
É POSSÍVEL PRATICAR A  
GOVERNANÇA CORPORATIVA  
A PARTIR DAS NORMAS 
ESTATUTÁRIAS? 





A Governança Corporativa surge no Estados 
Unidos como uma forma de evitar que os 
executivos – CEOs, das sociedades anônimas 
conduzissem os negócios pensando nos seus 
próprios interesses, ao invés de pensar nos 
dividendos e lucros dos acionistas.  

O SURGIMENTO DA GOVERNANÇA 



Em 1996 a General Motors divulga nos EUA 
suas “Diretrizes de Governança Corporativa” 
com a finalidade de captar investidores. 
 
Pesquisadores haviam identificado que os 
investidores estavam dispostos a pagar mais 
por ações de empresas que praticassem a 
Governança Corporativa. 

O SURGIMENTO DA GOVERNANÇA 



Ocorre que nos EUA as 
empresas são formadas por 
muitos acionistas, o que é 
chamado de pulverização do 
capital. Sendo que alguns com 
mais capital outros com menos. 
Os investidores não se tornam 
acionistas para serem os 
DIRETORES das empresas, mas 
sim para obterem dividendos. 
É uma forma de investimento e 
não de trabalho. 

 
MAS O QUE HAVIA DE ERRADO NISTO ? 
 



 
Os investidores, aqueles com maior participação, 
contratavam os CEOs (CEO  é a sigla inglesa de 
Chief Executive Officer, que significa  Diretor 
Executivo em Português) para conduzirem seus 
negócios e acordavam com eles que quanto mais 
lucro a companhia tivesse, maior seriam seus 
salários. 
 
 

 
COMO OS INVESTIDORES SE RELACIONAVAM 
COM OS EXECUTIVOS ? 
 



 
 
Começaram a gerar cada vez mais lucros, para 
poderem ter salários astronômicos. 
Disfrutavam de muitas regalias, que acabavam 
consumindo parte dos lucros que  
deveriam ser distribuídos  
aos investidores. 
 
Muitos CEOs eram disputados entre as grandes 
companhias e somente trocavam de emprego se 
ganhassem fortunas. 

 
E O QUE FIZERAM OS CEOS ? 
 



 
Os CEOs começaram a fraudar os dados contábeis, 
para apurarem maiores lucros e com isto obterem 
cada vez maiores remunerações. Até o dia em que 
as fraudes foram descobertas. 
 
Existem muitos exemplos de grandes companhias 
americanas que acabaram entrando em falência, 
quando as fraudes foram descobertas. 

 
E QUAL FOI A CONSEQUÊNCIA DISTO ? 
 



 
Os investidores começaram a retirar suas ações 
destas companhias, migrando para outras. 
Com isto, as companhias perderam toda a 
credibilidade e não conseguiram mais negociar suas 
ações nas bolsas de valores. 
Perderam capital, até entrarem em insolvência. 
Importante: não entraram em falência por falta de 
capacidade operacional ou concorrência, mas sim 
por  falta de credibilidade.  

 
E QUAL FOI A CONSEQUÊNCIA DISTO ? 
 



 
A   E N R O N C O R P O R AT I O N  F O I  U M A C O M P A N H I A 
DE  ENERGIA  AMERICANA, LOCALIZADA EM  HOUSTON,  TEXAS. 
EMPREGAVA CERCA DE 21 000 PESSOAS, TENDO SIDO UMA DAS EMPRESAS 
L Í D E R E S  N O  M U N D O  E M 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA  (ELECTRICIDADE,  GÁS NATURAL) 
E  COMUNICAÇÕES, MAS DECRETOU FALÊNCIA. SEU FATURAMENTO 
ATINGIA 101 BILHÕES DE  DÓLARES  EM 2000, POUCO ANTES DO 
ESCÂNDALO FINANCEIRO QUE OCASIONOU SUA FALÊNCIA.[1] 
ALVO DE DIVERSAS DENÚNCIAS DE  FRAUDES  CONTÁBEIS E FISCAIS E 
COM UMA DÍVIDA DE 13 BILHÕES DE DÓLARES, O GRUPO 
PEDIU  CONCORDATA  EM DEZEMBRO DE 2001 E ARRASTOU CONSIGO 
A  ARTHUR ANDERSEN, QUE FAZIA A SUA  AUDITORIA. NA ÉPOCA, AS 
INVESTIGAÇÕES REVELARAM QUE A ENRON HAVIA MANIPULADO 
SEUS BALANÇOS , COM A AJUDA DE EMPRESAS E BANCOS, E ESCONDERA 
DÍVIDAS DE 25 BILHÕES DE DÓLARES POR DOIS ANOS CONSECUTIVOS, 
TENDO INFLADO ARTIFICIALMENTE OS SEUS LUCROS. 
 

O CASO ENRON 



A fraude contábil na WorldCom Inc. provavelmente atingirá cerca de US
$ 11 bilhões, à medida que os auditores da companhia e investigadores 
continuam examinando os balanços financeiros que detalham o maior 
caso de fraude da história dos EUA, de acordo com fontes. A informação 
foi publicada pelo Wall Street Journal. A quantia exata da fraude não foi 
determinada ainda porque a companhia não espera que a investigação 
seja concluída até o verão no hemisfério Norte.  
[...] 
 O caso envolve basicamente o registro de bilhões de despesas com 
custos de linha como gastos com investimentos e não como despesas 
operacionais, inflando os lucros. Os US$ 2 bilhões em lucros adicionais 
registrados, divulgados ontem pela Bloomberg News, se relaciona a uma 
série de diferentes itens contábeis, disse uma fonte. Até o momento, 
dezenas de empregados da companhia foram demitidos ou renunciaram 
aos seus cargos, incluindo o principal executivo financeiro, Scott Sullivan. 
 

O CASO DA WORLD COM 



ALGUMA SEMELHANÇA OU MERA 
COINCIDÊNCIA ? 



QUE MEDIDAS FORAM TOMADAS ? 

Foi aprovada a Lei Sarbanes-Oxley elaborada pelos 
congressistas  Paul Sarbanes  e  Michel Oxley  e  visa 
aprimorar a governança corporativa e a prestação de 
contas (informações sobre receitas, despesas, balanço 
patrimonial  e total de  ativos e passivos). O objetivo 
da SOx é o de identificar, combater e prevenir fraudes 
que impactam no desempenho financeiro das 
organizações, garantindo o compliance. 



GOVERNANÇA CORPORATIVA X LEI SOX 

Como as fraudes ocorreram porque não haviam 
mecanismos de controle das práticas de 
Governança Corporativa dos CEOs, foi necessário 
a criação de uma lei que determinando 
compromissos, transferindo-lhes responsabilidades. 





OS PRINCÍPIOS DA GOVERNANÇA 
CORPORATIVA 

v  Transparência 

v  Equidade 

v  Prestação de contas (accoutability) 

v  Responsabilidade corporativa 



v  TRANSPARÊNCIA 

“ Consiste no desejo de disponibilizar para as partes 
interessadas as informações que sejam de seu interesse e 
não apenas aquelas impostas por disposições de leis ou 
regulamentos. Não deve restringir-se ao desempenho 
econômico-financeiro, contemplando também os demais 
fatores (inclusive intangíveis) que norteiam a ação 
gerencial e que conduzem à preservação e à otimização 
do valor da organização.” 

IBGC - Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa - 5ª Edição 



v  EQUIDADE 

“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.” 

IBGC - Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa - 5ª Edição 



v  PRESTAÇÃO DE CONTAS 
(ACCOUTABILITY) 

“Os agentes de governança 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 di l igênc ia e 
responsabilidade no âmbito dos seus papéis”. 

IBGC - Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa - 5ª Edição 



v  RESPONSABILIDADE CORPORATIVA 

“Os agentes de governança devem zelar pela viabilidade 
econômico-financeira das organizações, reduzir as 
externalidades 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”.  

IBGC - Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa - 5ª Edição 



Autor: Prof. Dr. Luiz Maldaner 





NUMA SOCIEDADE POR AÇÕES 
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ASSEMBLEIA DE ASSOCIADOS 

“De acordo com o Código Civil, a assembleia geral é 
órgão deliberativo indispensável e instância máxima 
da associação, formada pela totalidade dos 
associados. 
A assembleia geral possui duas competências 
exclusivas e obrigatórias, quais sejam, (i) 
destituição de administradores e (ii) alteração do 
Estatuto Social”. 

IBGC - GUIA DAS MELHORES PRÁTICAS PARA ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR, 2016. 
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

“Na estrutura organizacional das associações, e 
desde que haja previsão estatutária, deverá existir um 
conselho, órgão colegiado com o intuito de absorver 
as atribuições não exclusivas da assembleia geral, 
proporcionar mais agilidade e facilitar as decisões 
estratégicas, mormente em associações com elevado 
número de associados. 
 

IBGC - GUIA DAS MELHORES PRÁTICAS PARA ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR, 2016. 



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Esse conselho pode ser denominado de conselho de 
administração, deliberativo, gestor, entre outros, e 
não se confunde com outras instâncias do sistema de 
governança, como o conselho consultivo, o conselho 
fiscal, os comitês ou as comissões. Neste guia será 
re fe r i do dor av an te como “ conse l ho de 
administração” (CA)”.  

IBGC - GUIA DAS MELHORES PRÁTICAS PARA ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR, 2016. 

Governo Provincial 



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

-  É uma instância de deliberação 
-  Deve primar pelo cumprimento das regras 

estatutárias, pela sustentabilidade e longevidade 
da associação 

-  Não deve assumir atividades executivas 
-  Deve traçar as estratégias da associação, para que 

os gestores as cumpram e prestem contas 

IBGC - GUIA DAS MELHORES PRÁTICAS PARA ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR, 2016. 



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

A boa prática recomenda a presença de algum 
conselheiro independente, de fora da associação e 
que não tenha nenhum vínculo com esta. 
 
Que não seja funcionário, nem associado, nem 
remunerado por qualquer motivo. 
 
Que não participe de outra associação sem fins 
lucrativos que tenha relações financeiras importantes 
com esta. 

IBGC - GUIA DAS MELHORES PRÁTICAS PARA ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR, 2016. 



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

“Dada a sua natureza e características intrínsecas, as 
atribuições do CA devem estar relacionadas ao 
“governar”, e não ao “administrar”, na medida em 
que este órgão deve ter uma visão de todo o 
con tex to da a s soc i a ç ão, a s s e gu r ando e 
proporcionando decisões estratégicas que 
impulsionem a sua atuação”.  

IBGC - GUIA DAS MELHORES PRÁTICAS PARA ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR, 2016. 
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CONSELHO FISCAL 

“Recomenda-se que o conselho fiscal seja composto 
por três membros titulares independentes, não 
integrantes do quadro associativo. Os membros do 
órgão não devem exercer nenhuma outra função na 
associação, nem devem ter relações comerciais, ser 
cônjuges ou parentes dos membros do CA, do 
principal executivo, ou de qualquer colaborador 
remunerado ou voluntário”. 

IBGC - GUIA DAS MELHORES PRÁTICAS PARA ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR, 2016. 
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AUDITORIA INDEPENDENTE 

“O objetivo da elaboração de relatórios pela auditoria 
independente é aumentar o grau de confiança nas 
demonstrações contábeis por parte dos usuários. 
Tal trabalho é realizado sobre as demonstrações 
contábeis, em todos os aspectos relevantes, em 
conformidade com a estrutura de relatório financeiro 
aplicável. 

IBGC - GUIA DAS MELHORES PRÁTICAS PARA ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR, 2016. 



AUDITORIA INTERNA X INDEPENDENTE 

Registra-se que é parte inerente ao trabalho dos 
auditores independentes a revisão e a avaliação dos 
controles internos da associação, resultando num 
conjunto de recomendações para aperfeiçoamento dos 
controles internos”. 

IBGC - GUIA DAS MELHORES PRÁTICAS PARA ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR, 2016. 
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GESTÃO EXECUTIVA 

A gestão executiva é o conjunto de pessoas 
responsáveis pela gestão da organização, em 
atendimento às decisões do Conselho de 
Administração. 
E fazer a gestão da organização significa: planejar, 
organizar, dirigir e controlar um conjunto de recursos 
com a finalidade de alcançar os objetivos da 
associação. 
 

IBGC - GUIA DAS MELHORES PRÁTICAS PARA ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR, 2016. 



GESTÃO EXECUTIVA 

“A gestão se efetiva por meio de uma estrutura 
executiva responsável pela operacionalização das 
funções da gestão já mencionadas. Ela é liderada por 
um executivo principal, responsável primeiro pela 
gestão da associação. A designação deste profissional é 
diversa, podendo denominar-se “presidente-executivo”, 
“diretor-presidente”, “secretário geral”, “diretor geral” 
ou “superintendente””. 

IBGC - GUIA DAS MELHORES PRÁTICAS PARA ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR, 2016. 



GESTÃO EXECUTIVA 

Pelas regras da CVM – Comissão de Valores 
Mobiliários nas companhias abertas, prevê: 
 
Presidente do Conselho de Administração e Presidente da 
Diretoria  
II.4 Os cargos de presidente do conselho de administração 
e presidente da diretoria (executivo principal) devem ser 
exercidos por pessoas diferentes. 

IBGC - GUIA DAS MELHORES PRÁTICAS PARA ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR, 2016. 



GESTÃO EXECUTIVA 

Principais Atribuições do Executivo Principal: 
v  Relações com os stakeholders 
v  Apresentar relatórios periódicos ao CA 
v  Gestão de Riscos e Controles Internos 
v  Zelar pelo cumprimento do Código de Conduta 
v  Gestão de Pessoas 
v  Contabilidade e Normativos Legais (compliance) 
v  Planejamento e Orçamento 
v  Facilitar e permitir o acesso a informações e 

documentos 

IBGC - GUIA DAS MELHORES PRÁTICAS PARA ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR, 2016. 
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v  RELAÇÕES COM OS STAKEHOLDERS 
 

Os stakeholders são todas as pessoas físicas ou jurídicas, 
órgãos públicos em qualquer esfera que afetam ou são 
afetados pela associação. 
 
São as “partes interessadas”. 
 
Cabe à diretoria executiva e suas esferas, relacionar-se 
com as partes interessadas. 



v  APRESENTAR RELATÓRIOS PERIÓDICOS AO 
CA 
 
 

O diretor executivo é subordinado ao Conselho de 
Administração e a ele deve apresentar relatórios e 
prestar contas de suas atividades e de seus 
subordinados. 
 
O CA deve valer-se destas informações para avaliar o 
diretor executivo e sua equipe. Também para exigir o 
cumprimento das metas traçadas. 



v  GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES 
INTERNOS 
 
 
 A equipe da diretoria executiva deve implementar 
controles internos para evitar riscos. 
Que riscos são estes? 
-  Riscos de fraudes 
-  Riscos de falta de ética dos profissionais envolvidos 
-  Riscos de cometimentos de erros na execução das 

atividades entregues à sociedade 
-  Riscos de descumprimento de legislações 



v  ZELAR PELO CUMPRIMENTO DO CÓDIGO 
DE CONDUTA 
 
 

Cabe à diretoria executiva propor um Código de 
Conduta a ser cumprido por todas as esferas da 
associação. Este Código de Conduta será aprovado pelo 
CA e também por ele seguido. 
 
“O exemplo vem de cima” !!! 
 
Um modelo: 



v  ZELAR PELO CUMPRIMENTO DO CÓDIGO 
DE CONDUTA - EXEMPLOS 
 
 

¢  Código conduta ética JBS.pdf 

¢  Codigo conduta_Coca Cola.pdf 

¢  codigo_conduta_kirin.pdf 

 



v  GESTÃO DE PESSOAS 
 
 
 A gestão de pessoas em uma associação contempla 

colaboradores remunerados e voluntários. Os 
processos em gestão de pessoas impõem-se cada 
vez mais como imprescindíveis nas associações do 
terceiro setor. 
D e n t ro d e s e u o r ç a m e n t o e d e s u a s 
disponibilidades, a associação deve propiciar o 
desenvolvimento profissional de todo o seu quadro 
de trabalhadores e voluntários.  
 



v  CONTABILIDADE E NORMATIVOS LEGAIS 
(COMPLIANCE) 
 
 
 
 

Não há como se fazer qualquer implementação de 
Governança Corporativa se a associação não estiver 
imbuída de cumprir com as legislações que a afetam. 
 
Nas instituições FILANTRÓPICAS, cumprir com a 
legislação e estar ciente de toda sua complexidade é 
primordial. 
 
A isto chama-se COMPLIANCE. 
 



v  PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 
 
 
 
 

Para que seja elaborado um orçamento, 
primeiramente devem ser planejadas as ações a 
serem desenvolvidas. 
E este por sua vez, para ser executado, demandará 
recursos que precisam ser orçados. 
Para a realização de um bom orçamento, 
obrigatoriamente terá que haver um bom 
planejamento.  
Cabe ao Diretor Executivo implementar o 
Planejamento. 



v  FACILITAR E PERMITIR O ACESSO A 
INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS 
 
 
 
 
 

Toda documentação da associação deve ser arquivada 
de forma que seu acesso seja de fácil localização 
quando qualquer órgão fiscalizador requisitar. 
Também o conselho de administração deverá ter 
acesso ou ao menos saber onde localizar. 
Os documentos contábeis e todas as prestações de 
contas devem ser guardadas em boa ordem, para que 
sejam válidos quando requisitados. 
Muitos são os casos de extravios que geram grandes 
transtornos. 



E O QUE FAZER COM O ESTATUTO 
SOCIAL ? 

Obrigatoriamente  

Para as associações praticarem a Governança 
Corporativa não há obrigação de serem feitas 
alterações estatutárias. 
 
As práticas de Governança podem ser adotadas 
independente das previsões estatutárias. 



E O QUE FAZER COM O ESTATUTO 
SOCIAL ? 

Para as companhias de capital aberto 
existem leis e normas que as obrigam a 
definir no Estatuto Social os limites e 
poderes dos membros da estrutura de 
Governança Corporativa. 



Obrigada !!! 
 

Liliana Regina Ramos 
Contadora – CRC/RS 47.590 
Advogada – OAB/RS 48.590 

lilianarr@via-rs.net 
(51) 99999 3686 


