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Governança é o sistema de estruturas, regras, condutas e 
responsabilidades que visa garantir a capacidade de governar 

uma instituição ou um processo.

Governança é um meio para se atingir um fim.

Governança não se confunde com gestão.

Governança não é sinônimo de controle.

Governança não um fim em si mesmo.

O que é 
governança?

E o que não é 
governança?



Da governança
à governança
corporativa
em empresas
estatais

Remota e difusa enquanto prática,
recente e concentrada enquanto boas práticas.

Aumento da complexidade das organizações, das 
estruturas de capital e da regulação exige modelos de 

governança mais adequados.

Relação entre qualidade da governança e risco, com 
potencial redução de custos de capital.

Interferências políticas indevidas e desvio de finalidade 
demandavam regência específica para estatais. 

Evolução da legislação: 
Dec. Lei 2.627/1940, Lei 6.404/1976 e Lei 13.303/16



Modelo
básico de 
estrutura de
governança
em empresas
estatais

Assembleia
geral de acionistas 

Conselho de 
administração

Conselho 
fiscal

Diretoria
executiva

Comitê de
auditoria estatutário

Auditoria
interna

Comitê de
elegibilidade



Requisitos de
governança
em empresas
estatais

Requisitos de transparência (art. 8º): carta anual, estatuto, 
informações relevantes, política de divulgação, política de 

transações com partes relacionadas, relatório de 
sustentabilidade...

Estruturas e práticas de gestão de riscos, incluindo AI e CAE, 
elaboração de condigo de conduta e integridade e 

estabelecimento de canal de denúncias (art. 9º).

Comitê estatutário de elegibilidade, com divulgação de atas e 
registros de votos contrários (art. 10).

Divulgação da remuneração dos administradores (art. 12).

Atualização das condutas às regras de boa governança (art. 12).



Requisitos de
governança
em empresas
estatais

Acionistas: preservação das informações sensíveis e 
respeito à sua forma de divulgação; garantia de 

independência do CA (art. 14).

Acionistas: segregação dos papéis de acionista, supervisor 
e controlador e da gestão (arts. 15, 89 e 90).

Avaliação anual, individual e coletiva, dos administradores 
e membros de comitês (art. 13).

Treinamento anual para administradores em legislação 
societária e de mercado de capitais, controle interno, 

código de conduta, Lei  12.846/2013 e outros temas 
relacionados às atividades da empresa (art. 17).



Requisitos e 
vedações para 
indicação de 
membros do 
CA e de 
dirigentes*

REQUISITOS

I. Experiência profissional
4 ou 10 anos, dependendo da natureza da experiência

II. Formação acadêmica compatível

III. Não ser inelegível, nos temos da Lei Complementar 64/1990

* Aplicáveis a empresas de maior porte



Requisitos e 
vedações para 
indicação de 
membros do 
CA e de 
dirigentes*

VEDAÇÕES

I. Representantes de órgão regulador, ministros, servidores sem vínculo 
efetivo com a Administração, dirigentes de partidos políticos e titulares 

e mandato eletivo no Poder Legislativo

II. Pessoa que atuou, nos últimos 36 meses, na estrutura decisória de 
partidos políticos ou em campanhas eleitorais

III. Pessoa que exerça cargo em organização sindical

IV. Pessoa que tenha firmado contrato de bens ou serviços de qualquer 
natureza, com a controladora ou com a empresa nos últimos 36 meses

V. pessoa que tenha ou possa ter qualquer forma de conflito de 
interesse com a controladora ou com a própria empresa

* Aplicáveis a empresas de maior porte



Independência 
do CA e os 
membros 
independentes

O CA deve ser, por definição, independente.

Os conselhos de administração devem ser compostos por, no 
mínimo de 25% de membros independentes, consideradas as 

vagas destinadas aos acionistas minoritários.

Empresas de menor porte não são obrigadas a ter membro 
independente no CA.

Característica essencial: não ter vínculo com a empresa ou com 
seu controlador nos últimos 36 meses.



Requisitos e 
vedações para 
indicação de 
membros do 
conselho fiscal

REQUISITOS

I. Experiência profissional
3 anos

II. Formação acadêmica compatível

III. Residentes no País

VEDAÇÕES

I. Além de algumas vedações aplicadas aos administradores, 
não ter sido administrador da empresa nos últimos 24 meses



O IG SEST Indicador desenvolvido pela SEST para acompanhar a 
cumprimento dos requisitos da Lei 13.303/2016, do Decreto 

8.945/2016 e das diretrizes estabelecidas pela CGPAR.

Dimensões avaliadas:
I. Gestão, controle e auditoria

II. Transparência
III. Conselhos, comitês e diretoria

No 1º e no 2º ciclos, foco em conformidade. A partir do 3º ciclo, 
maior atenção à efetividade dos instrumentos de governança.  



O IG SEST

1º Ciclo  2º Ciclo 3º Ciclo 4º Ciclo

4,15

6,96
7,30

8,48

Média das Notas – 1º, 2º, 3º e 4º Ciclos



O IG SEST
Notas – 1º, 2º, 3º e 4º Ciclos, por dimensão

1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 4º CICLO

5,89
7,22 7,52 8,30

Dimensão I: Gestão, Controle e Auditoria

1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 4º CICLO

3,30

5,95 5,95

8,97

Dimensão II: Transparência 

1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 4º CICLO

1,96

7,95
6,73

8,23

Dimensão III: Conselhos, Comitês e Diretoria



O Grande 
Desafio

Aproximar o modelo brasileiro das diretrizes da OCDE para 
governança corporativa em empresas estatais 

“Maior eficiência e melhor 
transparência no setor estatal 

resultarão em ganhos econômicos 
consideráveis, especialmente em países 

onde a propriedade estatal é 
importante. Além disso, a criação de 
condições equitativas para empresas 

privadas e estatais incentivará um setor 
comercial sólido e competitivo.”  

OCDE



Diretrizes da 
OCDE

Para além das 
boas práticas em 
governança 
corporativa

Fundamentos da propriedade estatal

O papel do estado como proprietário

Atuação das Empresas Estatais no mercado

Tratamento equitativo para acionistas e investidores

Relações com partes interessadas e conduta empresarial 
responsável

Divulgação e Transparência

Responsabilidades dos conselhos de empresas estatais
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