maiores, comparando com empresas que adotam as boas práticas: 

✓ Abusos de poder (do acionista controlador sobre minoritários,  da diretoria  sobre  o  

acionista  e  dos  administradores  sobre  terceiros); 

✓ Erros estratégicos (resultado de muito poder concentrado no executivo principal); 

✓ Fraudes (uso de informação privilegiada em benefício próprio, atuação em conflito de 

interesses). 

Construir a cultura de governança corporativa não é, ainda hoje, um trabalho fácil. 

Exige constante atualização e uma visão precisa das peculiaridades e demandas do ambiente 

brasileiro. 
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Monforte (Monforte, 2006) assinala que a governança não é uma teoria, não é um 

armazém de receitas prontas e acabadas ou  uma  filosofia,  mas  uma ferramenta de gestão 

real. Por isso, é feita sempre a pergunta de como deve ser o modelo brasileiro de governança. 

Cada país tem um ambiente social e econômico diferente. Um conjunto de leis e regulações 

e costumes da sociedade também diferentes.  

 

2.6 Conselho de Administração e Conflitos de Agência 
 

Segundo Rossetti e Andrade (Rossetti & Andrade, 2012), as várias hipóteses de 

conflitos potenciais entre acionistas e gestores ou entre acionistas majoritários e minoritários 

têm sua origem na dispersão do capital das corporações e na consequente separação entre 

a propriedade e a gestão, estando ligados às raízes históricas da governança corporativa, à 

difusão e à adoção de seus valores e práticas. Na literatura de governança corporativa, são 

denominados conflitos de agência, dificilmente evitados no mundo dos negócios, ainda 

segundo Rossetti e Andrade (Rossetti & Andrade, 2012), por duas razões: primeiro, 

sintetizado no axioma de Klein, por não existir contrato completo; e, segundo, sintetizado no 

axioma de Jensen-Meckling, pela inexistência de agente perfeito. 

Os contratos perfeitos deixaram de existir, devido ao grande número de contingências 

possíveis, à multiplicidade de reações às contingências e a crescente frequência com que as 

contingências imprevisíveis passaram a ocorrer. Na impossibilidade de se definirem contratos 

completos, outorga-se aos gestores mais do que a execução de medidas previsíveis e o 

controle da empresa, ou seja, a livre tomada de decisões em resposta a eventos não previstos.  

Essa condição outorgada é definida como juízo gerencial, juízo que pode estar mais à 

serviço dos objetivos dos gestores do que dos acionistas, gerando conflitos de agência. O 

interesse próprio que se sobrepõe aos interesses de terceiros, ou melhor, neste caso era 

analisado o interesse do gestor propenso a tomar decisões que beneficiem sua posição e 

seus propósitos, sobrepujando os interesses dos acionistas, é o que define o axioma de 

Jensen e Meckling, na inexistência do agente perfeito. 

Durante muito tempo, desde que Berle e Means, no início dos anos 30, chamaram 

atenção para a dispersão do capital das empresas e para o divórcio entre a propriedade e a 

gestão, o problema crucial do que hoje se chama de governança corporativa se centrou no 

conflito de agência. Uma das questões principais era evitar o comportamento oportunista dos 

gestores descrito como moral hazard. (Rossetti & Andrade, 2012) 

O Conselho de Administração é um dos principais mecanismos para alinhamento dos 

interesses entre acionistas e executivos no sistema de governança de uma companhia. Além 

dele, mecanismos internos, como o sistema de remuneração dos executivos, mecanismos 
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externos, como a divulgação de informações periódicas, a presença de um mercado de 

aquisições hostis e a existência de um mercado de trabalho competitivo também são 

importantes fontes para a redução do problema de agência. (Silveira A. D., 2010) 

Segundo Fama e Jensen (Fama, Eugene; Jensen, Michael;, 1983), a inclusão de 

conselheiros externos profissionais aumenta a efetividade do Conselho e reduz a 

probabilidade de conluio dos altos executivos, com o objetivo de expropriar a riqueza dos 

acionistas. Todavia, há um conflito de visões sobre como a independência do Conselho afeta 

o monitoramento e o desempenho das empresas. A literatura sobre governança corporativa 

mostra também que a composição do Conselho, a respeito da quantidade de membros 

independentes, está relacionada à mitigação dos problemas de agência. De fato, essa 

literatura demonstrou que grandes Conselhos com poucos conselheiros independentes 

tinham mais problemas de agência. Por outro lado, empresas com pequenos Conselhos e 

mais membros externos estariam resguardadas, pois nessa hipótese o Conselho estaria mais 

preocupado com o bem-estar dos acionistas e com o melhor desempenho da empresa. 

Jensen (Jensen M. , 1993) reforça o argumento de que os conselheiros internos 

(executivos da companhia) têm menor probabilidade de monitorar o desempenho do diretor 

executivo, já que a evolução de suas carreiras depende em boa parte, do próprio. Como a 

chance de uma atitude de animosidade ou de retribuição do diretor executivo é muito grande, 

é quase impossível para aqueles que se reportam diretamente a ele participarem de forma 

aberta e crítica na sua avaliação e no seu monitoramento. Portanto, o único membro interno 

(executivo) do conselho de administração deve ser o diretor executivo.    

O Badesc segue esse princípio, pois somente o Diretor Presidente faz parte do 

Conselho de Administração, exercendo a função de vice-presidente. O processo decisório da 

alta gestão é dividido em dois grupos: aquele referente à gestão, exclusivo da Diretoria 

Colegiada, incluindo a geração de propostas e a execução de decisões; e o de competência 

do Conselho de Administração, ligado ao monitoramento do desempenho corporativo e a 

práticas dos gestores à ratificação das medidas a serem executadas.  

O Badesc possui um forte viés político devido ao seu controle acionário pertencer ao 

governo do estado de Santa Catarina. 

Segundo Hillbrecht (Hillbrecht, 1999), o problema da relação principal-agente é geral 

no mercado acionário. Ele existe porque, embora muitos dos atos dos administradores sejam 

visíveis para os proprietários, como por exemplo, o investimento em capital físico, existe uma 

grande variedade de atos que não o são como, por exemplo, os gastos para aumento de 

produtividade, investimento em pesquisa, gastos em ostentação, bem como o próprio esforço 

dos administradores. Para evitar-se o problema, os acionistas devem incorrer em custos de 

monitoramento e promover detalhadas auditorias periodicamente. Mas isso remete 
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novamente ao problema do free-rider8, pois como essa ação beneficia todo o conjunto de 

acionistas, nenhum acionista individualmente pode achar que valha a pena gastar seus 

recursos para tal.  

Segundo Dutra e Saito (Dutra & Saito, 2007), quando há acionistas controladores, com 

maioria de ações e direito a voto e mercados secundários menos líquidos, apresenta-se como 

alternativa aos acionistas minoritários a utilização de mecanismos de controle interno da 

administração, como é o caso do conselho de administração. 

A problemática da liberdade desfrutada pelos integrantes dos conselhos é referida 

pelos principais códigos de melhores práticas de governança corporativa. O Instituto Brasileiro 

de Governança Corporativa (IBGC, 2000), por exemplo, dispõe: a razão fundamental da 

importância de independência é evitar conflitos de interesse.  

É tarefa do Conselho de Administração deliberar sobre a remuneração dos altos 

executivos, para evitar a manipulação do diretor executivo de maneira a conseguir obter para 

si níveis excessivos de remuneração. É aconselhado instituir-se um Comitê de Remuneração 

formado por membros independentes do conselho. A Assembléia Geral, nos exercícios em 

que forem pagos o dividendo obrigatório e a participação de lucros aos empregados, poderá 

atribuir participação nos lucros da empresa aos membros da Diretoria, desde que o total não 

ultrapasse 50% da remuneração anual dos membros da Diretoria Executiva e nem cinco 

milésimos dos lucros (art. 190 da Lei nº 6.404/76), prevalecendo o limite que for menor. 

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações (art. 142), compete ao Conselho de 

Administração: 

I. fixar a orientação geral dos negócios da companhia; 

II. eleger e destituir os diretores da companhia e fixar-lhes as atribuições, observado o 

que a respeito dispuser o estatuto; 

III.  fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da 

companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, 

e quaisquer outros atos; 

IV. convocar a assembléia-geral quando julgar conveniente, ou no caso do artigo 132; 

V. manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria; 

VI. manifestar-se previamente sobre atos ou contratos, quando o estatuto assim o exigir; 

VII. deliberar, quando autorizado pelo estatuto, sobre a emissão de ações ou de bônus de 

subscrição;  

                                                
8A microeconomia define o comportamento free rider como sendo aquele em que um ou mais agentes econômicos 

acabam usufruindo de um determinado benefício proveniente de um bem, sem que tenha havido uma contribuição 

para a obtenção de tal. 
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VIII.  autorizar, se o estatuto não dispuser em contrário, a alienação de bens do ativo não 

circulante, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de 

terceiros;  

IX.  escolher e destituir os auditores independentes, se houver. 

De acordo com a Lei das S/A, o conselho de administração é o órgão com deliberação 

colegiada e não individual de seus membros e deve ser composto por, no mínimo, três 

membros. Os conselhos de administração em todo o mundo têm sido alvo de críticas devido 

à sua passividade perante os acionistas controladores e executivos. Segundo Tirole (2006), 

existem quatro fatores que levam a essa situação: falta de independência, incentivo 

inadequado, falta de dedicação à empresa e vantagens em evitar conflitos devido à 

proximidade com o CEO, incluindo a possibilidade de obter regalias e facilidade na reeleição, 

o que não é conseguido junto aos acionistas minoritários. 

É muito defendida pelos órgãos de governança a criação de comitês de 

assessoramento ao conselho administrativo, motivado pela ideia de haver um 

aprofundamento maior por parte dos integrantes destes comitês em matérias específicas, 

acarretando melhores resultados nas tomadas de decisão. A existência de um comitê de 

auditoria é o mais reivindicado, pois seu papel é crucial no gerenciamento de riscos 

corporativos, controle de sistemas internos e observância dos princípios contábeis nas 

demonstrações financeiras. O comitê de nomeação também é bastante recomendado, pois 

trata do processo de substituição de membros da diretoria executiva e do conselho 

administrativo e monitora a empresa quanto à adesão a melhores práticas de governança. 

Outro tema controverso sobre as práticas do conselho de administração refere-se ao 

prazo de atuação dos conselheiros. Segundo alguns autores, é difícil remover conselheiros 

que não estejam contribuindo plenamente para suas funções, o que seria facilitado caso fosse 

estipulado um prazo de mandato preferencialmente igual a um ou dois anos, podendo ser 

reeleito, porém não ultrapassando o prazo máximo de 20 anos. Um possível revés ao 

estabelecimento de prazo é que ele poderia excluir conselheiros em pleno vigor e cuja 

experiência poderia mostrar-se valiosa para a empresa. 

Segundo Silveira (Silveira A. D., 2010), uma afirmação que parece óbvia para pessoas 

com longa vivência em conselhos apenas recentemente começou a ser investigada no mundo 

acadêmico: “os conselhos não são somente um mero órgão administrativo, mas constituem-

se em redes sociais cujos relacionamentos pessoais entre conselheiros e entre estes e os 

CEO’s podem determinar as decisões corporativas e influenciar o desempenho das 

companhias”. 

Esta análise sobre o Conselho de Administração do BADESC ajuda a responder uma 

pergunta a muito levantada por economistas como Lewis e Gerschenkron: o governo deve, 



Vanessa Barbi Ammon – Práticas de Governança Corporativa: Uma Abordagem Crítica Acerca dos Princípios 
Adotados na Agência de fomento do Estado de Santa Catarina S/A - Badesc 

Universidade Lusófona de Humanidade e Tecnologias – Escola de Ciências Econômicas e das Organizações  
  52 
 

ou não, participar em instituições financeiras? Em livro publicado por López - de - Silanes e 

Shleifer, em 2002, é descrito que, nos anos 70, o Estado era proprietário de 40% dos maiores 

bancos nos países desenvolvidos e de 65% nos países em desenvolvimento. Porém, nos 

anos 80 e 90, houve uma grande onda de privatizações no setor, o que resultou em uma 

drástica redução do papel do Estado nessa área. Em meados de 1990, a presença do Estado 

no setor bancário havia caído consideravelmente, mas continuava significativa, com 

participação de 25% nos países desenvolvidos e de 50% nos em desenvolvimento. Os autores 

destacam a argumentação de alguns observadores de que a presença do Estado no setor 

bancário seria importante devido às falhas de mercado e pela necessidade de intervir 

promovendo o desenvolvimento do país. A visão de agência é favorável à intervenção do 

Estado nesse setor, supondo uma dimensão mais social e de desenvolvimento, mas destaca-

se que, mesmo existindo imperfeições nos mercados, os custos de operação de uma 

instituição dentro da estrutura governamental podem superar em muito os ganhos sociais da 

participação estatal. 

Outro argumento positivo para a participação do estado no setor bancário foi 

observado recentemente, quando o governo interveio, através do Banco do Brasil, tomando 

diversas medidas, ativa e rapidamente, para conter a crise no sistema financeiro, ajudando o 

país a sentir menos os efeitos da crise e a sair dela mais rápido que os demais países e 

fortalecido. 

Além disso, o Badesc sendo uma sociedade de economia mista, também possui papel 

fundamental na diminuição de falhas de mercado causadas pelo alto custo ou pela assimetria 

de informações, assim como na promoção do desenvolvimento financeiro e de serviços 

bancários em regiões de difícil acesso. 

A participação simultânea em conselhos de administração de diferentes companhias 

é pratica comum no Brasil, isto é, um mesmo profissional ocupa a posição de conselheiro em 

duas ou mais empresas, gerando um fenômeno que, na literatura internacional, é conhecido 

como board interlocking9.  

A maioria dos estudos sobre o assunto aponta uma correlação negativa entre a 

participação de conselheiros em múltiplas empresas e os indicadores financeiros das 

companhias. Algumas linhas de pesquisa defendem que o conselho de administração possui 

um capital social de grande valia para a empresa devido à sua rede de contatos e 

conhecimentos. Dessa forma, a empresa usufrui de economia de custos de transação, uma 

vez que o compartilhamento de conselheiros em cargos de alta gestão pelas empresas 

proporciona vias de comunicação que melhoram a troca de informações, reduzindo custos. 

                                                
9 Board interlocking trata da possibilidade do valor corporativo ser afetado pelo número de outros cargos ocupados 

pelos conselheiros de uma dada empresa. Consiste no fato de um profissional ocupar a posição de conselheiro 
em duas ou mais empresas, estabelecendo, desta forma, uma ligação entre elas (Fich & White, 2001). 
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Segundo Boyd (1990), as empresas com maior incerteza no ambiente, detentoras de maiores 

conexões com outras companhias através de seu conselho de administração obteriam melhor 

desempenho. 

Refutando a teoria de que um conselho administrativo com membros em comum em 

diversas companhias resultaria em melhores oportunidades e, consequentemente, em melhor 

desempenho corporativo, foi desenvolvido, por Fich e Shivdasani (Fich & Shivdasani , 2006), 

o conceito de busy board, onde pelo menos a metade ou mais dos conselheiros da companhia 

ocupa três ou mais cargos em outras empresas. Essa medida qualitativa de “conselho 

sobrecarregado” comprovaria que conselheiros vinculados a um número excessivo de outras 

empresas reduzem o valor e o desempenho corporativo. Fich e Shivdasani (Fich & Shivdasani 

, 2006) constatam que a razão valor de mercado sobre patrimônio líquido das empresas com 

conselhos sobrecarregados é 4,2% menor que a das companhias cujos conselhos não são 

sobrecarregados. Para os autores, o desempenho operacional também seria afetado, 

apresentando um menor retorno e giro sobre o ativo e com menor retorno sobre as vendas. 

Em resumo, o estudo aponta uma piora geral na qualidade da governança corporativa nas 

companhias com muitos conselheiros participando na administração de três ou mais 

empresas.  

 

2.7 As Agências de Fomento  
 

As agências de fomento têm sua origem na Resolução do Conselho Monetário 

Nacional de nº 2.574, de 17/12/98, e, posteriormente, na Resolução nº 2.828. Surgem na 

esteira do programa de redução da presença do setor público na atividade bancária, instituído 

pelo Governo Federal por meio da Medida Provisória nº 1.514, de 07/08/1996 (que sofreu 

sucessivas reedições, sendo a mais recente a de nº 2.192-70, de 24/08/2001). A partir da 

edição dessa Medida Provisória, os estados brasileiros obtiveram as condições ideais de 

financiamento para o saneamento de suas instituições, a essa altura, em grande parte 

combalidas por um processo crescente de degradação econômico-financeira, cuja origem, na 

maioria dos casos, remonta aos anos 80, agravada pelas restrições impostas pelos 

sucessivos planos econômicos, pela redução das taxas de juros e pelo fim da correção 

monetária, com custos incompatíveis com a atividade, além de mal sucedida gestão de 

créditos. No entanto, o diploma legal impôs condições. À nenhuma unidade da federação foi 

negado o direito de continuar tendo um banco, desde que viesse a atuar em condições de 

mercado, capacitada a submeter-se às regras competitivas, disputando espaço com a 

iniciativa privada. Para esses estados, o financiamento do ajuste se restringiu a 50% do 

montante necessário, cabendo ao controlador o aporte complementar. Aqueles estados que 
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optaram pela retirada do sistema por meio da privatização ou, até mesmo, pela extinção de 

suas instituições, obtiveram do Tesouro Nacional o financiamento dos recursos necessários 

ao ajustamento prévio dessas entidades, julgados imprescindíveis para a privatização, 

extinção ou, mesmo, transformação em instituição não-financeira. Aos estados que se 

retiraram efetivamente da atividade bancária, foi permitida uma única concessão: a criação 

de um órgão, com características especiais e atuação limitada, visando não só à tradicional 

intermediação financeira voltada para a concessão de créditos de médio e longo prazo. 

Surgem, então, as agências de fomento: em alguns estados, como algo totalmente novo, sem 

qualquer vínculo com instituições anteriores. As agências de fomento nascem sob uma série 

de restrições legais que em muito podem limitar a sua atuação. Parece que as limitações 

normativas buscam evitar que, no futuro, essas instituições se inviabilizem pelos mesmos 

equívocos cometidos pelas instituições predecessoras. (Neto, 2004) 

As agências de fomento têm fulcro na Resolução do Conselho Monetário Nacional, de 

nº 2.828, tendo como objeto social o financiamento de capital fixo e de giro, associado a 

projetos (empreendimentos que visem à ampliação ou à manutenção da capacidade produtiva 

de bens e serviços, previstos em programas de desenvolvimento econômico e social na 

Unidade da Federação onde tenham sede), e mais as características a seguir:  

a) são sociedades por ações de capital fechado nos termos da Lei nº. 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976;  

b) possuem obrigatoriamente da sua denominação a expressão Agência de Fomento, 

acrescida da indicação da Unidade da Federação controladora; 

c) integram o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) na condição de órgãos 

vinculados auxiliares; 

d) são subordinadas à supervisão e fiscalização do Banco Central do Brasil, inclusive 

devendo funcionar só com a autorização deste; 

e) apenas uma única agência de fomento por Unidade da Federação será autorizada pelo 

Banco Central do Brasil; 

f) praticam somente operações com recursos próprios e de repasses originários de 

fundos constitucionais, recursos orçamentários, organismos nacionais e internacionais 

de desenvolvimento;  

g) possuem permissão para a prestação de garantias, a utilização da alienação fiduciária 

e de cédulas de crédito industrial e comercial, e cobrança de encargos nos moldes 

praticados pelas instituições financeiras;  

h) atuam como prestadoras de serviços de consultoria, agente financeiro e 

administradoras de fundos de desenvolvimento;  
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i) possuem permissão para empregar em suas atividades, além de recursos próprios, os 

provenientes de fundos e programas oficiais; orçamentos federal, estaduais e 

municipais; organismos e instituições financeiras  nacionais e internacionais  de 

desenvolvimento; captação de depósito interfinanceiro vinculado a operações de 

microfinanças; 

j) prestam garantias em operações compatíveis com o objeto social; 

k) prestam serviços de consultoria e de agente financeiro; 

l) prestam serviços de administrador de fundos de desenvolvimento; 

m) podem aplicar disponibilidades de caixa em títulos públicos federais; 

n) operam com cessão de créditos; 

o) podem adquirir créditos e debêntures oriundos de operações compatíveis com o seu 

objeto social; 

p) participação societária, direta ou indireta, inclusive por meio de fundos de investimento, 

em sociedades empresárias não integrantes do sistema financeiro, organizadas sob a 

forma de sociedade limitada, cujo capital esteja totalmente integralizado, ou de 

sociedade anônima; 

q) podem operar com derivativos para proteção de posições próprias; 

r) operam com crédito rural; 

s) financiam o desenvolvimento de empreendimentos de natureza profissional, comercial 

ou industrial, de pequeno porte, inclusive a pessoas físicas; 

t) atuam com operações específicas de câmbio autorizadas pelo Banco Central do Brasil; 

u) atuam com operações de arrendamento mercantil financeiro; 

v) podem integralizar cotas de fundos que tenham participação da União, constituídos 

com o objetivo de garantir o risco de operações de crédito; 

w) podem aplicar em depósitos interfinanceiros vinculados a operações de microfinanças 

(DIM), com algumas excepcionalidades. 

 

O mesmo normativo trouxe ainda vedações importantes, como o acesso às linhas de 

assistência financeira e de redesconto do Banco Central do Brasil; acesso à conta Reservas 

Bancárias no Banco Central do Brasil; captação de recursos junto ao público, inclusive de 

recursos externos; e contratação de depósitos interfinanceiros, tanto como depositante como 

depositário, ressalvadas as operações de DIM (Depósitos Interfinanceiros de Microcrédito). 

Além disso, o artigo 6º da Resolução mencionada exige que o controlador, com recursos 

próprios, constitua um fundo de liquidez, equivalente, no mínimo, a 10% (dez por cento) do 

valor de suas obrigações, recursos esses que devem permanecer aplicados em Títulos 

Públicos Federais. Segundo definição do Banco Central do Brasil, as agências de fomento 
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integram o Sistema Financeiro Nacional. A Lei 6.024, de 13/03/74, e todos os demais 

postulados legais, resoluções, circulares, Manual de Normas e Instruções do Banco Central e 

Plano de Contas das Instituições Financeiras – COSIF, todos os documentos que regulam o 

funcionamento da atividade de intermediação financeira no Brasil, fundamentam, também, a 

ação das agências de fomento. É importante lembrarmos, ainda, que as agências são 

constituídas como sociedades anônimas de capital fechado, sob a égide da Lei 6.404/76 e 

seus desdobramentos, inclusive quanto ao objetivo lucro, como explicitado no artigo segundo 

da citada lei. Completa o quadro de leis e regulamentos, as normas e princípios que norteiam 

a administração pública. Como órgão da administração pública indireta, as agências estão 

sujeitas aos princípios constitucionais da moralidade, da legalidade, da publicidade e da 

eficiência, entre outros. Sujeitam-se ainda à fiscalização dos Tribunais de Contas e aos 

demais mecanismos de controles públicos. (Neto, 2004) 

Do ponto de vista da produção interna, aqui entendida como o conjunto de atividades 

realizadas no âmbito da organização, voltadas à criação de valor econômico, as agências 

podem ser organizadas, dentro de uma perspectiva mais holística, em três fases que se inter-

relacionam. Na I, organizam-se as atividades de administração de passivos, ou seja, todos os 

serviços financeiros para captar e manter os supridores de recursos, sejam eles próprios ou 

de terceiros. A fase II pode ser denominada de administração de ativos, onde estão os 

serviços financeiros voltados para a consecução dos objetivos finais da instituição, no 

financiamento de projetos essenciais para o desenvolvimento econômico regional. A fase I é 

pré-requisito da fase II, ou seja, funciona como fornecedora de recursos para que a fase II 

possa atuar. Essa interação fecha um ciclo: um círculo virtuoso da intermediação financeira.  

Dentro do processo de intermediação financeira, surgem os primeiros e mais 

substanciais elementos para a formação do resultado da agência: de um lado, os custos 

financeiros dos recursos captados na fase I; de outro, os custos financeiros cobrados dos 

demandadores de recursos. A diferença entre ambos, o “spread” (diferença entre o custo do 

dinheiro tomado e o preço do dinheiro vendido), constitui-se na principal fonte de receita das 

agências. As condições, características e restrições que esse aspecto enseja serão função 

da Política Financeira que a instituição vier a adotar. A fase III vem das atividades não-

bancárias: a prestação de serviços de consultoria e administração de fundos. Normalmente, 

essas atividades são remuneradas à base de taxas de administração, comissão ou tarifas, 

com objetivo muito mais de ressarcimento de custos incorridos do que propriamente gerar 

lucro. Devemos ressaltar que as agências são sistemas abertos e, portanto, interagem com 

os diversos sistemas externos, como o mercado, a sociedade, clientes, indivíduos e agentes 

repassadores de recursos, entre outros. Com essa configuração, temos os elementos 

essenciais para a modelagem da agência segundo as estratégias definidas pelo seu 
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controlador (o Estado) e que vão ditar a estrutura interna de funcionamento, em nível de 

estrutura física, tecnológica, fluxo de informações e sistema de gestão (planejamento, 

execução e controle). A Figura 3 mostra o funcionamento sistêmico das agências de fomento, 

segundo a dinâmica ora discutida. Da interação das fases aqui apontadas surgem as 

principais atividades da Agência, formadoras dos eventos econômicos que irão gerar os 

resultados da instituição. (Neto, 2004) 

 

Figura 3: O processo produtivo interno das agências de fomento 

                              

 

  

Fonte: Revista Desenbahia - 2004 

 

Como vimos, as Agências de Fomento surgem a partir de um amplo processo de 

reestruturação do sistema financeiro do Brasil, pós Plano Real, tanto no setor privado, com 

inúmeros casos de mudança de controle acionário e entrada de instituições internacionais, 

quanto no setor público, principalmente via privatizações. Em termos gerais, podemos dizer 

que o ajuste se deu em três etapas, parcialmente superpostas. A primeira, pontuada pelo 

Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional 

– PROER7 implicou a transferência de controle acionário entre instituições financeiras 

privadas, além de alterações legais que ampliaram o poder do Banco Central do Brasil. A 

segunda etapa caracterizou-se como o início do saneamento financeiro das instituições 

financeiras públicas, via programa específico lançado pelo Governo Federal. A terceira, ainda 
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em curso, caracteriza-se por profundas mudanças operacionais no sistema financeiro 

nacional, impulsionadas por modificações regulamentares e na supervisão bancária. É 

importante ressaltar que todo esse movimento faz parte da inserção do Brasil no sistema 

financeiro global, na medida em que representa a sua adesão a uma série de recomendações 

sugeridas pelo Comitê de Supervisão Bancária da Basiléia. (Neto, 2004) 
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3 A AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
S/A - BADESC 

 

3.1 Breve Histórico 
 

A história do Badesc destaca-se por se basear no fomento ao crescimento econômico 

e social do estado de Santa Catarina. A Agência participa efetivamente do dia a dia de cada 

município, ajudando pequenas e médias empresas, financiando projetos públicos, trazendo 

qualidade de vida e benefícios à população catarinense, também está presente nas tragédias 

que assolam nossas cidades atuando como um fundamental parceiro. Atualmente, Santa 

Catarina se destaca na região Sul por apresentar o legado de um Estado exemplo em todo o 

território nacional pela sua capacidade de fomentar o progresso e a prosperidade. (Geiger & 

Hoffmann, 2013) 

Brasil, “ame-o ou deixe-o”. Essa era a mensagem do governo militar especialmente 

durante o mandato do General Emílio Garrastazu Médici, de 1969 a 1974, fase do chamado 

“milagre econômico”. Com empréstimos e investimentos estrangeiros, a economia nacional 

passava por um período de crescimento surpreendente. Empregos foram criados em massa 

e a inflação permanecia sob controle. Mas um incidente do outro lado do mundo ameaçou o 

milagre econômico, cujas raízes estavam na economia internacional. Os Estados Unidos 

entraram em recessão após a crise de 1973, quando a Organização dos Países Exportadores 

de Petróleo (OPEP) triplicou o preço do barril do combustível. A alta dos preços foi uma 

retaliação da OPEP ao apoio dos EUA a Israel na Guerra do Yom Kippur. Em apenas cinco 

meses, entre outubro de 1973 e março de 1974, o preço do petróleo aumentou 400%, 

desestabilizando a economia mundial. (Espezin, 2016) 

Foi nesse contexto mundial que se sentiu necessidade de mudar o modelo econômico 

e criar uma instituição de fomento. De acordo com o professor Alcides Goularti Filho, “o 

sistema bancário catarinense até o início dos anos 60 era constituído por uma série de 

pequenas casas bancárias com abrangência local e apenas com opção de financiamentos a 

curto prazo”. Para diminuir a dependência de uma única fonte de recursos, os governadores 

de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul reuniram-se em 1961 para criar o Conselho 

de Desenvolvimento do Extremo Sul, o Codesul e, no final do mesmo ano, foi criado o Banco 

Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE. A política desenvolvimentista, de 

1961 a 1978, foi regida pelos Planos de Metas de Governo, o Plameg, de autoria do 

governador Celso Ramos, o Plameg II, do governador Ivo Silveira e pelo Projeto Catarinense 

de Desenvolvimento (PCD), do governador Colombo Salles. Em 1962, durante o governo de 

Celso Ramos, foi criado o Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S. A, o 
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BDE, com características apenas de banco comercial. Dez anos depois, o BDE era 

reconhecido como instituição financeira que passava a operar na área do “desenvolvimento”, 

através de sua carteira de crédito especializado. Em 1969, o BDE passou a ser Banco do 

Estado de Santa Catarina S.A., o Besc. Paraná e Rio Grande do Sul também procuraram uma 

saída regional e criaram os seus próprios bancos de desenvolvimento, o Badesul (RS) e o 

Badep (PR). Dessa forma, os três Estados da região Sul do país passaram a não depender 

somente do BRDE para o investimento em infraestrutura e financiamento de programas de 

desenvolvimento econômico. A grande inovação do sistema estadual aconteceu na década 

de 70, no governo de Colombo Machado Salles, nomeado até 1974. Graças a sua visão 

desenvolvimentista, Colombo também percebeu que os investimentos nacionais estavam 

diminuindo em plena crise do petróleo. A necessidade de ter um agente estadual de fomento 

ficou clara. Sancionou então, a Lei Estadual nº 4.950, de 11 de novembro de 1973, 

autorizando a criação de uma nova instituição de crédito, o Banco de Desenvolvimento do 

Estado de Santa Catarina, o Badesc, constituído, de acordo com a lei, em forma de sociedade 

de economia mista. (Espezin, 2016) 

A Lei nº 4.950 condicionava a criação do novo banco de desenvolvimento à extinção 

do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE, e do Conselho de 

Desenvolvimento do Extremo Sul, o Codesul, e a subsequente utilização do valor relativo à 

participação de Santa Catarina nesses dois órgãos para o seu capital inicial. Devido a essas 

restrições, o projeto só sairia do papel em 15 de março de 1975, no governo de Antônio Carlos 

Konder Reis, que modificou seu texto original. Konder Reis elaborou o Plano de Governo (PG) 

alinhado com os objetivos do Plano Nacional de Desenvolvimento, o II PND (1975-1979), que 

priorizava o desenvolvimento estatal fora do eixo da região Sudeste. O II PND, instituído 

durante o governo do presidente Ernesto Geisel, tinha a finalidade de estimular a produção 

de insumos básicos, bens de capital, alimentos e energia. A versão catarinense, o PG, de 

Konder Reis, estava pautada basicamente nas áreas econômica e social. Para acompanhar 

a formulação e execução do PG, foi criado o Conselho Estadual de Desenvolvimento 

diretamente ligado ao governador. Em consonância com o II PND, foram feitos investimentos 

no reaparelhamento do Porto de Imbituba para receber navios de maior calado. A partir de 

então, a eletrificação passou a cobrir 85,9% do Estado. Os serviços de telefonia chegaram a 

todos os municípios, 199 na época. No setor de transporte, foram pavimentados 608 

quilômetros de rodovias estaduais e foram feitos 671 quilômetros de terraplanagem. (Espezin, 

2016) 

Em 1975, a dívida externa do Brasil chegou a US$ 21,1 bilhões. O então ministro da 

Fazenda, Mário Henrique Simonsen, anunciou amplo pacote de medidas de contenção da 

dívida, ainda que para isso tivesse de comprometer o crescimento do PIB. Impuseram 
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restrições à importação de mais de dois mil itens, inclusive os bens de capital. Essas ações 

eram contraditórias aos objetivos do II PND, adotado no ano anterior, o mais amplo programa 

de intervenção estatal na economia do país. Também destruíram a ilusão de que o Brasil 

estaria a salvo das consequências da crise do petróleo, praticamente marcando o fim do 

milagre econômico.  

A gravidade da situação foi sentida com a elevação da tomada de empréstimos 

externos, pela insistência na implementação do II PND. Na área energética, o Brasil lançou o 

Proálcool na tentativa de reduzir as importações de petróleo, em vista do seu peso no balanço 

de pagamentos. Ao mesmo tempo foram tomados empréstimos para a construção de 

hidrelétricas. Em junho, foi assinado o acordo nuclear com a Alemanha. Nele estava prevista 

a compra de oito centrais atômicas. O projeto recebeu críticas da oposição e de especialistas, 

além de sofrer pressões contrárias dos Estados Unidos.  

O ano de 1975 terminou com a inflação em 29,4%, contra 34,5% em 1974, e 

crescimento do PIB de 5,2%, contra 9% em 1974, bastante aquém dos 10% previstos no II 

PND. O expurgo nos índices de inflação provocou não apenas achatamento salarial, as 

corretoras e distribuidoras sofreram uma corrida para a liquidação de títulos prefixados. A 

lucratividade dessas instituições, dependente dos índices oficiais de inflação, estava 

abruptamente ameaçada pela introdução do expurgo nesses índices. O governo precisou 

socorrer o sistema, ampliando a oferta monetária, o que dificultou as tentativas de redução da 

inflação. 

Diante desse quadro nacional, o governador Konder Reis, com apoio dos 

governadores Sinval Guarezzi, do Rio Grande do Sul e Jaime Canet, do Paraná, trouxe a 

instalação do Badesc novamente à baila. Ele efetuou, por intermédio do Artigo 174 da Lei nº 

5.089, de 14 de maio de 1975, alterações excluindo tudo o que era estabelecido sobre a 

extinção tanto do BRDE quanto do Codesul, modificando a constituição do Badesc para 

sociedade mista de capital autorizado. (Espezin, 2016) 

Depois da alteração da Lei, em 06 de agosto de 1975, o Banco Central autorizou por 

intermédio da Carta-Patente nº I-350 o funcionamento do Banco de Desenvolvimento do 

Estado de Santa Catarina S.A., registrado em 12 de agosto de 1975, sob o número 42.469, 

na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina e inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes 

do Ministério da Fazenda com o nº 82.937.293/0001-00.  

Para “pensar” a nova instituição, Konder Reis instituiu a Comissão de Estruturação e 

Organização formada pelos futuros comandantes do Banco de Desenvolvimento. Foram 113 

dias de trabalho intensos antes da posse da primeira diretoria.  

O Besc deu grande contribuição à formação da equipe técnica do Badesc. Outras 

entidades também colaboraram, como as Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc), a 
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extinta Empresa de Telecomunicações de Santa Catarina (Telesc), o Instituto Brasileiro de 

Assistência Gerencial de Santa Catarina (Ibagesc) – atualmente Sistema Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/SC), a Universidade do Estado de Santa Catarina 

(Udesc) e a Escola Superior de Administração e Gerência (Esag). A formação inicial do banco 

tinha apenas 55 servidores, entre o pessoal técnico e de apoio. 

A primeira diretoria foi eleita em 25 de julho de 1975. A posse aconteceu um mês 

depois, em 26 de agosto de 1975 na primeira sede do Badesc, no bairro Estreito, na parte 

continental de Florianópolis.  

O Badesc iniciava suas atividades com recursos próprios, assegurados, de 150 

milhões de cruzeiros, se propondo a cumprir, até 1979, financiamentos da ordem de 3,6 

milhões de cruzeiros, cerca de duas vezes o orçamento estadual de 1975. O Badesc seria um 

instrumento útil à concretização das previsões de um crescimento estadual, a uma taxa média 

anual de 12%.  (Espezin, 2016) 

O então presidente do Badesc, Renato Ramos da Silva, enfatizou: “o Badesc se 

propõe a dar ao desenvolvimento estadual operações em todas as modalidades de concessão 

de crédito a médio e longo prazos, para a pequena e média empresa e em financiamentos 

compatíveis com a natureza dos bancos de desenvolvimento. Como órgão indutor do 

desenvolvimento de Santa Catarina, o Badesc não esperará que o progresso aconteça, mas 

procurará encurtar as distâncias que separam nosso Estado do seu pleno desenvolvimento”. 

Elaborado pela Comissão de Estruturação e Organização do Badesc para o período 

da primeira gestão, de 1975 a 1979, o primeiro Plano de Ação buscou a coordenação imediata 

com os esforços federais e estaduais de planejamento, então traduzidos no II PND, do 

governo federal, e no plano de governo estadual. 

A diretoria decidiu iniciar os trabalhos investindo nos setores industrial e rural. O 

primeiro objetivo era garantir infraestrutura propícia para a implantação de um eficiente 

sistema de transportes e comunicações. A mecanização da lavoura e a intensificação da 

assistência técnica eram premissas para as regiões rurais, com mais de mil quilômetros 

pavimentados, construção de pontes e viadutos e outras obras. O melhor aproveitamento dos 

recursos minerais e a formação de novos polos industriais regionalizados constavam nesse 

primeiro Plano de Ação. O Badesc foi um dos canais mais utilizados para financiar projetos 

para as indústrias. (Espezin, 2016) 

A partir de 1976, o Plano de Ação passou a ser traduzido no Orçamento Geral do 

Banco, com metas quantificadas por área operacional, setor econômico e linha de crédito. Os 

recursos liberados pelo Badesc nos anos seguintes da sua criação foram fundamentais para 

desenhar a economia catarinense como ela se encontra hoje. O complexo agroindustrial 

cresceu, o complexo eletro-metal-mecânico tornou-se dinâmico, a indústria de revestimentos 
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cerâmicos conquistou espaço dentro e fora do país e o Vale do Itajaí consolidou-se como o 

segundo polo têxtil do Brasil. 

A explicação para o dinamismo da indústria catarinense é uma mistura do espírito de 

inovação do empreendedor a um arranjo institucional e financeiro propício à realização de 

novos investimentos. O Badesc ajudou nesse pacto de confiança, dando expectativas 

favoráveis e com retorno garantido para que não só os empresários, mas também prefeitos e 

entidades públicas se sentissem seguros para investir.  

Uma das principais ações do Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, 

antes mesmo de completar os seus primeiros dez anos de fundação, foi a descentralização 

de suas atividades, designando uma coordenadoria para cada região. 

A primeira divisão, realizada em 1979, observou as características de colonização, de 

vocação industrial e as riquezas naturais. A região Sul recebeu fomento à industrialização 

mineral, beneficiando o eixo entre Imbituba e Criciúma, além do eixo turístico, contemplando 

as cidades de Laguna, Gravatal e São Joaquim. 

No Oeste, a industrialização de alimentos seria o principal foco, com polarização nos 

municípios de Chapecó, Videira e Concórdia. Esse investimento ajudou a tornar a região o 

principal polo agroindustrial do Estado, devido ao surgimento das empresas atualmente 

líderes no mercado nacional, entre elas a Perdigão, Sadia, Seara e Aurora. A partir dos anos 

de 1970, o complexo agroindustrial ligado aos setores de suínos e aves deu seu grande salto 

ao entrar no mercado internacional. Hoje, os produtos da Sadia e da Perdigão são 

encontrados em mais de 80 países. 

O fomento à industrialização da madeira, celulose, papel e pecuária, com polo em 

Lages, foi a expectativa do Badesc ao investir na região do Planalto Serrano.  Mesmo com a 

crise da indústria madeireira e de seus derivados na década de 1970, observou-se uma 

retomada dessas atividades, sendo que os ramos de papel e de celulose são, atualmente, os 

segmentos industriais mais competitivos do Estado. Verifica-se também a expansão do ramo 

da indústria moveleira. 

Para as regiões Norte e Planalto Norte, as atividades regionalizadas propunham o 

fomento à indústria metal mecânica, nas cidades de Joinville e Jaraguá do Sul, e moveleira, 

em Rio Negrinho e São Bento do Sul. Nesse primeiro momento as duas regiões foram tratadas 

como uma única região, intitulada de Norte-Nordeste.  

A parte do Planalto Norte, com destaque para Mafra, Canoinhas, Porto União, Rio 

Negrinho e São Bento do Sul, começou a ganhar destaque no cenário econômico a partir do 

pós-guerra, quando o setor madeireiro deslanchou em função da abundância de matéria-

prima. (Espezin, 2016) 
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O Badesc celebrou convênio de cooperação técnica-financeira com o Conselho 

Nacional do Petróleo (CNP) para o incremento do uso de fontes energéticas alternativas 

nacionais. Outros convênios foram assinados com o Banco Nacional de Desenvolvimento 

(BNDE) para implantar melhorias urbanas básicas e viabilizar o Programa de Implantação de 

Infraestrutura Agrícola (Proinfra). Outro convênio assinado na época foi com o Banco Nacional 

de Habitação (BNH) que concedeu importantes financiamentos às prefeituras, destinados a 

elevar as condições habitacionais de áreas urbanas (Projeto Cura) e para implantação e 

melhoria de sistemas de drenagem e de controle de inundações em núcleos urbanos (Projeto 

Fidren). 

Em 1983 uma sucessão de tragédias naturais, listadas entre as maiores do país, 

marcou a história e a vida dos catarinenses. O Estado sofreu três enchentes. A primeira em 

março, a segunda, considerada a pior, em maio, e a terceira, em julho daquele ano. As cheias, 

que assolaram 140 dos então 199 municípios, deixaram 198 mil desabrigados e cerca de 50 

mortos durante 32 dias de isolamento total de Rio do Sul, Blumenau e Itajaí, as cidades mais 

atingidas. 

Coube ao Badesc a parceria de transformar esse momento desolador e transformá-lo 

numa demonstração de força, competência, solidariedade e trabalho. O banco conseguiu, 

junto aos órgãos federais, a dilatação dos prazos para pagamento de parcelas contratuais 

vencidas e vincendas durante o segundo semestre de 1983. 

Mais tarde, com o repasse de recursos colocados à disposição do Badesc pelo 

BNDES, foi instituído o Programa de Assistência Financeira Emergencial ao Estado de Santa 

Catarina (Proesc). Assim, o Badesc colaborou, entre os anos de 1983 e 1984, para o processo 

de recuperação da economia do Estado e de renascimento, em prazo menor do que o 

previsível, do parque industrial catarinense. Como consequência, foram criadas ações 

específicas para restabelecer as atividades comerciais nos municípios atingidos por 

catástrofes. Essas ações fizeram com que as empresas tivessem capital de giro para enfrentar 

as dificuldades. (Espezin, 2016) 

A primeira foi a linha de crédito Badesc Emergencial, que utiliza recursos próprios da 

Agência com trâmite acelerado e prioridade em relação às outras linhas de financiamentos. 

Essa linha foi utilizada várias vezes em outras tragédias naturais que atingiram o Estado, 

ganhando por isso, um capítulo especial nesta história. A outra ação é a carência de 

pagamentos para as empresas que possuíssem operações ativas com a instituição. 

Em fevereiro de 1987, antes da posse do governador Pedro Ivo Campos, o Banco 

Central do Brasil decretou o regime de Administração Especial Temporária no Sistema 

Financeiro do Estado, incluindo-se aí, o Badesc. A medida foi tomada pelo Governo Federal 
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porque muitos bancos estaduais apresentavam problemas de liquidez depois das campanhas 

eleitorais de 1986. (Espezin, 2016) 

Como a Lei 6.404/74 não dava a necessária flexibilidade para a intervenção, nos 

bancos oficiais estaduais foi editado o Decreto-Lei nº 2.321, de 25.02.87, criando o Regime 

de Administração Especial Temporária (RAET), figura jurídica mais branda do que uma 

intervenção, permitindo o uso da Reserva Monetária no saneamento das instituições sob esse 

regime especial. Nesse período, o Banco Central decretou o RAET em diversos bancos 

estaduais, entre eles os do Rio de Janeiro (Banerj), Bahia (Baneb) e Ceará, o Crédito Real de 

Minas Gerais e, em maio de 1987, no Banco do Estado de Santa Catarina (Besc). 

Nesse período de saneamento do sistema financeiro com recursos da Reserva 

Monetária (1974-1988) houve intervenções e liquidações pelo Banco Central do Brasil. As 

pequenas e médias instituições financeiras eram liquidadas e os grandes bancos 

“reestruturados”, minimizando impactos negativos sobre o sistema. 

Com essa decisão, a administração do Badesc passou para o Banco Central do Brasil 

que, de imediato, decidiu pela transferência do débito do Estado com o Badesc para o Tesouro 

Nacional. Foi o chamado período da intervenção (de fevereiro de 1987 a fevereiro de 1989). 

Do ponto de vista do Badesc, a medida eliminou um crédito de US$ 132,7 milhões de solução 

impossível em curto prazo e que precisava ser rolado diariamente. Do ponto de vista do 

Estado, a medida transformou em longo prazo um débito que vencia sempre no dia seguinte. 

O expurgo dos Certificados de Depósitos Bancários (CDB’s) propiciou ao Badesc o 

retorno às suas atividades normais, voltando a operar com o máximo da sua força e 

alcançando, em 1987 e 1988, recordes históricos. Em 1987, foram contratadas operações 

com o setor privado, no montante de US$ 126,4 milhões. Em 1988, elas alcançaram US$ 

109,7 milhões. Esse desempenho decorreu da decisão de concentrar o crédito em dois 

setores: o têxtil e o cerâmico. (Espezin, 2016) 

O setor têxtil, que concentrou 42,9% das operações dos dois anos, teve um 

desempenho excepcional. O segmento se modernizou e seu nível de inadimplência com o 

Badesc chegou a padrões aceitáveis. O mesmo não ocorreu com o setor cerâmico. Apesar 

de ter absorvido 15,3% dos créditos de 87 e 88, o setor também se modernizou, mas, do ponto 

de vista bancário, não respondeu adequadamente. 

Esse período, para efeitos históricos, se estende até 1990, quando o Badesc 

suspendeu os pagamentos ao BNDES. A decisão foi tomada em decorrência das 

necessidades de caixa para resgatar compromissos de curto prazo. Com isso, o Badesc 

perdeu a sua principal fonte de recursos e a capacidade operacional foi reduzida praticamente 

a zero. Na retomada das negociações com o BNDES, a dívida já alcançava algo em torno de 

US$ 19 milhões. (Espezin, 2016) 
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A década de 90 começou com a posse de Fernando Collor de Mello à presidência. Ele 

imediatamente anunciou medidas de impacto econômico. O objetivo da equipe econômica de 

Collor era romper com a indexação da economia, porém, a consequência foi a retração da 

atividade econômica. Envolvido em escândalos, Collor renunciou em 1992 diante de ameaças 

de impeachment e forte mobilização popular contra seu governo. Seu sucessor, Itamar 

Franco, manteve as políticas de ajuste (redução das alíquotas, privatização e combate ao 

déficit público) e ainda lançou o Plano Real, o mais bem sucedido plano de estabilização da 

história brasileira. 

Em Santa Catarina, Vilson Pedro Kleinübing, assumia o Governo do Estado em 15 de 

março de 1991. Mesmo com as flutuações econômicas e políticas no país, o começo dos anos 

90 foi positivo para o Badesc. A principal característica desse período foi o incremento 

verificado no seu patrimônio líquido e a retomada das operações por meio de repasses do 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

Ao final de 1990, o patrimônio líquido do Badesc era de US$ 12,8 milhões. Em 1991, 

registrava US$ 13,9 milhões, duplicando em 1992 para US$ 29,7 milhões e dobrando 

novamente em 1994 para US$ 70,8 milhões. Essa evolução foi motivada algumas decisões 

da política econômica do estado à época. Agregou-se o Fundo de Desenvolvimento Municipal 

ao capital do Badesc. O Fundo era constituído com recursos inicialmente emprestados ao 

Estado pelo Banco Mundial para execução do Programa de Desenvolvimento Urbano dos 

Municípios de Pequeno e Médio Porte, o Prourb. Esses recursos eram emprestados aos 

municípios com histórico de inadimplência zero. Eles eram operados mediante uma 

procuração que autorizava ao Badesc o desconto das parcelas de ICMS que retornavam ao 

município. Adicionou-se ao capital do Badesc parte das operações contratadas no âmbito dos 

incentivos fiscais e operadas por meio do Fundo de Desenvolvimento do Estado de Santa 

Catarina, o Fadesc. Até 1995, essas operações renderam ao Badesc um incremento de US$ 

11,9 milhões no seu Patrimônio Líquido. Também houve transferência de recursos em espécie 

ao Badesc de US$ 7,6 milhões para aumento de capital, pela Companhia de Desenvolvimento 

do Estado de Santa Catarina (Codesc), holding do Sistema Financeiro Estadual. Seria a 

segunda transferência em dinheiro na história. A primeira aconteceu na constituição do banco 

em 1975. Esse incremento no patrimônio líquido possibilitou ao Badesc quitar sua dívida 

remanescente perante ao BNDES e ainda elevar substancialmente o seu saldo de operações 

ativas. No período, foram contratadas operações no montante de US$ 325,4 milhões. O saldo 

das operações, que era de US$ 188,2 milhões em 1990, evoluiu para US$ 300,5 milhões em 

1994. 

Os primeiros anos da década de 90, o período de 1995 a 1998, também foi 

desesperador para o Badesc. O elevado índice de inadimplência, com altos custos, levou o 
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banco a passar por um dos seus piores momentos. A crise culminou com uma reestruturação 

econômica e financeira. A alternativa que se apresentou era a capitalização estruturada 

através do Programa de Incentivo à Redução do Setor Público Estadual na Atividade 

Bancária, o Proes, por meio do qual Santa Catarina captou recursos financiados pelo Governo 

Federal pelo prazo de 30 anos. 

A condição para o aporte desses recursos era a transformação do banco em agência 

de fomento, o que aconteceu por intermédio da Lei nº 10.912, de 15 de setembro de 1998. 

Oficialmente instalada em ata do Conselho de Administração no dia 19 de janeiro de 1999. 

Assim, o banco transformou-se, nos termos da Resolução 2.828/98, do Banco Central do 

Brasil, em Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A., o novo Badesc.  

Nesse momento da instituição, foi preciso um saneamento econômico, redução de 

postos de trabalho, recuperação de dívidas perdidas e muito planejamento.  

Ao se transformar em uma agência de fomento, o Badesc deixou de emitir papeis e 

vender para o mercado financeiro como forma de captação de recursos. A mudança limitou o 

Badesc à agente financiador de projetos e iniciativas visando o desenvolvimento de Santa 

Catarina e dos seus municípios. Por meio de linhas de financiamento destinadas às atividades 

industriais, comércio, serviços e melhoria da infraestrutura das cidades catarinenses, o 

Badesc iniciou uma nova fase. (Espezin, 2016) 

Passado o ápice das operações de crédito ocorridas no período inicial da 

transformação em agência de fomento, o Badesc optou por retornar seus ativos ao seu caixa, 

evoluindo de um saldo de disponibilidades de cerca de R$ 1 milhão, no início de 2003, para 

cerca de R$ 400 milhões ao final do exercício de 2010. 

O ano de 2004 marcou o afastamento da Instituição de seu maior fornecedor, o 

BNDES. Somente depois de negociar seu débito com o BNDES, em 2007, o Badesc voltou a 

operar com seus recursos em 2008.  

Desde 2011 o Badesc está dando uma atenção especial aos municípios. Foram 

financiadas obras a juro zero para as prefeituras. Chegou-se a operar mais de R$ 200 milhões 

em um único ano para o setor público, fomentando a economia de todas as cidades e regiões 

catarinenses.  

Em 2014, houve destaque para o Programa Microcrédito, onde os holofotes foram 

direcionados àqueles que precisam e que também fomentam a economia do Estado, os 

microempresários. (Espezin, 2016) 

O Badesc está comemorando quatro décadas de história que se confunde com o 

crescimento do Estado através da força da indústria, do agronegócio, do comércio e de tantos 

outros vetores econômicos pelos quais a Instituição ajudou a nascer, crescer e prosperar.  

(Espezin, 2016) 
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3.2 Objetivos 
 

A Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. – Badesc tem como seu 

objetivo promover o desenvolvimento econômico e social do Estado de Santa Catarina, 

mediante a prática da aplicação de recursos financeiros no âmbito de sua competência, 

definida pela Legislação Federal pertinente. (Portal Badesc) 

A partir da Lei nº 10.912 de 15 de setembro de 1998, oficialmente instalada em ata do 

Conselho de Administração no dia 19 de janeiro de 1999, foi transformada de "banco de 

desenvolvimento" em "agência de fomento", nos termos da Resolução 2.828/98, do Banco 

Central do Brasil.  

Dentre os objetivos do Badesc, o seu Estatuto Social lhe confere a execução da 

política estadual de desenvolvimento econômico e o fomento das atividades produtivas 

através de operações de crédito com recursos próprios e dos fundos institucionais, bem como 

por aqueles oriundos de repasses de agências financeiras nacionais e internacionais, através 

das seguintes ações:  

 

a) o desenvolvimento de programas de investimentos destinados à captação de 

recursos de agências nacionais e internacionais de desenvolvimento;  

b) financiamentos de projetos de implantação e/ou melhoria de atividades 

agropecuárias, industriais, comerciais e de serviços;  

c) atuação como agente financeiro, se assim designado pelo Gestor, do Fundo 

de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial de Santa Catarina - Fadesc;  

d) atuação como agente financeiro do Programa Operacional do Fundo de 

Desenvolvimento dos Municípios - Badesc Cidades;  

e) financiamento de estudos e diagnósticos para implantação de complexos 

industriais;  

f) financiamento de estudos e diagnósticos para execução de obras e serviços 

de responsabilidade do setor público;  

g) formação de fundos específicos para atender a setores priorizados pelo 

governo, em especial às micro e pequenas empresas. (Portal Badesc) 

 

3.3 Missão 
 

Fomentar o desenvolvimento econômico e social de Santa Catarina de forma 

sustentável, através de financiamentos de médio e longo prazo. (Portal Badesc) 

http://www.badesc.gov.br/resources/documentos/institucional/quem_somos/estatuto_social_badesc.pdf
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a) Foco de Negócio: disponibilizar soluções financeiras e estratégicas voltadas 

a projetos estruturantes, investimentos produtivos e de infraestrutura. 

 

b) Visão do Futuro: ser instrumento financeiro de referência em Santa Catarina 

na promoção do desenvolvimento econômico, social e sustentável. 

 

c) Valores: 

 

➢ Ética nos negócios; 

➢ Qualidade no atendimento ao cliente; 

➢ Agilidade na concessão de crédito; 

➢ Valorização do conhecimento; 

➢ Atitude proativa, criativa e empreendedora; 

➢ Governança e transparência; 

➢ Sustentabilidade. 

 

3.4 Conselho de Administração 
 

O Conselho de Administração é eleito pela Assembléia Geral de acordo com 

o Estatuto Social e é composto pelos seguintes membros: 

 

a) Secretário de Estado da Fazenda, seu Presidente; 

b) Presidente da Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - Badesc, 

seu Vice-Presidente; 

c) Secretário de Estado do Planejamento; 

d) Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável; 

e) Presidente da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina - 

Codesc; 

f) representante das minorias acionárias, na forma que dispõe a Lei das 

Sociedades Anônimas. (Portal Badesc) 

3.5 Conselho Fiscal 
 

Ao Conselho Fiscal compete examinar e emitir parecer sobre os balanços patrimoniais 

e demais demonstrações financeiras, bem como sobre as demonstrações financeiras e 

http://www.badesc.gov.br/resources/documentos/institucional/quem_somos/estatuto_social_badesc.pdf
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prestações de contas trimestrais da Diretoria da Agência, e exercer outras atribuições 

previstas na Lei das Sociedades por Ações - Lei 6.404/76 (Hoog, 2012).  

O Conselho Fiscal é constituído por três membros efetivos e respectivos suplentes, 

assegurada à minoria acionária presente à Assembleia Geral o direito de eleger um membro 

efetivo e respectivo suplente. (Portal Badesc) 

 

3.6 Produtos (Linhas de Crédito) 
 

Figura 4: Linha de Crédito Setor Privado 

Setor Privado 

Produto Valor Detalhes do Produto 

BADESC 
MICROCRÉDITO 

 

De R$200,00 a R$20.000,00 
 

Financia investimento fixo, capital de 
giro e misto (dependendo da 

instituição de microcrédito de sua 
região, há linhas específicas e 

diferenciadas). 
 

BADESC 
FÁCIL ONLINE 

De R$15.000,00 a R$100.000,00 
 

Financia de forma rápida, segura e 

sem burocracia os projetos de todos 

os setores da economia catarinense. 

BADESC 
INOVACRED 

 

De R$150.000,00 a R$10.000.000,00 
 

Disponibiliza suporte financeiro às 
empresas e outras instituições em SC 
para investimentos em introdução de 
novos produtos, processos, serviços, 

marketing ou inovação organizacional, 
bem como o aperfeiçoamento dos já 
existentes, no ambiente produtivo ou 

social. 
 

BNDES 
AUTOMÁTICO 

 

De R$100 mil a R$20 milhões 
 

Financia projetos de investimentos 
cujos valores de financiamento sejam 
inferiores ou iguais a R$ 10 milhões 

por beneficiária, a cada período de 12 
meses. 

 

BNDES 
FINAME 

 

Percentual no investimento 
 

Financia a produção e a 
comercialização de máquinas e 

equipamentos novos, de fabricação 
nacional, credenciados no BNDES 

 

PRODEC 
 

Incentivos fiscais 

 
Concede incentivo à implantação ou 

expansão de empreendimentos 
industriais e comerciais que venham a 
produzir e gerar emprego e renda em 
SC, através da postergação de ICMS. 

 

 

Fonte: Disponível em: http://www.badesc.gov.br/linhas_setor_privado.jsp 

Figura 5: Linha de Crédito Setor Público 

Setor Público 

Produto Valor  Detalhes do Produto 
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BADESC 
APOIO AO TURISMO 

 

Percentual no investimento 
 

Financia projetos de engenharia, 
portais turísticos, centros de 

informações, equipamentos de 
lazer associados ao turismo, 
centro de eventos, terminais 

turísticos, trapiches e similares, 
sinalização turística. 

 

BADESC 
DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL 
 

Percentual no investimento 
 

Financia a contratação de serviços 
e assistência técnica na 

elaboração e/ou revisão de planos 
diretores e cadastros municipais; 

desenvolvimento da base 
cartográfica através de sistema 

aerofotogramétrico, aquisição de 
equipamentos de informática e 

softwares. 
 

BADESC 
EMPREENDIMENTOS 

COMUNITÁRIOS 
 

Percentual no investimento 
 

Financia projetos de engenharia, 
construção de escolas 

profissionalizantes, creches, 
unidades de ensino pré-escolar, 

entre outros. 
 

BADESC 
EQUIPAMENTOS 
COMUNITÁRIOS 

 

Percentual no investimento 

Financia a aquisição de máquinas 
e equipamentos, destinados à 

realização de obras de 
infraestrutura, serviços públicos e 

transporte escolar. 
 

BADESC 
INFRAESTRUTURA DE 

HABITAÇÃO 
 

Percentual no investimento 
 

 
Financia projetos de engenharia, 
urbanização de áreas de favelas, 
lotes urbanizados e infraestrutura 

de lotes urbanos. 
 

BADESC 
SANEAMENTO BÁSICO - ÁGUA 

 

Percentual no investimento 
 

Financia projetos de engenharia, 
sistema de captação, tratamento, 
distribuição e produção de água. 

 

BADESC 
SANEAMENTO BÁSICO - 

ESGOTO 
 
 

Percentual no investimento 

Financia projetos de engenharia, 
implantação de rede de coleta e 
tratamento de esgoto, coleta e 
disposição de resíduos sólidos. 

 

BADESC 
SAÚDE E SANEAMENTO 

 

Percentual no investimento 
 

Financia projetos de engenharia, 
controle do meio ambiente, 

preservação de fundo de vales, 
preservação de reservas naturais, 
implantação de aterros sanitários, 
construção de unidades sanitárias, 

cemitérios, aquisição de 
equipamentos hospitalares e 

gabinetes odontológicos. 
 

BADESC 
SISTEMA VIÁRIO 

 

Percentual no investimento 
 

Financia projetos de engenharia, 
construção de viadutos, pontes, 

trapiches, passarelas, implantação 
de sinalização viária, abrigos de 

ônibus, pavimentação, 
urbanização e arborização de vias 

urbanas, drenagem pluvial, 
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terminais rodoviários e passeios 
públicos. 

 

BADESC 
TRANSPORTE ESCOLAR 

 

Percentual no investimento 
 

Financia a aquisição de veículos 
novos para fins de transporte 

escolar, observadas as normas de 
segurança previstas no Código 

Nacional de Trânsito e Resoluções 
do Conselho Nacional de Trânsito. 

 

 

Fonte: Disponível em: http://www.badesc.gov.br/linhas_setor_publico.jsp 

 

3.7 Resultados 
 

Por meio do Relatório de Administração relativo ao primeiro semestre de 2016, 

conforme determina a Lei 6.404/76 (Hoog, 2012), a Agência de Fomento do Estado de Santa 

Catarina S.A. – Badesc obteve os seguintes resultados de seu desempenho organizacional: 

 Ambiente macroeconômico: o cenário econômico brasileiro no primeiro semestre 

do ano não favoreceu o investimento produtivo, que seria financiado, em grande parte, pelo 

setor financeiro voltado ao desenvolvimento das economias estaduais. Dados publicados pela 

Confederação Nacional da Indústria – CNI mostraram que a produção física na indústria caiu 

9,8% no acumulado nos últimos 12 meses, enquanto o faturamento encolheu 11,3% e o 

desemprego aumentou 8,4%. A taxa de desemprego nacional atingiu 11,3% em junho. As 

vendas no varejo também registraram desempenho negativo, recuando 2,2% no segundo 

trimestre, segundo dados do IBGE. A inflação, medida pelo IPCA, registrou no mês de junho 

8,84% no acumulado dos últimos 12 meses. No estado de Santa Catarina, apesar dos 

esforços do Governo Estadual em manter os níveis de investimento em Santa Catarina, o 

cenário acompanhou, de maneira mais tênue, a movimentação nacional. A produção industrial 

catarinense registrou de janeiro a maio de 2016 uma queda de 7,3%, enquanto as vendas da 

indústria recuaram 12,7% no mesmo período. Apesar do cenário adverso, na indústria de 

transformação houve variação positiva de 1,31% na quantidade de postos de trabalho, assim 

como saldo positivo de 0,05% no total de empregos gerados em SC, segundo relatório da 

FIESC, para o período de janeiro até maio de 2016.  

Desempenho Operacional: o total de caixa e equivalentes auferido no primeiro 

semestre de 2016 apresentou um incremento de 10,17% frente ao mesmo período do ano 

anterior, atingindo um patamar de R$ 355.212 milhões, frente a R$ 322.431 milhões. A carteira 

de crédito operacional neste primeiro semestre totalizou R$ 685.316 milhões, 2,33% maior 

que o mesmo período de 2015. Ao setor público foi destinado R$ 144.033 milhões do total da 

carteira, enquanto o setor privado participa com R$ 541.283 milhões, número 14,31% maior 
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que em junho de 2015. As operações de crédito contratadas no primeiro semestre deste ano 

totalizaram R$ 126.130 milhões, apresentando incremento de 35,20% frente ao primeiro 

semestre de 2015. As contratações destinadas aos municípios totalizaram R$ 80.800 milhões, 

representando 64,05% das contratações no período. O setor privado contribuiu com 28,01% 

das contratações no período, enquanto o microcrédito participou com 7,94% do total. Vale 

ressaltar a atuação do programa Microcrédito de Santa Catarina, onde as contratações 

aumentaram 66,67%, e o Badesc oferece crédito ao microempreendedor através das 

Instituições de Microcrédito Produtivo e Orientado, e do programa Inovacred, destinado aos 

empreendimentos inovadores, cujas contratações registraram crescimento de 4,58%.  

Desempenho econômico-financeiro: no primeiro semestre de 2016 as receitas da 

intermediação financeira tiveram um incremento 18,41% em relação ao mesmo período do 

ano anterior, passando de R$ 65.595 milhões para R$ 77.674 milhões. O resultado 

operacional para o período foi superior a R$ 12.419 milhões, com aumento de 42,88% em 

relação ao primeiro semestre de 2015, enquanto o lucro líquido foi igual a R$ 2.798 milhões. 

Considerando os resultados acumulados, o Patrimônio Líquido encerrou junho de 2016 em 

R$ 540.792 milhões, significando um incremento superior a R$ 5.878 milhões, frente ao 

primeiro semestre de 2015. Os ativos totais cresceram 6,15%, somando R$ 1.015 bilhão. O 

índice de liquidez corrente de 5,38 apresenta posição confortável para honrar dívidas no curto 

prazo, gerados por um ativo circulante de R$ 533.248 milhões frente um passivo circulante de 

R$ 99.144 milhões. A composição do endividamento em junho de 2016 é de 20,9% em contas 

de curto prazo. Observa-se que o passivo da Agência, em sua maioria, constitui-se de 

repasses ao BNDES e FINAME. (Portal Badesc) 

 

3.8 O advento da Lei 13.303/2016 – Lei das Estatais 
 

A regulamentação do artigo 173 § 1º da Constituição da República Federativa do 

Brasil10 culminou com a promulgação da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016 que 

                                                
10 Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo 

Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse 
coletivo, conforme definidos em lei. 
§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas 
subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de 
serviços, dispondo sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
I - sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade; (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 19, de 1998) 
II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, 
comerciais, trabalhistas e tributários; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
III - licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração 
pública; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
IV - a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com a participação de acionistas 
minoritários; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art22
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art22
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art22
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art22
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estabelece o “estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de 

suas subsidiárias”, com regras ligadas a toda complexidade da existência e atuação dessas 

empresas no mercado. Assim, para além de regulamentar os cinco pontos especificados pela 

Constituição, que são: (1) função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade; 

(2) sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e 

obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários; (3) licitação e contratação de obras, 

serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública; (4) 

constituição e funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com a participação de 

acionistas minoritários; e (5) os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilização 

dos administradores, essa nova Lei prevê um sistema de governança corporativa que 

intensifica a transparência e o controle das estatais, pretendendo minimizar as possíveis 

falhas de integridade na conduta da alta gestão dessas empresas. 

Como já mencionado anteriormente, a governança corporativa foi um tema cuja 

discussão se intensificou nos Estados Unidos na década de oitenta, com reflexos na década 

de noventa. Isso se deu inicialmente pelo ativismo societário de fundos de pensão, com 

destaque para o Calters (na crítica à oposição dos diretores à aquisição da Texaco pela 

Chevron), insatisfeitos com a concentração decisória dos diretores-presidentes de 

companhias, que tinham acentuada influência nos Conselhos de Administração.  

O ativismo societário veio a reivindicar mais poder aos acionistas minoritários, mas 

não impediu a ocorrência de escândalos como a falência do banco Barings, em 1995, e, mais 

recentemente, as fraudes ocorridas na Euron, que, nos Estados Unidos, em 2002, 

estimularam a criação da Lei Sarbanes-Oxley – SOX, diploma responsável pela intensificação 

de bons padrões de governança corporativa no gerenciamento de risco das sociedades. 

A intensificação da governança nos Estados Unidos influenciou a realidade brasileira. 

São parâmetros empregados na Governança Corporativa, segundo o Código Brasileiro das 

Melhores Práticas do IBGC: a prestação de contas (‘accountability’), a transparência 

(ou ‘disclosure’), para que os ‘stakeholder’s’ saibam a situação efetiva da empresa e tenham 

meios de mensurar os riscos dos investimentos que serão feitos, a equidade na composição 

de eventuais interesses divergentes entre acionistas, membros do Conselho de Administração 

e dirigentes das empresas e o ‘compliance’, que se aprofunda na edição e prática dos códigos 

de ética e de integridade organizacional. 

Segundo a Lei nº 13.303/2016, o estatuto social deve prever que a área 

de ‘compliance’ se reporte diretamente ao Conselho de Administração em situações em que 

                                                
V - os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos administradores.(Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 
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se suspeite do envolvimento do diretor-presidente em irregularidades ou quando este se furtar 

a tomar medidas em situações a ele relatadas. 

As sociedades de economia mista não deixam, todavia, de possuir, de forma inerente, 

um conflito de interesses. Tal conflito inerente se dá entre o Estado e os particulares 

investidores, dado que os acionistas (particulares) desejam que as ações sejam valorizadas 

e a empresa dê, consequentemente, o máximo de lucro possível, já, do ponto de vista do 

controlador, que é o Estado (em sentido lato), a finalidade da estatal é também a realização 

de interesses coletivos ou de segurança nacional, que se articulam com políticas estratégicas 

ao desenvolvimento nacional, o que não é meta necessariamente tão lucrativa. 

O acionista controlador (ente do Estado) ao desenvolver as políticas públicas, objetiva, 

por outro lado, que haja o fornecimento de produto ou de serviço a preços mais acessíveis, 

tendo em vista o desejo de universalização da prestação em função do desenvolvimento da 

capacidade produtiva nacional e dos demais objetivos específicos que legitimam a criação da 

estatal. 

A sociedade de economia mista pode solucionar, de acordo com o Art. 12, parágrafo 

único da lei, mediante arbitragem, as divergências entre acionistas e a sociedade, ou entre 

acionistas controladores e acionistas minoritários, nos termos previstos em seu estatuto 

social:  

“Art. 12 - A empresa pública e a sociedade de economia mista deverão:  
I - divulgar toda e qualquer forma de remuneração dos administradores;  
II - adequar constantemente suas práticas ao Código de Conduta e Integridade e a 
outras regras de boa prática de governança corporativa, na forma estabelecida na 
regulamentação desta Lei.  
Parágrafo único: A sociedade de economia mista poderá solucionar, mediante 
arbitragem, as divergências entre acionistas e a sociedade, ou entre acionistas 
controladores e acionistas minoritários, nos termos previstos em seu estatuto social”. 
(Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016) 

 

Também estabelece o Art. 15 da Lei que o acionista controlador da estatal responderá 

por abuso de poder nos termos da Lei das Sociedades Anônimas (Hoog, 2012), sendo que a 

ação de reparação pode ser proposta pela sociedade, pelo terceiro prejudicado ou pelos 

demais sócios, independentemente de autorização da Assembleia Geral dos acionistas. Tal 

ação prescreverá em seis anos, contados da prática do ato abusivo:  

 

“Art.15 - O acionista controlador da empresa pública e da sociedade de economia mista 
responderá pelos atos praticados com abuso de poder, nos termos da Lei nº 6.404, de 
15 de dezembro de 1976.  
§ 1o  A ação de reparação poderá ser proposta pela sociedade, nos termos do art. 246 
da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, pelo terceiro prejudicado ou pelos demais 
sócios, independentemente de autorização da assembleia-geral de acionistas.  
§ 2o  Prescreve em 6 (seis) anos, contados da data da prática do ato abusivo, a ação 
a que se refere o § 1o”. (Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm
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A função social da estatal é noção desenvolvida pelo Art. 27 da Lei, sendo associada 

ao objetivo expresso no seu instrumento legal de criação, sendo que ela deve ser orientada 

para o alcance do bem-estar econômico e para a alocação socialmente eficiente dos recursos 

geridos pela empresa pública e pela sociedade de economias mista: 

 

“Art. 27 - A empresa pública e a sociedade de economia mista terão a função social de 
realização do interesse coletivo ou de atendimento a imperativo da segurança nacional 
expressa no instrumento de autorização legal para a sua criação.  
§ 1o  A realização do interesse coletivo de que trata este artigo deverá ser orientada 
para o alcance do bem-estar econômico e para a alocação socialmente eficiente dos 
recursos geridos pela empresa pública e pela sociedade de economia mista, bem como 
para o seguinte:  
I - ampliação economicamente sustentada do acesso de consumidores aos produtos e 
serviços da empresa pública ou da sociedade de economia mista;  
II - desenvolvimento ou emprego de tecnologia brasileira para produção e oferta de 
produtos e serviços da empresa pública ou da sociedade de economia mista, sempre 
de maneira economicamente justificada.  
§ 2o  A empresa pública e a sociedade de economia mista deverão, nos termos da lei, 
adotar práticas de sustentabilidade ambiental e de responsabilidade social corporativa 
compatíveis com o mercado em que atuam.  
§ 3o  A empresa pública e a sociedade de economia mista poderão celebrar convênio 
ou contrato de patrocínio com pessoa física ou com pessoa jurídica para promoção de 
atividades culturais, sociais, esportivas, educacionais e de inovação tecnológica, desde 
que comprovadamente vinculadas ao fortalecimento de sua marca, observando-se, no 
que couber, as normas de licitação e contratos desta Lei”. (Lei nº 13.303, de 30 de junho 
de 2016) 
 

 

A nova Lei também tornou mais rigorosa a indicação de dirigentes das estatais criando 

regras mais rígidas para a indicação de membros do Conselho de Administração, da diretoria, 

da presidência e da vice-presidência. Assim, de acordo com a Lei, só podem ser indicados 

para tais cargos cidadãos de reputação ilibada e notório conhecimento, conforme transcrição 

do Art. 17:  

 

“Art. 17 - Os membros do Conselho de Administração e os indicados para os cargos de 
diretor, inclusive presidente, diretor-geral e diretor-presidente, serão escolhidos entre 
cidadãos de reputação ilibada e de notório conhecimento, devendo ser atendidos, 
alternativamente, um dos requisitos das alíneas “a”, “b” e “c” do inciso I e, 
cumulativamente, os requisitos dos incisos II e III:  
I - ter experiência profissional de, no mínimo:  
a) 10 (dez) anos, no setor público ou privado, na área de atuação da empresa pública 
ou da sociedade de economia mista ou em área conexa àquela para a qual forem 
indicados em função de direção superior; ou  
b) 4 (quatro) anos ocupando pelo menos um dos seguintes cargos:  
1. cargo de direção ou de chefia superior em empresa de porte ou objeto social 
semelhante ao da empresa pública ou da sociedade de economia mista, entendendo-
se como cargo de chefia superior aquele situado nos 2 (dois) níveis hierárquicos não 
estatutários mais altos da empresa;  
2. cargo em comissão ou função de confiança equivalente a DAS-4 ou superior, no 
setor público;  
3. cargo de docente ou de pesquisador em áreas de atuação da empresa pública ou da 
sociedade de economia mista;  
c) 4 (quatro) anos de experiência como profissional liberal em atividade direta ou 
indiretamente vinculada à área de atuação da empresa pública ou sociedade de 
economia mista;  
II - ter formação acadêmica compatível com o cargo para o qual foi indicado; e  
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III - não se enquadrar nas hipóteses de inelegibilidade previstas nas alíneas do inciso I 
do caput do art. 1o da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990, com as 
alterações introduzidas pela Lei Complementar no 135, de 4 de junho de 2010.  
§ 1o  O estatuto da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas 
subsidiárias poderá dispor sobre a contratação de seguro de responsabilidade civil 
pelos administradores.  
§ 2o  É vedada a indicação, para o Conselho de Administração e para a diretoria:  
I - de representante do órgão regulador ao qual a empresa pública ou a sociedade de 
economia mista está sujeita, de Ministro de Estado, de Secretário de Estado, de 
Secretário Municipal, de titular de cargo, sem vínculo permanente com o serviço 
público, de natureza especial ou de direção e assessoramento superior na 
administração pública, de dirigente estatutário de partido político e de titular de mandato 
no Poder Legislativo de qualquer ente da federação, ainda que licenciados do cargo;  
II - de pessoa que atuou, nos últimos 36 (trinta e seis) meses, como participante de 
estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado a organização, 
estruturação e realização de campanha eleitoral;  
III - de pessoa que exerça cargo em organização sindical;  
IV - de pessoa que tenha firmado contrato ou parceria, como fornecedor ou comprador, 
demandante ou ofertante, de bens ou serviços de qualquer natureza, com a pessoa 
político-administrativa controladora da empresa pública ou da sociedade de economia 
mista ou com a própria empresa ou sociedade em período inferior a 3 (três) anos antes 
da data de nomeação;  
V - de pessoa que tenha ou possa ter qualquer forma de conflito de interesse com a 
pessoa político-administrativa controladora da empresa pública ou da sociedade de 
economia mista ou com a própria empresa ou sociedade.  
§ 3o  A vedação prevista no inciso I do § 2o estende-se também aos parentes 
consanguíneos ou afins até o terceiro grau das pessoas nele mencionadas.  
§ 4o  Os administradores eleitos devem participar, na posse e anualmente, de 
treinamentos específicos sobre legislação societária e de mercado de capitais, 
divulgação de informações, controle interno, código de conduta, a Lei no 12.846, de 
1o de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), e demais temas relacionados às atividades 
da empresa pública ou da sociedade de economia mista.  
§ 5o  Os requisitos previstos no inciso I do caput poderão ser dispensados no caso de 
indicação de empregado da empresa pública ou da sociedade de economia mista para 
cargo de administrador ou como membro de comitê, desde que atendidos os seguintes 
quesitos mínimos:  
I - o empregado tenha ingressado na empresa pública ou na sociedade de economia 
mista por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos;  
II - o empregado tenha mais de 10 (dez) anos de trabalho efetivo na empresa pública 
ou na sociedade de economia mista;  
III - o empregado tenha ocupado cargo na gestão superior da empresa pública ou da 
sociedade de economia mista, comprovando sua capacidade para assumir as 
responsabilidades dos cargos de que trata o caput”. (Lei nº 13.303, de 30 de junho de 
2016) 

 

Também prevê a Lei que o Conselho de Administração terá o número mínimo de sete 

e máximo de onze membros, sendo 25% dos membros independentes, isto é: 

▪ que não tenham vínculo com a estatal; 

▪ nem sejam cônjuges ou parentes de detentores de cargos de chefia no 

Executivo, como o Presidente da República, Ministros ou Secretários de 

Estados e Municípios ou de administrador de estatal; 

▪ que não tenham mantido nos últimos três anos vínculo de qualquer natureza 

com a estatal, que possa vir a comprometer sua independência; 

▪ que não tenham sido nos últimos três anos empregados ou diretores de estatal, 

exceto se o vínculo for exclusivamente com instituições públicas de ensino ou 

pesquisa; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp64.htm#art1i
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▪ que não tenham sido fornecedores ou compradores, diretos ou indiretos, de 

serviços ou produtos da estatal; e 

▪ que não sejam funcionários ou administradores de sociedade ou entidade que 

esteja oferecendo ou demandando serviços ou produtos à estatal ou 

receberem outra remuneração da estatal, além daquela relativa ao cargo de 

conselheiro, à exceção de proventos em dinheiro oriundos de participação no 

capital. 

 

A Lei também determina que o diretor da estatal assuma compromisso com metas e 

resultados específicos a serem alcançados, que deverão ser aprovados pelo Conselho de 

Administração, a quem incumbe fiscalizar o seu cumprimento. 

Assim, a diretoria deve apresentar plano de negócios para o exercício seguinte; 

estratégia de longo prazo atualizada com análise de riscos e oportunidades para, no mínimo, 

os próximos cinco anos, sendo que o Conselho de Administração deve promover anualmente 

a análise de atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e na 

estratégia de longo prazo, devendo publicar suas conclusões e informá-las ao Legislativo e 

ao respectivo Tribunal de Contas, quando houver. Podem ser, todavia, excluídas da obrigação 

de publicação informações de natureza estratégica cuja divulgação possa ser 

comprovadamente prejudicial ao interesse da empresa pública ou da sociedade de economia 

mista. 

Quanto à fiscalização, aplicam-se às estatais as disposições da Lei das Sociedades 

Anônimas, Lei 6.404/76 (Hoog, 2012), bem como as normas da CVM sobre escrituração e 

elaboração de demonstrações financeiras, inclusive a obrigatoriedade de auditoria 

independente por auditor registrado nesse órgão. 

A Lei pormenorizou uma série de relatórios de execução de orçamento, riscos, 

execução de projetos, sendo exigida a publicidade dos documentos. Como exigências 

mínimas de transparência, houve a previsão, pelo Art. 8º, entre outros: da elaboração de carta 

anual, subscrita pelos membros do conselho de administração, com recursos e impactos 

econômicos dos compromissos de cumprimento das políticas públicas; da adequação do 

estatuto social à autorização legislativa de criação; e, como novidade, da exigência também 

de ampla divulgação, ao público em geral, de uma carta anual de governança corporativa, 

que deve consolidar em documento escrito, numa linguagem clara e direta, as informações 

relevantes, de forma tempestiva, sobre as atividades desenvolvidas (dados operacionais), 

estrutura de controle, fatores de risco, dados econômico-financeiros, comentários dos 

administradores sobre o desempenho, políticas e práticas de governança corporativa e 

descrição da composição e da remuneração da administração. 
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Também se prevê, no Art. 9º da Lei, regras de estruturas e prática de gestão de 

riscos e controle interno que abranjam: a ação dos administradores e empregados, por meio 

da implementação cotidiana de práticas de controle interno; área responsável pela verificação 

de cumprimento de obrigações e de gestão de riscos; auditoria interna e comitê de auditoria 

estatutário. 

O Código de Conduta e Integridade, por sua vez, será elaborado e divulgado, devendo 

dispor sobre: (1) princípios, valores e missão da estatal, bem como orientações sobre a 

prevenção de conflito de interesses e vedação de atos de corrupção e fraude; (2) instâncias 

internas responsáveis por sua atualização e aplicação; (3) canal de denúncias que possibilite 

o recebimento de denúncias internas e externas relativas ao descumprimento desse código, 

bem como das demais normas internas éticas e obrigacionais; (4) mecanismos de proteção 

que impeçam qualquer espécie de retaliação a pessoa que utilize o canal de denúncias; (5) 

sanções aplicáveis em caso de violação às regras do código; e (6) previsão de treinamento 

periódico, no mínimo anual, e sobre a política de gestão de riscos, a administradores. 

Além da Auditoria Interna ser vinculada ao Conselho de Administração, haverá um 

Comitê de Auditoria Estatutário, ao qual cumpre, entre outras atribuições relevantes, avaliar a 

razoabilidade dos parâmetros em que se fundamentam os cálculos atuariais, bem como o 

resultado atuarial dos planos de benefícios mantidos pelo fundo de pensão, quando a 

empresa pública e a sociedade de economia mista for patrocinadora de entidade fechada de 

previdência complementar.  

O Comitê de Auditoria Estatutário, que será integrado por, no mínimo, três e no máximo 

cinco membros, em sua maioria independentes. Deverá possuir autonomia operacional e 

dotação orçamentária, anual ou por projeto, dentro dos limites aprovados pelo Conselho de 

Administração, para conduzir ou determinar a realização de consultas, avaliações e 

investigações dentro do escopo de suas atividades, inclusive com a contratação e utilização 

de especialistas externos independentes. Ele se reunirá no mínimo bimestralmente, de modo 

que as informações contábeis sejam sempre apreciadas antes de sua divulgação. As atas das 

reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário devem ser divulgadas, exceto se a divulgação for 

considerada pelo Conselho de Administração como algo que possa pôr em risco interesse 

legítimo da estatal, hipótese em que só se divulgará o extrato das atas (essa opacidade não 

atinge, todavia, os órgãos de controle, que deverão ter total e irrestrito acesso ao conteúdo 

das atas do Comitê, com responsabilidade da transferência do sigilo). 

A parte de licitações e contatos da nova Lei das Estatais adotou um sistema muito 

parecido com o Regime Diferenciado de Contratação (RDC), com algumas adaptações. De 

certa forma, a Lei seguiu a orientação, que já era reconhecida, no sentido de que as estatais 

não precisariam licitar atividades fins, mas geralmente as atividades meio, conforme se 
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determinou que são dispensadas da observância da licitação em caso de comercialização, 

prestação ou execução, de forma direta, de produtos, serviços ou obras especificamente 

relacionadas com seus respectivos objetos sociais. 

Também houve a inclusão de um inciso que afasta a licitação nos casos em que a 

escolha do parceiro esteja associada a suas características particulares, vinculada a 

oportunidades de negócio definidas e específicas, justificada a inviabilidade de procedimento 

competitivo. São consideradas oportunidades de negócio a formação e extinção de parcerias 

e outras formas associativas, societárias e contratuais, a aquisição e a alienação de 

participação em sociedades e outras formas associativas, societárias e as operações 

realizadas no âmbito do mercado de capitais, respeitada a regulação pelo respectivo órgão 

competente. 

Novidade para a licitação das estatais é a autorização legal para o uso de 

procedimento de Manifestação de Interesse Privado (PMI), expediente normalmente 

empregado em concessões ou permissões de serviços públicos, bem como em parcerias 

público-privadas, que permite a apresentação de projetos, levantamentos, investigações ou 

estudos, por pessoa física ou jurídica de direito privado, com a finalidade de subsidiar a 

administração pública na estruturação de empreendimentos. 

Ademais, assim como nas parcerias público-privadas se visa uma repartição objetiva 

de riscos, na licitação da lei das estatais há, no Art. 42, X, a obrigatoriedade da previsão de 

uma matriz de riscos, em que se estabelece regras referentes aos ônus financeiros 

decorrentes de fatos supervenientes à contratação: 

 

“Art. 42 - Na licitação e na contratação de obras e serviços por empresas públicas e 
sociedades de economia mista, serão observadas as seguintes definições:   
(...) 
X - matriz de riscos: cláusula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre 
as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em 
termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação, 
contendo, no mínimo, as seguintes informações:  
a) listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato, impactantes 
no equilíbrio econômico-financeiro da avença, e previsão de eventual necessidade de 
prolação de termo aditivo quando de sua ocorrência;  
b) estabelecimento preciso das frações do objeto em que haverá liberdade das 
contratadas para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações de 
resultado, em termos de modificação das soluções previamente delineadas no 
anteprojeto ou no projeto básico da licitação;  
c) estabelecimento preciso das frações do objeto em que não haverá liberdade das 
contratadas para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações de 
meio, devendo haver obrigação de identidade entre a execução e a solução pré-definida 
no anteprojeto ou no projeto básico da licitação”. (Lei nº 13.303, de 30 de junho de 
2016) 

 

 A Lei das Estatais, Lei nº 13.303/16, apesar de ser aplicada de imediato às novas 

estatais, fornece um prazo às empresas públicas e sociedades de economia mista já 

existentes para a adaptação às novas regras, correspondente a dois anos (24 meses). 
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O ponto forte desta Lei foi pormenorizar regras de fiscalização e controle, rumo à maior 

transparência da governança corporativa, para evitar conflitos de interesses e permitir o 

controle tempestivo da estatal diante de decisões estratégicas. Essas determinações tendem 

a melhorar a situação jurídica dos seus investidores particulares. Também houve a 

delimitação da necessidade de adoção do Código de Ética e Integridade, o que já era 

praticado por grande parte das estatais, e a previsão de um Comitê de Auditoria Estatutário, 

este sim mais inovador, uma vez que avaliará os parâmetros que fundamentam os cálculos 

atuariais, bem como os planos de benefícios de fundos de pensão para tentar evitar lesão aos 

investidores de fundos, sobretudo de entidades fechadas de previdência complementar, 

diante de possíveis decisões abusivas tomadas pelos órgãos de cúpula.  
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4 METODOLOGIA  
 

Este capítulo apresenta o detalhamento dos procedimentos e etapas utilizadas na 

pesquisa, assim como os embasamentos teórico-metodológicos que darão suporte ao 

processo de sistematização e análise dos dados.  

 

4.1 Natureza da Pesquisa 
 

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

caracterizadas as práticas e princípios de governança corporativa no Badesc, pois “uma 

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

principal a descrição de características ou funções”. (Malhotra, 2006). Analítica, na medida 

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

explicando os dados e auxiliando na mensuração das relações entre eles. (Mattos, 2012) 

A pesquisa utiliza uma abordagem ao mesmo tempo qualitativa e quantitativa no 

tratamento e levantamento dos dados, isto é, trata-se de um estudo de caso em profundidade 

que, além da técnica de coleta e análise de dados, propõe-se ao emprego de técnicas 

qualitativas para a realização de entrevistas abertas.  

A pesquisa quantitativa considera que tudo pode ser quantificável, o que significa 

traduzir em números opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. Requer o uso 

de recursos e de técnicas estatísticas (percentagem, média, moda, mediana, desvio-padrão, 

coeficiente de correlação, análise de regressão, etc.). Esta abordagem utiliza a Escala Likert 

como sua forma de medição, já que indica o grau de concordância ou discordância em relação 

à atitude que está sendo medida quanto à adesão às práticas adotadas pelo Badesc às 

recomendações do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC.  

 

4.2 Variáveis Relevantes do Estudo 
 

As boas práticas de governança corporativa, segundo o Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa – IBGC, transformam princípios em recomendações objetivas, 

compondo interesses com o propósito de preservação e aprimoramento do valor da 

instituição, contribuindo para a sua perenidade. A adoção dos princípios de governança é o 

elemento principal de um bom modelo de governança, moldando a cultura da empresa e 

refletindo em seus resultados. (Silveira A. , 2015) 

Entende-se que os princípios da governança corporativa (transparência, equidade, 

prestação de contas e responsabilidade corporativa) que embasam e permeiam todas as boas 
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práticas de governança corporativa constituem as categorias analíticas ou variáveis adotadas 

pela instituição e que darão suporte a este estudo. 

 

4.3 Caracterização da Organização e População 
 

A organização a ser estudada trata-se de uma instituição financeira, uma sociedade 

economia mista, de capital autorizado, criada pela Lei nº 4.950/73 com o objetivo de promover 

o desenvolvimento econômico e social do Estado de Santa Catarina.  

A partir da Lei nº 10.912/98, o Badesc foi transformado de “banco de desenvolvimento” 

para “agência de fomento”, nos termos da Resolução nº 2.828/98, do Banco Central do 

Brasil. Dentre os objetivos do Badesc, o seu Estatuto Social lhe confere a execução da política 

estadual de desenvolvimento econômico e o fomento das atividades produtivas através de 

operações de crédito com recursos próprios e dos fundos institucionais, bem como por 

aqueles oriundos de repasses de agências financeiras nacionais e internacionais. 

O Badesc tem como missão fomentar o desenvolvimento econômico e social do 

Estado de Santa Catarina, de forma sustentável, através de financiamentos de médio e longo 

prazo. E sua visão é de ser reconhecida como instrumento financeiro de referência no Estado. 

A Agência Badesc tem como valores: ética nos negócios; qualidade no atendimento 

ao cliente; agilidade na concessão de crédito; valorização do conhecimento; atitude pró-ativa, 

criativa e empreendedora; governança e transparência; e sustentabilidade. 

A estrutura organizacional do Badesc é composta por: assembleia geral, conselho de 

administração, conselho fiscal, diretorias, comitês, gerências, assessorias e gerências 

regionais de negócios, conforme podemos observar no organograma a seguir. 

As Gerências Regionais de Negócios estão localizadas estrategicamente em seis 

munícipios que são polos regionais no Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.badesc.gov.br/resources/documentos/institucional/quem_somos/estatuto_social_badesc.pdf
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Figura 6: Organograma do Badesc 

 

Fonte: Disponível em: < http://www.badesc.gov.br/organograma>  
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Os empregados são enquadrados de acordo com as normas previstas no seu Plano 

de Gestão de Carreiras. O Quadro de Pessoal é formado por um conjunto de cargos 

agrupados nas seguintes classes: 

 
Tabela 1: Classificação de Cargos - Badesc  

Cargo  

Auxiliar de Serviços - 

Técnico de Fomento A 

Técnico de Fomento B 

Técnico de Fomento C 

Técnico de Fomento D 

Gerente, Chefe de Gabinete FG 1 

Secretária de Diretoria FG 2 

Motorista de Diretoria FG 3 

Assessores Técnicos FG 4 

 

Fonte: Regulamento de Pessoal - Badesc 

 

O cargo de Auxiliar de Serviços é praticamente em sua totalidade terceirizado. Os 

cargos de Técnico de Fomento A e B exigem formação de segundo grau. Os cargos de 

Técnico de Fomento C e D exigem terceiro grau, sendo que o segundo exige ainda pós-

graduação. A Instituição também conta com os serviços de funcionários comissionados nos 

cargos de direção, além de estagiários e pessoal terceirizado. 

A pesquisa foi realizada com 18 (dezoito) empregados, sendo a amostra distribuída 

por diretoria: Presidência (Presi); Diretoria Administrativa e Financeira (Diafi); Diretoria de 

Operações (Dirop); e Diretoria de Desenvolvimento de Negócios (Diden). 

 

4.4 Métodos da Coleta de Dados 
 

A coleta de dados foi efetuada por meio de questionário autoadministrado (vide 

Apêndice), com perguntas fechadas (escala de Likert), além de contemplar revisão 

bibliográfica sobre as práticas de governança corporativa, com foco nas práticas do IBGC. 

O instrumento de pesquisa elaborado com base nas recomendações do Código de 

Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC teve por objetivo investigar em que 

medida as práticas de governança corporativa do Badesc refletem as recomendações 

propostas pelo IBGC. 

A pesquisa utilizou como já mencionado, abordagem quantitativa e qualitativa, onde 

conferiu condições de uma análise dos resultados da relação entre práticas identificadas na 

Instituição pesquisada e as práticas recomendadas pelo IBGC. 
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Atualmente, o Badesc conta com 124 empregados em seu quadro de colaboradores. 

Para este estudo, foram selecionados diversos empregados da Instituição, distribuídos dentre 

as 3 diretorias (Diretoria de Negócios, Diretoria Operacional e Diretoria Administrativo 

Financeira), priorizando a escolha de pelo menos 1 empregado de cada gerência subordinada 

às referidas diretorias, totalizando uma amostra de 18 participantes. 

4.5 Instrumentações das Variáveis e Escalas Utilizadas 
 

Segundo (Beuren & Raupp, 2008) a pesquisa quantitativa tem por finalidade evitar 

distorções de análise e interpretação como também garantir a precisão dos resultados, 

possibilitando assim uma margem de segurança quanto às conclusões por indícios 

(inferências).  A abordagem deste estudo compreenderá perguntas fechadas simples e utiliza 

Escala Likert como sua forma de medição, já que esta permite uma análise atitudinal em graus 

de concordância e discordância, estabelecendo a medida de aderência da prática adotada 

pelo Badesc às recomendações do IBGC através de um questionário com um pouco mais de 

assertividade quanto ao grau de comprometimento da Instituição na ótica de seus 

empregados. A utilização da Escala Likert visa oportunizar maior precisão das informações 

levantadas, pois se caracteriza pela mensuração considerando cinco categorias de respostas, 

variando de ‘discordo totalmente’ a ‘concordo totalmente’, exigindo que os participantes 

indiquem um grau de concordância mais preciso em relação às várias afirmações 

relacionadas aos objetos de estímulo. (Malhotra, 2006)  

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

aderência da Instituição aos princípios de governança propostos pelo Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa - IBGC. Para tanto, considerando igualmente o tamanho da 

abrangência conferida pelo número de entrevistados, 18 funcionários, procurou-se adotar uma 

aferição estatística mais simples, com prevalência das médias aritméticas, que forneceram as 

medidas dos graus de aderência que interessavam verificar. Outras medidas mais elaboradas, 

tais como mediana, quartis, índices, etc., não ofereceriam resultados distintos dos 

encontrados, tendo em vista a literatura sobre métodos quantitativos, como, por exemplo, a 

estatística não paramétrica (Siegel, 1975).  

4.6 Limitações da Pesquisa 
 

A pesquisa se concentrou no mapeamento de práticas de governança corporativa e 

na relação das práticas identificadas com as recomendações do IBGC.  Assim, uma das 

limitações pode estar relacionada ao fato da organização pesquisada ser uma sociedade de 

economia mista de capital fechado, o que irá impactar em algumas das recomendações do 

IBGC que apresentam maior aderência a organizações de capital aberto.  
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Pode-se considerar também como limitação do presente estudo, a exclusão dos 

empregados que não desejaram participar da pesquisa, assim como os empregados que 

estavam afastados de suas atividades profissionais durante a fase de coleta de dados. 

As limitações aqui explicitadas não invalidam a pesquisa, mas estabelecem restrições 

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

estudado. Como apontam Bruyne, Herman e Schoutheete (1977, pp. 224-225):  

 

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

 

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS  
 

Desde a criação do Badesc, em meados da década de 70, a Instituição vem se 

consolidando tentando criar estratégias para enfrentar desafios particulares de uma sociedade 

de economia mista, uma vez que possui a particularidade de ter como seu controlador 

imediato o Governo do Estado, e do outro, os sócios privados. Cabe aos administradores do 

Badesc conciliar o cumprimento de seu mandato estatal com seus objetivos empresariais, 

permitindo que se assegure a viabilidade econômico-financeira da Instituição, seja na 

consecução de seu objeto social, seja no atendimento de políticas públicas. (Geiger & 

Hoffmann, 2013) 

Desde 1999, com o lançamento do primeiro Código das Melhores Práticas de 

Governança Corporativa, o IBGC passou a publicar documentos específicos no âmbito das 

boas práticas de governança corporativa a fim de auxiliar as organizações na busca 

incessante de ações ligadas à governança e sustentabilidade.  

Como já mencionado, o Badesc conta atualmente com 124 empregados em seu 

quadro de colaboradores. As informações dos colaboradores selecionados para esta pesquisa 

(18) podem ser analisadas diante a Tabela 2, abaixo. 

 

Tabela 2: Informações dos funcionários participantes da pesquisa 

Quanto ao Tempo de Empresa Funcionários 

1 – 10 anos 11 

11 – 20 anos 3 

21 – 30 anos  - 

Mais de 30 anos 4 

Total 18 

Quanto à Formação Funcionários 

2º grau 1 

3º grau 1 
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Pós-graduação 16 

Total 18 

Quanto ao Cargo Ocupado Funcionários 

Técnico de Fomento A 1 

Técnico de Fomento B 1 

Técnico de Fomento C 5 

Técnico de Fomento D 6 

FC 1 (Gerente, Chefe de Gabinete) 5 

FC 2 (Secretária de Diretoria) - 

Total 18 

Quanto à Gerência (alocação) Funcionários 

Cojur 1 

Gapre 1 

Gecor 3 

Gecon 1 

Gefin 2 

Gerad 2 

Gerec 1 

Gerom 2 

Gerop 2 

Asdop 1 

Asden 1 

Getec 1 

Total 18 

Quanto à diretoria (subordinação) Funcionários 

Presi 5 

Diafi 5 

Dirop 4 

Diden 4 

Total 18  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A pesquisa está relacionada ao Código do IBGC baseando-se nos atores e órgãos da 

governança corporativa (Assembleia Geral, Conselho Fiscal, Conselho de Administração, 

Auditoria Independente, Diretoria e Auditoria Interna) pretendendo analisar em que medida as 

práticas de governança corporativa adotadas pelo Badesc refletem as recomendações 

propostas pelo IBGC. Essas práticas convertem princípios em recomendações objetivas com 

a finalidade de preservar e otimizar o valor das organizações.  

Alinhado a este conceito pesquisou-se a percepção dos funcionários do Badesc com 

relação aos quatro princípios básicos da governança: transparência, equidade, prestação de 

contas e responsabilidade corporativa. 

> Transparência: no contexto pesquisado, o conceito de transparência sobrepuja a 

obrigação de informar, reflete o desejo de disponibilizar para as partes interessadas as 

informações que sejam do seu interesse e não apenas aquelas impostas por disposições 

legais.  



Vanessa Barbi Ammon – Práticas de Governança Corporativa: Uma Abordagem Crítica Acerca dos Princípios 
Adotados na Agência de fomento do Estado de Santa Catarina S/A - Badesc 

Universidade Lusófona de Humanidade e Tecnologias – Escola de Ciências Econômicas e das Organizações  
  89 
 

Considerando a Escala Likert, de 0 a 5 – em que 0 é não existe e 5 é fortemente 

percebido, dos funcionários que tem conhecimento da presença do princípio da transparência 

no Badesc, obteve-se uma média de 2,2. Resultado bem abaixo de 50%. Observa-se assim, 

a necessidade de fortalecimento de tal princípio. 

> Equidade: o segundo princípio analisado que se caracteriza pelo tratamento justo e 

isonômico de todos os sócios e demais partes interessadas (‘stakeholder’s’) alcançou a média 

de 2,7 entre os funcionários que afirmaram reconhecer tal princípio na Agência.  

> Prestação de Contas (‘accountability’): o terceiro princípio recomenda que os 

agentes de governança devam prestar contas de sua atuação e assumam integralmente as 

consequências dos seus atos e omissões.  

O resultado obtido nesse princípio alcançou a média de 2,4. Percebe-se aqui também, 

a dificuldade dos funcionários do Badesc em perceber a presença das práticas deste princípio. 

> Responsabilidade Corporativa: o quarto princípio analisado caracteriza os agentes 

de governança como zeladores da sustentabilidade das organizações objetivando sua 

longevidade, incorporando considerações de ordem social e ambiental na definição dos 

negócios e operações. Nesse princípio também se obteve uma média de 2,5. 

 

Tabela 3: As boas práticas de governança corporativa no Badesc 

Príncipios Média Porcentagem 

Transparência 2,2 43,8 % 

Equidade 2,7 53,8 % 

Prestação de Contas  2,4 48,0 % 

Responsabilidade Corporativa 2,5 49,4 % 

Média geral 2,5 48,75 %  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Ficou claramente evidenciada nessa pesquisa, a fraca percepção pelos empregados 

do Badesc, quanto aos princípios de governança corporativa. Ressalta-se a necessidade de 

boas práticas de governança que fortaleçam a aculturação da Instituição, mobilizando-a ao 

interesse comum, qual seja a perenidade da Agência de Fomento do Estado de Santa 

Catarina S.A. – Badesc. 

Referentes às ações do Conselho de Administração, representadas pelas questões de 

3.1 a 3.8, a tabela abaixo, Tabela 4, apresenta as médias de cada ação pesquisada. Foi 

utilizada a escala Likert, considerando uma intensidade de 0 a 5, em que 0 representa que 

não é praticada e 5 que a ação é fortemente realizada. 

 

Tabela 4: Percepção das ações praticadas pelo Conselho de Administração 

Ação Média 
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3.1 Discussão, aprovação e monitoramento de decisões, envolvendo 
estratégias 

1,8 

3.2 Discussão, aprovação e monitoramento de decisões, envolvendo 
estrutura de capital 

2,0 

3.3 Discussão, aprovação e monitoramento de decisões, envolvendo 
apetite e tolerância a riscos 

2,0 

3.4 Avaliação da auditoria independente 2,4 

3.5 Práticas de governança corporativa 1,6 

3.6 Sistema de controles internos, incluindo políticas e limites de 
alçadas 

2,0 

3.7 Código de Conduta e Ética 2,1 

3.8 Parecer sobre o relatório de administração e as demonstrações 
financeiras 

2,6 

Média geral 2,1  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Conforme pode ser visualizado na Tabela 4, a percepção dos funcionários é fraca em 

relação às ações praticadas pelo Conselho de Administração, pois a média geral das ações 

alcançou 2,1, indicando que é necessária uma maior divulgação das ações realizadas pelo 

Conselho de Administração ao corpo funcional, promovendo um maior conhecimento das 

práticas realizadas.  

Considerando as práticas pesquisadas, destaca-se com as médias mais altas, o 

parecer sobre o relatório de administração e as demonstrações financeiras e a avaliação da 

auditoria independente, com as médias de 2,6 e 2,4, respectivamente, caracterizando-se 

como as ações do Conselho de Administração que são percebidas com mais intensidade 

pelos funcionários.  

 Dentre as ações com as médias mais baixas, destacam-se as práticas de governança 

corporativa e a discussão, aprovação e monitoramento de decisões envolvendo estratégias, 

com valores de 1,6 e 1,8, respectivamente, indicando que a percepção dos funcionários é 

muito fraca em relação a essas práticas. O resultado sugere a importância de disseminar as 

práticas realizadas pelo Conselho de Administração. 

Ainda quanto às ações depreendidas pelo Conselho de Administração do Badesc, 

foram aplicadas nesta pesquisa mais 7 (sete) questões de forma objetiva (questões da 3.9 a 

3.15), obtendo-se os resultados destacados por meio dos gráficos abaixo: 
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Gráfico 1: As atividades do Conselho de Administração do Badesc são normatizadas em regimento 
interno? 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 2: Os conselheiros se reúnem com regularidade sem a presença de diretores? 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 3: O Badesc realiza avaliação anual de desempenho dos conselheiros? 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 4: As metas de desempenho do Badesc são reportadas periodicamente ao Conselho? 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico 5: Os conselheiros passam por um programa de integração, contemplando responsabilidades, 
atas de reuniões, planejamento estratégico ? 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 6: O Conselho de Administração reúne-se regularmente com o Conselho Fiscal para tratar de 
assuntos de interesse comum? 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 7: Há um calendário anual com datas e temas previamente estabelecidos pelo presidente do 
Conselho de Administração? 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Quanto às ações realizadas pela Diretoria da Agência, representadas pelas questões 

4.1 a 4.6, a Tabela 5 apresenta as médias para cada prática pesquisada. Foi utilizada a escala 

Likert, considerando uma intensidade de 0 a 5, em que 0 representa que não é praticada e 5 

que a ação é fortemente realizada. 

  

Tabela 5: Percepção das ações praticadas pela Diretoria do Badesc 

Ação Média 
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4.1 Por meio de processos e políticas formalizadas, a diretoria 
dissemina os propósitos, princípios e valores da Instituição? 

1,9 

4.2 A Diretoria presta conta de suas ações ao Conselho de 
Administração? 

2,6 

4.3 A Diretoria propõe uma estratégia e coloca em prática um 
programa contínuo de relacionamento, consulta e comunicação 

sistemática com as diversas partes interessadas? 

1,4 

4.4 A Diretoria mede a efetividade do programa de relacionamento e 
ajusta aos desafios futuros da Instituição, prestando contas ao 

Conselho de seu andamento? 

1,7 

4.5 O Badesc identifica preventivamente, por meio de um sistema de 
informações adequado, os principais riscos da organização, 

considerando probabilidade e impacto, assim como medidas e 
procedimentos adotados para sua prevenção e mitigação? 

2,3 

4.6 O diretor-presidente do Badesc e demais diretores definem e 
comunicam estratégia, assim como possuem um relacionamento 

transparente, de longo prazo com as partes interessadas? 

1,3 

Média geral 1,9  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 De acordo com a Tabela 5, a percepção dos funcionários também é fraca em relação 

às ações praticadas pela Diretoria do Badesc, considerando que a média geral das ações 

resultou em 1,9, representando 37,2% da pontuação máxima (nota 5). 

Quanto às ações praticadas pela Diretoria, as que possuem médias mais elevadas 

são: “a diretoria presta contas de suas ações ao Conselho de Administração”, com o valor de 

2,6 e “o Badesc identifica preventivamente, por meio de um sistema de informações 

adequado, os principais riscos da organização, considerando probabilidade e impacto, assim 

como medidas e procedimentos adotados para sua prevenção e mitigação”, com média de 

2,3. Essas ações são as que os funcionários percebem com maior intensidade.  

 As ações praticadas pela Diretoria que obtiveram médias mais baixas, em relação à 

percepção do funcionário, são: “o diretor-presidente do Badesc e demais diretores definem e 

comunicam estratégia, assim como possuem um relacionamento transparente, de longo prazo 

com as partes interessadas” e “a Diretoria propõe uma estratégia e coloca em prática um 

programa contínuo de relacionamento, consulta e comunicação sistemática com as diversas 

partes interessadas”, com média de 1,3 e 1,4, respectivamente. O resultado indica a 

necessidade e relevância de a Diretoria promover um diálogo com as partes interessadas da 

organização, no intuito de compreender e atender, na medida do possível, aos interesses das 

mesmas. 

 Considerando o exposto, tanto as ações praticadas pela Diretoria como as ações 

praticadas pelo Conselho de Administração possuem uma fraca percepção pelos funcionários, 

indicando a necessidade de maior disseminação das ações realizadas. Ao realizar 

comparação entre as ações da Diretoria e do Conselho de Administração, verifica-se que as 
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praticadas pela Diretoria apresentaram uma percepção mais fraca que as praticadas pelo 

Conselho, com média geral de 1,9 e 2,1, respectivamente.  

A instituição deve garantir a existência de um programa efetivo de conformidade e 

integridade que contemple mecanismos e medidas de prevenção, de detecção e de 

tratamento de riscos de condutas irregulares, ilícitas e antiéticas. Os referidos mecanismos e 

medidas englobam políticas que têm como propósito nortear as condutas da alta 

administração (conselheiros e diretores executivos), colaboradores e terceiros (fornecedores, 

prestadores de serviços, agentes intermediários e parceiros em geral) relacionados ao seu 

negócio. O programa de conformidade da empresa deverá assegurar, sobretudo, a 

conformidade com leis e regulamentos, bem como com as políticas internas da organização, 

sendo o seu cumprimento dever de todos (alta administração, colaboradores e terceiros), 

independentemente de nível hierárquico. A diretoria deve assegurar que a organização esteja 

em total conformidade com os dispositivos legais e demais políticas internas a que está 

submetida. A efetividade do programa de conformidade está diretamente relacionada aos 

mecanismos e medidas adotados de prevenção, de detecção e de tratamento dos riscos de 

condutas ilícitas e/ou antiéticas. Esses pilares requerem a formalização prévia de processos 

que definam os órgãos, as competências, o âmbito de atuação e as responsabilidades da alta 

administração. 

Nesta esteira, foi questionado aos participantes da pesquisa sobre os controles 

internos adotados pelo Badesc. O Gráfico 8 (abaixo) demonstra o resultado da questão 5.1. 

 

Gráfico 8: São elaborados controles internos e proposições para apresentação aos conselhos, com foco 
no monitoramento de processos operacionais e financeiros do Badesc? 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

As questões 5.2 e 5.3 do questionário também elucidam a atuação do sistema de 

controles internos do Badesc, questionando aos funcionários sobre a eficácia do 

monitoramento dos processos operacionais e financeiros, inclusive os relacionados com a 

gestão de riscos e de conformidade (‘compliance’), assim como a atuação dos auditores 

independentes diante ao sistema de controles internos da Instituição. A questão 5.2 considera 
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a Escala Likert, onde 0 representa não existe e 5 representa uma forte percepção, conforme 

Tabela 6, abaixo. 

 

Tabela 6: Atuação do sistema de controles internos do Badesc: 

Ação Média Porcentagem 

5.2 O sistema de controles internos do Badesc é eficaz para 
o monitoramento dos processos operacionais e financeiros, 

inclusive os relacionados com a gestão de riscos e de 
conformidade (‘compliance’)?  

2,06 41,25% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A questão 5.3 mostra a percepção dos funcionários diante o trabalho dos auditores 

independentes em relação à avaliação dos controles internos do Badesc. O Gráfico 9 confere 

os resultados. 

 

Gráfico 9: O trabalho dos auditores independentes inclui revisão e avaliação dos controles internos da 
organização, resultando em relatório específico de recomendações sobre melhoria e aperfeiçoamento de 
controles? 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Percebe-se mais uma vez que ainda não está a contento a percepção dos funcionários 

diante à aplicabilidade do sistema de controles internos do Badesc. É nítida a necessidade de 

uma maior disseminação da importância do sistema de controles internos para a Instituição. 

O Conselho Fiscal tem por finalidade fiscalizar os atos dos administradores, 

assegurando que a gestão dos negócios atenda aos objetivos definidos no estatuto social da 

empresa. Nas sociedades de economia mista sua instalação é obrigatória, e o seu 

funcionamento, permanente. O conselho fiscal deve ser considerado um órgão de controle e 

fiscalização independente e, ainda, um importante agente no sistema de governança da 

organização. Para obter maior efetividade no controle dos atos de gestão da companhia, a 

atuação do conselho fiscal deverá ser sempre pautada pela adesão às boas práticas de 

governança corporativa. Os conselheiros fiscais devem atuar em harmonia com os demais 

órgãos de governança corporativa, em particular o comitê de auditoria e a auditoria interna, 

preservando, entretanto, sua independência e autonomia. Cabe ao conselho fiscal manifestar-
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se sobre matérias de interesse da companhia, sugerindo mudanças, quando necessário, ou 

apontando qualquer irregularidade encontrada. O escopo de sua atuação fiscalizadora 

abrange a verificação da conformidade às obrigações legais e estatutárias. As Boas Práticas 

de Governança Corporativa recomenda que a atuação do conselho fiscal não esteja limitada 

aos aspectos de análise e exame das demonstrações financeiras, devendo ser colaborativa 

com a gestão da companhia, direcionada para ações preventivas e que contemple riscos não 

financeiros. Diante o exposto, questionou-se de forma objetiva aos funcionários participantes 

da pesquisa, sua percepção ante as práticas executadas pelo Conselho Fiscal do Badesc, 

através dos seguintes tópicos elucidados na questão 6 do questionário em anexo: 

 

6.1 ( ) Fiscalizar, por qualquer de seus membros os atos dos administradores e 

verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários;  

6.2 ( ) Opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar do seu 

parecer as informações complementares que julgar necessárias ou úteis à 

deliberação da Assembleia Geral; 

6.3 ( ) Denunciar, por qualquer de seus membros, aos órgãos de administração e, 

se estes não tomarem as providências necessárias para a proteção dos interesses 

da Agência, à Assembleia Geral, os erros, as fraudes ou crimes que descobrir, além 

de sugerir providências úteis a companhia;  

6.4 ( ) Analisar, trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras 

elaboradas periodicamente pela Agência; 

6.5 ( ) Examinar as demonstrações financeiras do exercício social e sobre elas 

opinar. 

 

Os resultados estão ilustrados no Grafico 10, abaixo. 

 

Gráfico 10: Quais práticas descritas nesta questão são executadas pelo Conselho Fiscal do Badesc? 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Dos 18 (dezoito) colaboradores que responderam ao questionário, 7 (sete) 

assinalaram 3 (três) práticas mais executadas pelo Conselho Fiscal do Badesc, sendo elas 

as questões: 6.2; 6.4 e 6.5. A prática menos evidenciada pelos colaboradores é a prática 

representada pela questão 6.3, que por nenhum funcionário foi assinalada. 

Entre as responsabilidades do Conselho de Administração está a de disseminar e 

monitorar, com o apoio da diretoria, a incorporação de padrões de conduta em todos os níveis 

da organização. O Código de Conduta adotado pela companhia deve ser elaborado pela 

diretoria de acordo com os princípios e políticas definidos pelo Conselho de Administração. O 

processo de elaboração do código deve contar com a participação das partes interessadas. 

O Código de Conduta deve ser aprovado pelo Conselho de Administração, e a diretoria deve 

zelar pelo seu cumprimento. O Código de Conduta deve fomentar a transparência, disciplinar 

as relações internas e externas da organização, administrar conflitos de interesses, proteger 

o patrimônio físico e intelectual, consolidar as boas práticas de governança corporativa e 

abranger o relacionamento entre conselheiros, diretores, sócios, fornecedores e demais 

partes interessadas. O documento precisa ser claro quanto aos padrões de comportamento 

esperados ou proibidos pela companhia, de forma a nortear a atuação de seus funcionários. 

O código deve ser de amplo conhecimento do público interno e de fácil consulta pelo público 

externo. O código de conduta deve prever e regulamentar o funcionamento de um canal de 

denúncias para acolher opiniões, críticas, reclamações e delações das partes interessadas. 

O canal de denúncias deve ser operado de forma independente e imparcial, com garantia de 

sigilo e confidencialidade do autor da mensagem/denunciante.  

Na questão 7 (sete) foi perguntado aos funcionários se tinham conhecimento da 

existência de um Código de Conduta e Ética elaborado pela Diretoria do Badesc de acordo 

com os princípios e políticas definidas pelo Conselho de Administração. As respostas estão 

demonstradas no Gráfico 11, abaixo. 

 



Vanessa Barbi Ammon – Práticas de Governança Corporativa: Uma Abordagem Crítica Acerca dos Princípios 
Adotados na Agência de fomento do Estado de Santa Catarina S/A - Badesc 

Universidade Lusófona de Humanidade e Tecnologias – Escola de Ciências Econômicas e das Organizações  
  98 
 

Gráfico 11: O Badesc possui um Código de Conduta e Ética elaborado pela Diretoria de acordo com os 
princípios e políticas definidas pelo Conselho de Administração? 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Como podemos perceber, a metade dos funcionários respondeu que não têm 

conhecimento da existência deste Código.  

Como já foi mencionado neste estudo, governança corporativa é o sistema pelo qual 

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

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

e controle e demais partes interessadas. Ainda reiterando, as boas práticas de governança 

corporativa convertem princípios básicos em recomendações objetivas, alinhando interesses 

com a finalidade de preservar e otimizar o valor econômico de longo prazo da organização, 

facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para a qualidade da gestão da organização, 

sua longevidade e o bem comum. 

A questão 8 instiga o funcionário diante de sua percepção geral à mensuração da 

intensidade no que tange às boas práticas de governança corporativa executadas pelo 

Badesc. A tabela abaixo, Tabela 7, representa esse resultado.  

 

Tabela 7: Boas práticas de governança corporativa 

Boas Práticas Média Porcentagem 

7 Qual a intensidade do processo de boas práticas de 
governança corporativa adotados no Badesc? 

1,7 34,12 % 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Observa-se que a percepção dos colaboradores do Badesc diante às boas práticas de 

governança corporativa é muito baixa, 34,12%.  
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Diante de todos os aspectos levantados para diagnosticar e entender o fenômeno 

pesquisado e tendo como base o objetivo geral do estudo, pode-se concluir, nitidamente, 

através da percepção dos empregados entrevistados, que a Agência de Fomento do Estado 

de Santa Catarina S.A – Badesc, apesar de adotar práticas de gestão corporativa, estas não 

estão totalmente alinhadas às recomendações propostas pelo Código de Melhores Práticas 

de Governança Corporativa do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC. 

No tocante aos objetivos específicos do presente trabalho, foi possível demonstrar 

que: 

✓ os princípios de governança corporativa definidos pelo IBGC podem ser 

perfeitamente adotados pelas agências de fomentos do país, uma vez que seus 

referencias objetivam contribuir para a melhoria da gestão e resultado 

operacional; 

✓ as práticas utilizadas para a implementação dos princípios da transparência, 

equidade, prestação de contas e de responsabilidade corporativa devem ser 

reavaliadas pelo Badesc. Tal fato se justifica na medida em que a maioria dos 

entrevistados apontou fragilidade neste quesito; 

✓ as ações praticadas pelo Conselho de Administração e Diretoria da Instituição 

são precariamente percebidas pelo corpo funcional, levando a necessidade 

iminente da disseminação das ações executadas por tais órgãos; 

 

Mesmo havendo um amplo conhecimento acerca da governança corporativa e da 

reconhecida importância na gestão dos negócios, a discussão sobre sua evolução ainda é 

limitada e suas práticas ainda não estão efetivamente internalizadas pelas organizações. O 

Badesc não foge a regra. Não obstante, observa-se que há um significativo caminho 

percorrido pela Agência, com a plataforma de governança estruturada (apresenta Conselho 

de Administração; balanços financeiros preparados e auditados conforme as normas 

internacionais de contabilidade e Banco Central; Conselho Fiscal; Gerência de Controle 

Interno e Riscos; Auditoria Interna) e uma tendência rumo à adequação aos princípios 

fundamentais das boas práticas de governança corporativa.  

Tendo em vista os resultados e as conclusões extraídas no presente estudo, 

considera-se relevante, nesse momento, recomendar e/ou sugerir algumas ações à 

Instituição, ou seja, deve o Badesc promover esforços para implementar as diretrizes da Lei 

nº 13.303/16, o que proporcionará à Instituição uma série de benefícios, entre eles pode-se 

destacar: 

▪ a conformidade do seu Estatuto Social às regras de governança corporativa, 

de transparência e de estruturas, práticas de gestão de riscos e de controle 
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interno, composição da administração, mecanismos de proteção aos acionistas 

(Art. 6º da Lei nº 13.303/16); 

▪ a observação de alguns requisitos de transparência, como (Art. 8º da Lei nº 

13.303/19): 

i. elaboração de Carta Anual - subscrita pelos membros do Conselho de 

Administração, contendo: 1) explicitação dos compromissos de 

consecução de objetivos de políticas públicas, em atendimento ao 

interesse coletivo ou à Lei que criou o Badesc; 2) definição clara dos 

recursos a serem empregados para atingir a missão/objetivos da 

Agência; e 3) avaliação dos impactos econômico-financeiros da 

consecução desses objetivos, mensuráveis por meio de indicadores 

objetivos; 

ii. adequação do Estatuto à autorização legislativa que criou o Badesc; 

iii. divulgação tempestiva e atualizada de informações relevantes relativas 

a: 1) atividades desenvolvidas pela Agência; 2) sua estrutura de 

controle; 3) fatores de risco; 4) dados econômico-financeiros; 5) 

comentários dos administradores sobre o desempenho da Instituição; 

6) políticas e práticas de governança corporativa; 7) descrição da 

composição da administração; 8) remuneração da administração; 

iv. elaboração e divulgação de política de divulgação de informações 

em conformidade com a legislação em vigor e com as melhores práticas 

de governança corporativa; 

v. elaboração de política de distribuição de dividendos à luz do 

interesse público que justificou a criação do Badesc; 

vi. divulgação, em nota explicativa às demonstrações financeiras dos 

dados operacionais e financeiros das atividades relacionadas à 

consecução dos objetivos da Instituição; 

vii. elaboração e divulgação de política de transações com partes 

relacionadas aprovada pelo Conselho de Administração e revista no 

mínimo anualmente, em conformidade com os requisitos de: 1) 

competitividade; 2) conformidade; 3) transparência; 4) equidade; e 5) 

comutatividade; 

viii. ampla divulgação, ao público, em geral, de carta anual de governança 

corporativa que consolide informações relevantes referenciadas no 

“item iii”, supracitado; 

ix. divulgação anual de relatório integrado ou de sustentabilidade; 
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▪ amparar regras de estruturas e práticas de gestão de riscos e controle interno 

que abranjam (Art. 9º da Lei 13.303/16): 1) estrutura de gestão de riscos e 

controle interno (o Badesc já possui, trata-se da Gerência de Controle Interno 

e Gestão de Riscos – Gecor); 2) ação dos administradores e empregados 

(aculturação de práticas de controle interno); 3) auditoria interna (o Badesc já 

possui a gerência de Auditoria Interna – Audit, subordinada diretamente ao 

Conselho de Administração) ; 4) comitê de auditoria estatutário; 

▪ elaboração e divulgação de Código de Conduta e Integridade (Art. 9º § 1º da 

Lei 13.303/16); 

 

Identificam-se vários pontos da Lei nº 13.303/16 consolidados nas práticas de 

governança adotadas pelo Badesc. Como a Agência também é regulada e fiscalizada pelo 

Banco Central do Brasil, pois se trata de uma instituição financeira, ao longo destes últimos 

anos vem se adequando às regras estabelecidas por esta autarquia, assim como às regras 

estabelecidas pela Lei das Sociedades Anônimas S.A., e legislações em vigor pertinentes às 

sociedades de economia mista.  

Empreender esforços rumo à adequação à Lei das Estatais (Lei nº 13.303/16) no 

tocante às práticas de governança corporativa tornará o Badesc uma agência de fomento 

referência no Brasil, aumentando o valor da sociedade, melhorando seu desempenho; 

facilitando seu acesso ao capital a custos mais baixos, contribuindo, assim, para sua 

perenidade. 

Como sugere as recomendações do Código das Melhores Práticas de Governança 

Corporativa do IBGC em relação ao princípio da transparência, mais do que informar, a 

administração do Badesc deve cultivar o desejo de informar, sabendo que da boa 

comunicação interna e externa, resulta um clima de confiança, tanto internamente quanto nas 

relações da Instituição com terceiros. A comunicação não deve restringir-se ao desempenho 

econômico-financeiro, mas deve considerar também os demais fatores que norteiam a ação 

empresarial e que conduzem à criação de valor. (Slomski, 2009) 

A premissa básica para o sucesso da governança corporativa no Badesc e em 

qualquer organização é que exista, da forma mais adequada possível, um plano estratégico 

adequadamente desenvolvido e implementado pela Agência, se pautando na governança 

como modelo de gestão. Uma vez o modelo de gestão implementado, o mesmo deve ser a 

base de sustentação para a governança corporativa orientar todo o direcionamento da 

Instituição para os resultados esperados estabelecidos no plano estratégico da Instituição. 

Portanto, o plano estratégico e o modelo de gestão do Badesc devem sustentar e aprimorar 
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a governança corporativa; e esta deve sustentar e proporcionar o aprimoramento sistemático, 

gradativo e acumulativo do plano estratégico e do modelo de gestão da Agência, dentro de 

um processo participativo e geral. (Oliveira D. d., 2011) 

Embora a distinção entre governança e gestão se confunda, pois estão profundamente 

associadas, é importante ressaltar que os membros da governança (conselheiros juntamente 

com a diretoria executiva) definem e monitoram a estratégia e resultados, com ênfase no 

processo de políticas e metas de longo prazo, enquanto que a gestão (diretoria executiva 

juntamente com os gestores) executa a estratégia definida. Nesta esteira é de grande 

importância a previsão de um programa bem estruturado relativo à sucessão dos diretores da 

Instituição, que deve fazer parte do planejamento estratégico da organização, sendo 

necessário além da avaliação de cenários futuros e determinação de ações estratégicas, 

verificação também do perfil de liderança requerida para enfrentar os desafios despontantes. 

A adoção de práticas de governança corporativa gera um clima de confiança entre os 

‘stakeholder’s’ e aumenta a segurança quanto a decisões estratégicas e resultados, tornando 

a organização mais competitiva e preparada para enfrentar desafios do mercado, 

evidenciados por maior amplitude de atuação e profissionalização dos membros dos 

conselhos e diretoria executiva, assim como maior atenção as influências externas nos 

negócios, processos, produtos e gestão da Instituição.  

Outro ponto importante que pode ser aprimorado no Badesc é o estímulo a uma maior 

participação dos órgãos estatutários, principalmente da Diretoria Executiva e Conselho de 

Administração, quanto ao acompanhamento sistemático das atividades da Agência. Da 

mesma maneira, as metas estabelecidas no planejamento estratégico da Instituição 

necessitam de acompanhamento regular desses órgãos, pois se houver a inevitabilidade de 

alguma correção de desvio, esta, seja previamente reparada e consequentemente, as metas 

almejadas, alcançadas. 

É neste contexto que se recomenda de forma premente, a adequação da Agência de 

Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. – Badesc, às boas práticas de governança 

corporativa recomendadas pelo IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa), 

alinhada às exigências estabelecidas pela Lei das Estatais (Lei nº 13.303/16), com o propósito 

de ser o instrumento financeiro de referência em Santa Catarina na promoção do 

desenvolvimento econômico, social e sustentável, estando necessariamente alicerçada nos 

quatro princípios que definem a boa governança das instituições: transparência, equidade, 

prestação de contas e responsabilidade corporativa. 
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Governança Corporativa – Badesc 
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O questionário abaixo é parte da pesquisa do Mestrado em Gestão de Empresas da 

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias de Lisboa que tem por objetivo 

identificar se são adotadas práticas de governança corporativa pelo Badesc. 

Para as respostas, considerar sempre a realidade atual e apenas pode ocorrer uma 

resposta para a mesma pergunta. 

As respostas ao questionário serão consolidadas, resguardando da divulgação a 

identidade da origem. 

 

1. Informações: 

 

Tempo de empresa: 

(   ) 1 – 10 anos          

(   ) 11 – 20 anos         

(   ) 21 – 30 anos 

(   ) mais de 30 anos     

        

Formação: 

(   ) 2º grau          

(   ) 3º grau         

(   ) pós-graduação           

 

Cargo: 

(   ) Técnico de Fomento A          

(   ) Técnico de Fomento B          

(   ) Técnico de Fomento C     

(   ) Técnico de Fomento D     

(   ) FC 1 (Gerente, Chefe de Gabinete)   

(   ) FC 2 (Secretária de Diretoria) 

 

 

 

 

 

Gerência (sua alocação):  
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Cojur Gecon Getec Asdif

Gapre Gefin Geroe Asdop

Gecor Gerad Gerom Asden

Gplan Gerec Gerop  

 

Diretoria a qual está subordinado (a):  

 

Presi

Diafi

Dirop

Diden  

 

2. As boas práticas de Governança Corporativa convertem princípios em 

recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e 

aperfeiçoar os valores das organizações. Se você tem conhecimento dos princípios 

de governança corporativa abaixo relacionados e considerando uma escala de 

intensidade 0 a 5, em que 0 representa não existe e 5 que o princípio é percebido 

fortemente, escolha a numeração que melhor representa, na sua percepção, a 

intensidade com que é praticado na Agência:  

 

2.1 Transparência: 

*Conforme IBGC consiste no desejo de disponibilizar para as partes interessadas as informações 

que sejam de seu interesse e não apenas aquelas impostas por disposições de leis ou 

regulamentos. Não deve restringir-se ao desempenho econômico-financeiro, contemplando 

também os demais fatores que norteiam a ação gerencial e que conduzem à preservação e à 

otimização do valor da organização. 

 

Não tenho 

conhecimento 
0 1 2 3 4 5 

       

 

2.2 Equidade: 

*Conforme IBGC caracteriza-se pelo tratamento justo e isonômico de todos os sócios e demais 

partes interessadas (‘stakeholder’s’), levando em consideração seus direitos, deveres, 

necessidades, interesses e expectativas. 

 

Não tenho 

conhecimento 
0 1 2 3 4 5 
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2.3 Prestação de Contas (‘accountability’): 

*Conforme IBGC os agentes de governança (indivíduos e órgãos envolvidos no sistema de 

governança, tais como: sócios, administradores, conselheiros fiscais, auditores, conselho de 

administração, conselho fiscal etc.) devem prestar contas de sua atuação de modo claro, conciso, 

compreensível e tempestivo, assumindo integralmente as consequências de seus atos e omissões 

e atuando com diligência e responsabilidade no âmbito dos seus papeis. 

 

Não tenho 

conhecimento 
0 1 2 3 4 5 

       

 

2.4 Responsabilidade Corporativa: 

*Conforme IBGC os agentes de governança devem zelar pela viabilidade econômico-financeira das 

organizações, reduzir as externalidades (efeitos de uma transação que incidem sobre terceiros que 

não consentiram ou dela não participaram não completamente refletidos nos preços, podem ser 

positivas ou negativas) negativas de seus negócios e suas operações e aumentar as positivas, 

levando em consideração, no seu modelo de negócios, os diversos capitais (financeiro, 

manufaturado, intelectual, humano, social, ambiental, reputacional etc.) no curto, médio e longo 

prazos. 

 

Não tenho 

conhecimento 
0 1 2 3 4 5 

       

 

3. Conselho de Administração: 

É de responsabilidade do Conselho de Administração identificar, discutir e garantir 

a disseminação dos valores e princípios da instituição; definir estratégias e tomar 

decisões que protejam e valorizem a instituição; prevenir e administrar situações de 

conflito de interesses e liderar com autoridade e diligência o funcionamento do 

sistema de governança. Considerando as práticas descritas abaixo executadas pelo 

Conselho de Administração, que você tenha conhecimento e considerando uma 

escala de intensidade 0 a 5, em que 0 representa que não é praticado e 5 que a 

ação é fortemente realizada, escolha a numeração que melhor representa, na sua 

percepção, a intensidade com que essas práticas são praticadas pelo Conselho de 

Administração do Badesc: 

 

3.1 Discussão, aprovação e monitoramento de decisões, envolvendo estratégias; 

 

Não tenho 

conhecimento 
0 1 2 3 4 5 
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3.2 Discussão, aprovação e monitoramento de decisões, envolvendo estrutura de 

capital; 

 

Não tenho 

conhecimento 
0 1 2 3 4 5 

       

 

3.3 Discussão, aprovação e monitoramento de decisões, envolvendo apetite e 

tolerância a riscos; 

 

Não tenho 

conhecimento 
0 1 2 3 4 5 

       

 

3.4 Avaliação da auditoria independente; 

 

Não tenho 

conhecimento 
0 1 2 3 4 5 

       

 

3.5 Práticas de governança corporativa; 

 

Não tenho 

conhecimento 
0 1 2 3 4 5 

       

 

3.6 Sistema de controles internos, incluindo políticas e limites de alçadas; 

 

Não tenho 

conhecimento 
0 1 2 3 4 5 

       

 

 

 

3.7 Código de Conduta e Ética; 
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Não tenho 

conhecimento 
0 1 2 3 4 5 

       

 

3.8 Parecer sobre o relatório de administração e as demonstrações financeiras. 

 

Não tenho 

conhecimento 
0 1 2 3 4 5 

       

 

3.9 As atividades do Conselho de Administração do Badesc são normatizadas em 

um regimento interno, tornando claras as responsabilidades, atribuições e 

medidas a serem adotadas em situações de conflito?  

(   ) Sim          (   ) Não          (   ) Não tenho conhecimento 

 

3.10 Os conselheiros se reúnem com regularidade sem a presença de diretores ou 

conselheiros internos? Esta prática é recomendada pelo IBGC para que os 

conselheiros avaliem sem constrangimento resultado e trabalho dos gestores.  

(   ) Sim          (   ) Não          (   ) Não tenho conhecimento 

 

3.11 É recomendável avaliação anual de desempenho dos conselheiros, respaldada 

em processo formais, com escopo de atuação e qualificação bem definidos, 

contemplando frequência, assiduidade e envolvimento/contribuição nas 

reuniões, sendo esta de responsabilidade do presidente do conselho. O Badesc 

realiza avaliação anual? 

(   ) Sim          (   ) Não          (   ) Não tenho conhecimento 

 

3.12 São reportadas ao conselho periodicamente as metas de desempenho do 

exercício? 

(   ) Sim          (   ) Não          (   ) Não tenho conhecimento 

 

3.13 Os novos conselheiros passam por um programa de integração, contemplando 

responsabilidades, atualização dos últimos relatórios, atas de reuniões do 

conselho de administração e assembleias, planejamento estratégico, controle 

de riscos, entre outras informações relevantes da organização e setor de 

atuação? 

(   ) Sim          (   ) Não          (   ) Não tenho conhecimento 
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3.14 O Conselho de Administração reúne-se regularmente com o Conselho Fiscal 

para tratar de assuntos de interesse comum e desenvolver agenda de trabalho 

produtiva?  

(   ) Sim          (   ) Não          (   ) Não tenho conhecimento 

 

3.15 Há um calendário anual com datas e temas previamente estabelecidos pelo 

presidente do Conselho de Administração? 

(   ) Sim          (   ) Não          (   ) Não tenho conhecimento 

 

4 Diretoria:  

A diretoria é o órgão responsável pela gestão da organização. Executa a estratégia 

da organização (aprovada pelo Conselho de Administração), administra seus ativos 

e toca seus negócios visando cumprir seu objeto e função social. Por meio de 

processos e políticas formalizados, a diretoria viabiliza e dissemina os propósitos, 

princípios e valores da organização.  

Se você tem conhecimento das práticas descritas abaixo serem praticadas pela 

Diretoria do Badesc e considerando uma escala de intensidade 0 a 5, em que 0 

representa que não é praticado e 5 que a ação é fortemente realizada, escolha a 

numeração que melhor representa a intensidade com que essas práticas são 

aplicadas pela diretoria da Agência. 

 

4.1 Por meio de processos e políticas formalizadas, a diretoria dissemina os 

propósitos, princípios e valores da Instituição. 

 

Não tenho 

conhecimento 
0 1 2 3 4 5 

       

 

4.2 A Diretoria presta contas de suas ações ao Conselho de Administração. 

 

Não tenho 

conhecimento 
0 1 2 3 4 5 
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4.3 A diretoria propõe uma estratégia e coloca em prática um programa contínuo de 

relacionamento, consulta e comunicação sistemática com as diversas partes 

interessadas. 

 

Não tenho 

conhecimento 
0 1 2 3 4 5 

       

 

4.4 A diretoria mede a efetividade do programa de relacionamento e ajustá-lo aos 

desafios futuros da Instituição, prestando contas ao Conselho de seu andamento. 

 

Não tenho 

conhecimento 
0 1 2 3 4 5 

       

 

4.5 O Badesc identifica preventivamente, por meio de um sistema de informações 

adequado, os principais riscos da organização, considerando probabilidade e 

impacto, assim como medidas e procedimentos adotados para sua prevenção e 

mitigação? 

 

Não tenho 

conhecimento 
0 1 2 3 4 5 

       

 

4.6 O diretor- presidente do Badesc e os demais diretores definem e comunicam a 

estratégia , assim como possuem um relacionamento transparente, de longo prazo 

com as partes interessadas? Descreva como ocorre esta comunicação e 

considerando uma escala de intensidade 0 a 5, em que 0 representa não existe e 5 

que é percebido fortemente, escolha a numeração melhor representa na sua 

percepção a intensidade com que é praticado no Badesc. 

 

Não tenho 

conhecimento 
0 1 2 3 4 5 

       

 

5 Controle Interno:  

5.1 São elaborados controles internos e proposições para apresentação aos 

conselhos, com foco no monitoramento de processos operacionais e financeiros do  

Badesc? 
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(   ) Sim          (   ) Não          (   ) Não tenho conhecimento 

 

5.2 Em sua análise, o sistema de controles internos do Badesc é eficaz para o 

monitoramento dos processos operacionais e financeiros, inclusive os relacionados 

com a gestão de riscos e de conformidade (compliance)? Considerando uma escala 

de intensidade 0 a 5, em que 0 representa não existe e 5 que é percebido fortemente, 

escolha a numeração que melhor representa sua percepção nesse processo. 

 

Não tenho 

conhecimento 
0 1 2 3 4 5 

       

 

5.3 O trabalho dos auditores independentes inclui revisão e avaliação dos controles 

internos da organização, resultando em relatório específico de recomendações 

sobre melhoria e aperfeiçoamento de controles? 

(   ) Sim          (   ) Não          (   ) Não tenho conhecimento 

 

6 Conselho Fiscal:  

O Conselho fiscal é parte integrante do sistema de governança das organizações 

brasileiras. Quais das práticas descritas abaixo são executadas pelo conselho fiscal 

do Badesc? 

6.1 ( ) Fiscalizar, por qualquer de seus membros os atos dos administradores e 

verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários;  

6.2 ( ) Opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar do seu 

parecer as informações complementares que julgar necessárias ou úteis à 

deliberação da Assembleia Geral; 

6.3 ( ) Denunciar, por qualquer de seus membros, aos órgãos de administração e, 

se estes não tomarem as providências necessárias para a proteção dos interesses 

da Agência, à Assembleia Geral, os erros, as fraudes ou crimes que descobrir, além 

de sugerir providências úteis a companhia;  

6.4 ( ) Analisar, trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras 

elaboradas periodicamente pela Agência; 

6.5 (  ) Examinar as demonstrações financeiras do exercício social e sobre elas 

opinar. 

 

7 Código de Conduta:  



Vanessa Barbi Ammon – Práticas de Governança Corporativa: Uma Abordagem Crítica Acerca dos Princípios 
Adotados na Agência de fomento do Estado de Santa Catarina S/A - Badesc 

Universidade Lusófona de Humanidade e Tecnologias – Escola de Ciências Econômicas e das Organizações  
  117 
 

O Badesc possui um Código de Conduta e Ética elaborado pela diretoria de acordo 

com os princípios e políticas definidos pelo Conselho de Administração? 

(   ) Sim          (   ) Não          (   ) Não tenho conhecimento 

 

8 Governança Corporativa: 

Considerando uma escala de intensidade 0 a 5, em que 0 representa não existe e 5 que 

é percebido fortemente, escolha a numeração que melhor representa na sua percepção 

a intensidade do processo de boas práticas de governança corporativa adotados  no 

Badesc. 

 

Não tenho 

conhecimento 
0 1 2 3 4 5 

       

 

 


