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Resumo 
 

O estudo dissertativo aborda as boas práticas de governança corporativa (GC) 
recomendadas pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) e sua 
relação com o acesso ao crédito bancário. Nesse contexto, propõe-se o seguinte 
problema de pesquisa: existe alinhamento entre as práticas de GC adotadas pelas 
IES que possuem aderência às premissas da Métrica do IBGC e os aspectos gerais 
de classificação de risco de operações de crédito adotados pelo banco que atua no 
desenvolvimento da região Nordeste? Objetivou-se, portanto, analisar se as práticas 
de GC adotadas por empresas do setor educacional que possuem aderência às 
premissas da Métrica do IBGC têm alinhamento com a política de análise risco de 
crédito de IF bancária que atua no desenvolvimento da região Nordeste. Para tanto, 
realizou-se a pesquisa em instituições de ensino superior, (IES) para identificar quais 
dessas práticas adotam, bem como no Banco de Desenvolvimento Regional do 
Nordeste, com o intuito de verificar como tais práticas são percebidas quando da 
análise da concessão de financiamentos. A metodologia consistiu em numa pesquisa 
explicativa subsidiada por bibliográfica, cuja coleta de dados primários e secundários 
ocorreu por meio da observação sistemática, consulta a fontes documentais e 
entrevistas por pautas, com análise de conteúdo e método de abordagem qualitativo. 
Cientes de que em ambientes negociais cada dia mais complexos a adoção de boas 
práticas de GC torna-se fundamental para preservar e otimizar a longo prazo o valor 
econômico de organizações, o estudo se justifica diante de sua relevância acadêmica, 
social e econômica.  
 
Palavras-chave: Governança corporativa. Instituição de ensino superior. Instituição 
financeira bancária. Acesso ao crédito. Risco de crédito. 
  



 

 

 

Abstract 
 

The dissertation studies the good practices of corporate governance (CG) 
recommended by the Brazilian Institute of Corporate Governance (IBGC) and its 
relation with access to bank credit. In this context, the following research problem is 
proposed: Is there alignment between the CG practices adopted by IES that adhere to 
the assumptions of the IBGC Metric and the general aspects of credit risk rating 
adopted by the bank that operates in the development of the Northeast region? The 
objective of this study is to analyze whether the GC practices adopted by companies 
in the educational sector that have adherence to IBGC's Metrics assumptions are in 
line with the Bank (IF) credit risk analysis policy that operates in the development of 
the Northeast region. In order to do so, a research in Higher Education Institutions 
(IES) is carried out in order to identify which of these practices they adopt, as well as 
in the regional development bank of the Northeast, in order to verify how these 
practices are perceived when analyzing the granting of financing. The methodology 
consists of an explanatory research subsidized by bibliography, whose collection of 
primary and secondary data occurs through systematic observation, consultation of 
documentary sources and interviews by guidelines, with content analysis and method 
of qualitative approach. Aware that in increasingly complex business environments, 
the adoption of good GC practices becomes fundamental to preserve and optimize the 
long-term economic value of organizations, the study is justified by its academic, 
social, and economic relevance. 
 
Keywords: Corporate governance. Institution of higher education. Banking financial 
institution. Access to credit. Credit risk. 
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1 Introdução  

 

O dinamismo do comércio internacional, a expansão global das transações 

financeiras, o crescimento das atividades das companhias com a redução da estrutura 

de controle e a distinção entre propriedade e gestão que marcaram o século XX, 

seguidos de crises econômicas e fraudes contábeis, especialmente de grandes 

corporações dos Estados Unidos, perfilham o contexto em que se dissemina a 

governança corporativa como forma de reação aos conflitos entre propriedade diversa 

e a divergência entre os interesses de sócios, executivos e o melhor interesse da 

empresa (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC, 2018a). 

 

A crise de 1929, relativa ao episódio da quebra da bolsa de Nova Iorque, fez despertar 

as discussões sobre governança corporativa no decurso da década de 1930 (Mallin, 

2013 como citado em Barros, 2017). Contudo, sua origem é atribuída à Teoria de 

Agência, que analisa a complexidade das organizações especialmente no que 

concerne à divisão de atividades entre controle e propriedade, sendo, portanto, o 

princípio da governança corporativa (GC) (Arruda; Madruga & Freitas, 2008 como 

citado em Barros, 2017). 

 

O conflito de agência consiste na situação em que o proprietário, acionista, delega a 

um agente especializado, administrador, o poder de decisão sobre a empresa, 

segundo os dispositivos legais. Dessa forma, passam a coexistir dois grupos, o que 

possibilita o surgimento de divergências sobre aquilo que consideram ser o melhor 

para a empresa. É justamente isso que as práticas de governança corporativa buscam 

superar (IBGC, 2018a). 

 

Mencionados conflitos são mais comuns em corporações dos Estados Unidos e da 

Inglaterra, ante a maior pulverização da propriedade. No Brasil, posto que predomina 

a propriedade concentrada, os conflitos se intensificam à medida que a empresa 

cresce e novos sócios passam a integrá-la, quer sejam investidores ou herdeiros 

(IBGC, 2018a). 

 

Nesse sentido, a governança corporativa busca criar um conjunto eficiente de 

mecanismos de incentivo e de monitoramento, com vistas a garantir que o 
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comportamento dos administradores esteja sempre em consonância com o melhor 

interesse da empresa (IBGC, 2018a). 

 

No passado mais recente, a economia mundial presenciou escândalos financeiros que 

afetaram as relações entre empresas, investidores, auditores e órgãos de controle. 

No ano de 2001, a falência do Grupo Enron abalou o mercado de ações, motivada 

pela falta de regulamentação que permitiu ocultar contabilmente vultosas dívidas, 

dissimulando a real situação de liquidez da empresa. Em 2002, a concordata da 

WorldCom, segunda maior companhia de telefonia e de tráfego de dados de internet, 

abalou Wall Street com a revelação da existência de várias fraudes contábeis. Já em 

2003 as autoridades italianas foram surpreendidas com o escândalo da Parmalat. 

 

Durante o período de 2004 a 2014, foi a vez da Petrobrás, quando um esquema de 

corrupção constituído pelo cartel de empreiteiras e fornecedores juntamente com 

diretores e empregados da estatal utilizaram técnicas sofisticadas de desvio de 

recursos, lavagem de dinheiro e burla a leis, regulamentos e controles internos, que 

evidenciaram fragilidades dos órgãos de controle: auditoria independente, auditoria 

interna, Conselho Fiscal e setor de compliance (Carvalho, 2015). 

 

Diante da grande diversidade de conceitos de governança corporativa, Rossetti e 

Andrade (2011, p. 141) propõem que “é um conjunto de princípios, propósitos, 

processos e práticas que rege o sistema de poder e o mecanismo de gestão das 

empresas”. 

 

Inerente à definição de governança corporativa estão os conceitos de ética nos 

negócios, compliance, papel e responsabilidade do Conselho de Administração e 

diretores, gestão profissionalizada e práticas efetivas de controle e conduta. Possui 

como princípios a transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade 

corporativa (IBGC, 2018c). 

 

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa converte tais princípios em 

recomendações objetivas, alinhando interesses com o intuito de preservar e otimizar 

o valor econômico da organização no longo prazo, facilitando seu acesso a recursos 
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e contribuindo para a qualidade da gestão da organização, sua longevidade e o bem 

comum (IBGC, 2018b). 

 

Sobre isso, nos últimos anos, o mercado de capitais brasileiro vem se tornando mais 

ativo. No ano de 2017, as empresas brasileiras captaram R$ 198,9 bilhões, o que 

representa um volume recorde de operações (Associação Brasileira das Entidades 

dos Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA, 2018). 

 

Contudo, o acesso das empresas ao capital de terceiros ainda se dá 

predominantemente por meio de crédito bancário. Em 2017, no tocante às novas 

operações, as pessoas jurídicas acumularam concessões no total de R$ 1.434,00 

bilhão. Em relação ao comportamento do saldo da carteira de crédito, as grandes 

empresas participaram de 63,9% do volume total de crédito para pessoa jurídica 

(Banco Central - BC, 2017a).   

 

Ocorre que as instituições financeiras necessitam implementar uma estrutura de 

gerenciamento contínuo e integrado de riscos que deve identificar, mensurar, avaliar, 

monitorar, reportar, controlar e mitigar o risco de crédito (BC, 2017a). 

 

Gerenciamento de riscos é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar os 

recursos de uma organização com vistas a minimizar potenciais eventos ou situações 

que possam fragilizar o alcance dos objetivos organizacionais. 

 

Assim, o risco de crédito é entendido como a possibilidade de ocorrência de perdas 

associadas ao não cumprimento pelo tomador ou contraparte de suas respectivas 

obrigações financeiras nos termos pactuados, à desvalorização de contrato de crédito 

decorrente da deterioração na classificação de risco do tomador, à redução de ganhos 

ou remunerações, às vantagens concedidas na renegociação e aos custos de 

recuperação (Banco Caixa Geral - Brasil  - BCGBr, 2018). 

 

Gerir o risco de crédito é responsabilidade diária de todas as unidades de negócios. 

O processo de gestão do risco de crédito inclui a descrição e as regras que regem as 

etapas de aprovação, acompanhamento e recuperação do crédito (BCGBr, 2018). 
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Em instituições financeiras (IF) e nas demais instituições autorizadas a funcionar pelo 

Banco Central do Brasil, é a Resolução nº 4.557/2017, que dispõe sobre o 

gerenciamento de risco, inclusive do risco de crédito. 

 

Por sua vez, a Resolução nº 2.682/1999, do Banco Central do Brasil, define os 

aspectos mínimos que devem ser observados quando da classificação da operação 

de crédito no nível de risco (BC, 1999). 

 

Nessa conjuntura, convém dispor também sobre os acordos de Basileia. O Basileia I 

e o Basileia II eram direcionados aos grandes bancos e estavam fundamentados em 

princípios essenciais para uma supervisão bancária eficaz, bem como em três pilares 

mutuamente complementares, quais sejam: requerimentos de capital para risco de 

crédito, mercado e operacional; revisão pela supervisão do processo de avaliação da 

adequação de capital dos bancos; e disciplina de mercado. 

 

Entretanto, mostraram-se insuficientes para impedir a alavancagem excessiva dos 

bancos, situação evidenciada na crise financeira mundial iniciada em 2007. Assim, o 

Basileia III visa ao aperfeiçoamento da capacidade de as instituições financeiras 

absorverem choques provenientes do próprio sistema financeiro ou dos demais 

setores da economia, minimizando o risco de transferência de crises financeiras para 

a economia real (BC, 2018). 

 

Propõe-se, então, a realização de pesquisa para fins de verificar se as práticas de GC 

recomendas pelo IBGC implementadas pelas instituições de ensino superior (IES) 

objeto de estudo estão condizentes com os aspectos gerais de classificação de risco 

de operações de crédito adotados pelo banco que atua no desenvolvimento da região 

Nordeste, quando da análise da concessão de financiamentos.  

 

A metodologia consiste em pesquisa explicativa subsidiada por um estudo 

bibliográfico a partir do estudo de caso em IES, bem como em uma IF, cuja coleta de 

dados ocorre por meio da observação sistemática, consulta a fontes documentais e 

entrevistas por pautas, com análise de conteúdo e método de abordagem qualitativo. 
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1.1 Problema de pesquisa 

 

Ciente de que a maioria das empresas que atua no país é de capital fechado e envolve 

grande diversidade no que se refere à natureza jurídica, composição societária, porte 

e maturidade, entre outras características, no ano de 2014 o IBGC lançou o Caderno 

de Boas Práticas de Governança Corporativa para Empresas de Capital Fechado: um 

guia para sociedades limitadas e sociedades por ações fechadas (IBGC, 2014). 

 

O citado caderno trata, de forma específica, dos desafios próprios de tais empresas 

como, por exemplo: a necessidade de planejamento da sucessão da propriedade e 

da gestão das mãos da primeira para a segunda geração, e assim sucessivamente; a 

delimitação clara entre a propriedade do capital e a gestão da empresa, proteção, 

avaliação e eventual liquidez de seus ativos; a qualidade e o acesso às informações 

aos sócios que não participam da gestão; a formalização de processos, incluindo o de 

gestão estratégica, entre outros (IBGC, 2014). 

 

Sobre isso, em 2015, o IBGC elaborou o projeto Métrica de Governança Corporativa 

(Métrica), que consiste em um instrumento de autoavaliação de práticas de 

governança para empresas de capital fechado cujo intuito é estimulá‐las a constante 

reflexão sobre seu estágio de maturidade no tema (IBGC, 2015b). 

 

Consiste num mecanismo de aferição do nível de adesão às boas práticas de 

governança corporativa por empresas brasileiras de capital fechado, podendo ou não 

ser familiares/multifamiliares. No entanto, não abrange as empresas optantes do 

Simples Nacional e as microempresas ou empresas de pequeno porte (IBGC, 2015b). 

 

Nesse âmbito, apresenta-se como problema de pesquisa o seguinte questionamento: 

existe alinhamento entre as práticas de GC adotadas pelas IES que possuem 

aderência às premissas da Métrica do IBGC e os aspectos gerais de classificação de 

risco de operações de crédito adotados pelo banco que atua no desenvolvimento da 

região Nordeste? 
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1.2 Objetivos  

 

Esta pesquisa possui o seguinte objetivo geral: analisar se as práticas de GC adotadas 

por IES que possuem aderência às premissas da Métrica do IBGC têm alinhamento 

com a política de análise risco de crédito de IF bancária que atua no desenvolvimento 

da região Nordeste. 

 

Para fins de atingi-lo, foram estabelecidos os objetivos específicos a seguir: 

 

a) Mapear as práticas de GC recomendadas pelo IBGC. 

b) Identificar quais práticas de GC recomendas pelo IBGC estão implementadas 

nas IES objeto de estudo. 

c) Identificar os aspectos gerais de classificação de risco de operações de crédito 

adotados pelo banco que atua no desenvolvimento da região Nordeste. 

d) Relatar se as práticas de GC implementadas pelas IES estão condizentes com 

os aspectos gerais de classificação de risco de operações de crédito adotados 

pelo banco que atua no desenvolvimento da região Nordeste. 

 

1.3 Justificativa 

 

Em ambientes negociais cada dia mais complexos, a adoção de boas práticas de GC 

é fundamental para preservar e otimizar a longo prazo o valor econômico de 

organizações. Entretanto, esse sistema de gestão ainda carece de difusão, 

especialmente entre empresas de capital fechado atuantes na região Nordeste.  

 

A realização da pesquisa passa a ter uma relevância acadêmica ao ampliar a 

discussão sobre governança corporativa, relacionando-a ao gerenciamento de risco 

de crédito; relevância para a IES, pois aborda aspectos relacionados à sua gestão 

estratégica, colaborando para o atingimento de sua função social, influenciando no 

seu desempenho acadêmico e financeiro e sendo passível de replicação em outras 

organizações; bem como para a IF, posto que contribui com a mitigação do risco de 

crédito. 
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Possui relevância social ante a importância da manutenção sustentável a longo prazo 

das organizações objeto do estudo no mercado, contribuindo com a melhoria da 

condição de vida da população e com o desenvolvimento regional; e, também, para a 

pesquisadora, diante da busca pelo autodesenvolvimento pessoal mediante o desafio 

da realização desta pesquisa e a conquista de grau de titulação, amparado na geração 

de conhecimento apto à replicação e condizente com o exercício da profissão. 

 

Ressalte-se que, diante do nobre objeto social das IES, consubstanciado na geração 

e disseminação do conhecimento, formação de cidadãos e profissionais qualificados, 

sua finalidade perpassa a obtenção de lucro econômico e atinge cunho social. 

Especialmente em regiões carentes de oportunidades, proporcionam emprego e 

renda e redução das desigualdades, sendo, portanto, importantes indutoras do 

desenvolvimento regional.  

 

Trata-se, ainda, de tema intrínseco ao posicionamento estratégico do banco que atua 

no desenvolvimento da região Nordeste, no que se refere ao alcance de resultados 

empresariais competitivos, à eficiência operacional e ao desenvolvimento regional 

sustentável, posto que dispõe sobre o gerenciamento do risco de crédito com vistas 

ao retorno dos recursos financiados nos termos pactuados, inerente à atividade-fim 

da organização. 

 

Importa salientar que a célere expansão do ensino superior brasileiro tornou a 

atividade de prestação de serviços educacionais mais competitiva e as IES privadas 

passaram a apresentar estrutura de capital com participação de recursos financeiros 

oriundos do crédito bancário, capital de terceiro. 

 

Nessa acepção em que coadunam os intentos das IES e da IF - ante suas funções 

sociais, a possibilidade de impactarem no desenvolvimento econômico regional e de 

viabilizarem a relação de acesso ao crédito ao bancário - consiste a importância deste 

estudo e a motivação para escolha do tema, bem como das unidades de observação 

e análise. 
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1.4 Estrutura da dissertação 

 

A dissertação está estruturada em cinco capítulos, quais sejam: Introdução, 

Referencial Teórico, Metodologia, Apresentação e Discussão dos Resultados e 

Considerações Finais. 

 

A Introdução apresenta e contextualiza o leitor sobre o tema da pesquisa; descreve, 

sinteticamente, a metodologia; explicita o problema de pesquisa, bem como os 

objetivos geral e específicos; justifica e expõe a relevância da realização do estudo; e 

exibe a estrutura do trabalho. 

 

O Referencial Teórico está organizado em dois construtos, governança corporativa e 

gerenciamento de risco de crédito. Aquele aborda o conceito, surgimento e 

consolidação no mundo e no Brasil, legislação relacionada ao tema, princípios e 

melhores práticas de GC recomentadas pelo IBGC, aplicabilidade em empresas de 

capital fechado e em IES. Este dispõe sobre o conceito e tipos de risco com foco em 

risco de crédito, legislação sobre risco de crédito aplicada às IFs, acordos de Basileia 

e avaliação de risco na concessão de crédito bancário. 

 

Na Metodologia realiza-se a caracterização da pesquisa, descrevem-se as unidades 

de observação e análise e, por fim, evidenciam-se detalhadamente as técnicas de 

coleta e de análise de dados. 

 

A Apresentação e Discussão dos Resultados trata da identificação dos casos em 

estudo; a caracterização da GC nas IES; os aspectos gerais da política de risco de 

crédito da IF; sobre as práticas de GC das IES associadas aos fatores de risco de 

crédito da IF; e, ainda, sobre as práticas de GC recomendadas pelo IBGC conexas 

aos fatores de risco de crédito da IF. 

 

No último capítulo, relativo às Considerações Finais, exibem-se os aspectos mais 

relevantes identificados após a finalização da pesquisa, verificando, inclusive, se 

foram alcançados os objetivos propostos; as limitações e contribuições do estudo; 

bem como sugestões para pesquisas. 
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Por fim, registre-se que as citações, observações, análises e conclusões relacionadas 

a quaisquer referências ao banco que atua no desenvolvimento da região Nordeste 

contidas neste trabalho acadêmico, e suas eventuais implicações, são de inteira 

responsabilidade do autor e não representam, necessariamente, o pensamento ou a 

concordância da instituição nem de seus administradores.  
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2 Referencial Teórico 

 

Este capítulo tem por finalidade organizar o arcabouço teórico cujo modelo conceitual 

fundamenta o desenvolvimento da pesquisa. Para tanto, exibe uma visão global do 

tema, bem como fatores específicos que com ele se relacionam. Além disso, identifica 

o histórico e o estágio atual do conhecimento sobre o assunto, embasado em 

publicações clássicas e em recentes estudos científicos. 

 

Encontra-se estruturado em duas subseções: a) governança corporativa; b) 

gerenciamento de risco de crédito. Aquela dispõe sobre conceito de GC, surgimento 

e consolidação no mundo e no Brasil, perpassando pela legislação e instituições 

responsáveis, seus modelos, princípios, melhores práticas de GC recomendadas pelo 

IBGC, aplicabilidade em empresas de capital fechado e em IES. Esta aborda o 

conceito e tipos de risco com foco em risco de crédito, a legislação sobre risco de 

crédito aplicada às IFs, os acordos de Basileia e, por fim, a avaliação de risco na 

concessão de crédito bancário. 

 

2.1 Governança corporativa  

 

O IBGC (2018d) conceitua governança corporativa como o sistema pelo qual 

empresas e outras organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, 

envolvendo os relacionamentos entre sócios, Conselho de Administração, diretoria, 

órgãos de fiscalização e controle, bem como as demais partes interessadas. 

 

Em seu estudo, Silveira (2005) estabelece que governança pode ser compreendida 

como a medida pela qual o Conselho de Administração consegue ser ativo e 

independente e representar os interesses dos acionistas, quer sejam majoritários ou 

minoritários. 

 

Na visão de Oliveira (2006), GC é o conjunto de práticas administrativas que visam 

otimizar o desempenho das empresas, ao proteger equitativamente todas as partes 

interessadas, facilitando o acesso às informações básicas da empresa e melhorando 

o modelo de gestão. 
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Governança corporativa, no entendimento de Coimbra e Manzi (2010 como citado em 

Carvalho, 2015), é o bom governo da organização e para que seja bem governada é 

imprescindível o cumprimento das normas. 

 

Já para Silva (2012) chama-se governança corporativa o agrupamento de práticas que 

têm por fim otimizar o desempenho de uma companhia, resguardando investidores, 

empregados e credores e facilitando o acesso ao capital. 

 

Essas definições convergem para o entendimento de que GC reúne elementos como: 

governo das organizações cujas práticas administrativas estão voltadas para o melhor 

interesse destas; os conselhos representantes dos acionistas atuam de maneira ativa 

e independente; as partes interessadas são protegidas de forma equânimes; 

observam os comandos normativos que não se limitam a exigências legais; e facilitam 

o acesso a recursos. 

 

Dixit (2009) registra que governança é um conceito organizador para muitos campos 

em todas as Ciências Sociais; não é um campo em si, e certamente não é um campo 

dentro da economia. Estudos de caso em Direito, Ciência Política, Sociologia e 

Antropologia e modelagem em teoria dos jogos em Economia contribuíram para o 

avanço de conhecimento sobre as instituições de governança. 

 

Adicionalmente, examinando a relação da governança econômica com a governança 

corporativa, Dixit (2009) reconhece que aquela é mais específica e compreende a 

estrutura e o funcionamento das instituições legais e sociais que apoiam a atividade 

econômica e as transações econômicas, protegendo os direitos de propriedade, 

aplicando contratos e tomando ações coletivas para fornecer infraestrutura física e 

organizacional. Os mercados, a atividade econômica e as transações mais gerais não 

podem funcionar bem em sua ausência. 

 

A boa governança corporativa auxilia na estruturação de um ambiente confiável, 

transparente e com prestação de contas. Esses são aspectos essenciais para 

fomentar o investimento de longo prazo, a estabilidade financeira e a integridade dos 

negócios, bem como para contribuir para o crescimento mais forte e sociedades mais 
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inclusivas (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE, 

2019). 

 

Nesse sentido, Sardenberg e Araújo (2013) expressam que, para as organizações, a 

GC tem sido muito mais do que uma ferramenta de inspeção, tem sido também um 

instrumento de aumento de competitividade. 

 

Ciente de que a GC surge em resposta a acontecimentos que fragilizaram o ambiente 

negocial, que se trata de um processo em construção e, portanto, se encontra em 

constante aprimoramento, convém traçar um breve contexto histórico da governança. 

 

No decorrer das últimas décadas, escândalos financeiros ocorridos no mundo 

corporativo ocasionaram vultosos prejuízos aos investidores e ao mercado de capitais. 

Nesse cenário, a GC galgou espaço e o seu aprimoramento tornou-se essencial para 

as empresas que buscam equilíbrio em seus negócios e o cumprimento de suas 

metas. Esse processo contempla a contratação de executivos especializados, o 

aprimoramento dos controles internos e o monitoramento contínuo das operações 

(Carvalho, 2015). 

 

O ativismo pioneiro de Robert Monks, o relatório Cadbury, os princípios da OCDE e a 

Lei Sarbanes-Oxley são reconhecidos por Rossetti e Andrade (2011) como os quatro 

grandes marcos da moderna governança corporativa. Corroborando o exposto, 

Oliveira (2006) expõe que a GC teve suas origens no tripé integrado pelo fundo Lens 

constituído por Robert Monks em 1992, pelo relatório Cadbury e pelos princípios da 

OCDE; com o filtro básico do processo correspondente à Lei Sarbanes-Oxley. 

 

Na década de 1920, os Estados Unidos se encontravam em um momento de 

prosperidade econômica, consolidando-se como potência mundial. E integrava 

aspectos econômicos, culturais e políticos que contribuíam para a expansão do 

modelo de propriedade diversa (IBGC, 2018a). 

 

No pós-Segunda Guerra Mundial, a estrutura de propriedade dispersa, com ações 

negociadas no mercado de capitais, tornava-se cada vez mais comum entre as 

empresas estadunidenses e esse modelo de controle passava gradualmente a ser 
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adotado por empresas em outros países. A força e o dinamismo da economia dos 

Estados Unidos direcionavam para a complexidade das organizações empresariais, 

especialmente no que concerne àquelas companhias listadas em bolsa de valores 

(IBGC, 2018a). 

 

Com a existência de um conjunto disperso de proprietários (acionistas), a interferência 

direta na empresa tornou-se privilégio de controladores majoritários, que 

frequentemente ocupavam a função de presidente do Conselho de Administração 

(Chairman) e a de principal executivo (Chief Executive Officer - CEO) ou optavam pela 

contratação de gestores profissionais para exercerem essa função (IBGC, 2018a). 

 

A teoria da firma ou teoria do agente-principal é decorrente da publicação de estudos 

realizados por Jensen e Meckling, em 1976, em empresas norte-americanas e 

britânicas. À época, denominaram de problema agente-principal os conflitos surgidos 

entre o sócio (principal) e o agente contratado para administrar a empresa (IBGC, 

2018a). 

 

A teoria desenvolvida identifica que os executivos e conselheiros contratados pelos 

acionistas tendem a agir em interesse próprio, maximizando seus benefícios (maiores 

salários, mais estabilidade no emprego, mais poder, etc.), e não segundo os 

interesses da empresa, de todos os acionistas e demais partes interessadas, os 

stakeholders (IBGC, 2018a). 

 

A fim de reduzir o problema, os mencionados estudiosos sugeriram que as empresas 

e seus acionistas adotassem medidas para alinhar interesses dos envolvidos, 

objetivando o sucesso da empresa. E propuseram práticas de monitoramento, 

controle e ampla divulgação de informações; ao conjunto de práticas convencionou-

se denominar de governança corporativa (IBGC, 2018a). 

 

Sobre supramencionada teoria, Pinheiro, Carrieri e Joaquim (2013) desenvolveram 

trabalho com o objetivo de compreender como o discurso dominante, no meio 

acadêmico, concebe o comportamento dos personagens a respeito da GC. 
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Para tanto, vistoriaram as publicações sobre GC existentes entre os anos de 2007 e 

2011, nas revistas brasileiras do campo da Administração e da Contabilidade 

qualificadas pela Agência de Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) como A1, A2, B1, B2 ou B3, nos Encontros da Associação Nacional 

dos Programas de Pós-Graduação em Administração (EnANPAD) e as teses e 

dissertações dos programas de pós-graduação em Administração e Contabilidade 

qualificados pela CAPES como 4, 5, 6 ou 7 (Pinheiro et al., 2013). 

 

O resultado da análise dos discursos produzidos sobre a GC revelou que o discurso 

do agente estava fundamentalmente arraigado ao discurso do capital, especialmente 

ao combater o oportunismo como prática de gestão. Além disso, observou que a 

fixação de comportamento ou o subjugo dos sujeitos à instituição da governança não 

garante necessariamente seu cumprimento pelos personagens que constituem o 

campo (Pinheiro et al., 2013). Esses autores referem que a determinação e fixação de 

papéis acabaram limitando a coerência da prática cotidiana em relação às 

determinações e fixações. 

 

Nessa mesma linha, em estudo sobre a relação entre governança e administração e 

possíveis direções de desenvolvimento futuro, Rozman (2000) alertou que muitos 

sintomas sinalizam para redução no papel da governança e dos proprietários. 

 

Nesse cenário, Rozman (2000) concluiu pelo apontamento para três especulações 

possíveis sobre o desenvolvimento futuro da governança. A primeira consiste em 

trazer de volta o poder aos proprietários, para que os próprios ou por meio de seus 

representantes governem a propriedade. Essa foi a hipótese considerada mais 

razoável, ao menos na perspectiva do curto prazo, e discutida pela maioria dos 

autores. 

 

A segunda, continua o autor, versa sobre trazer as partes interessadas para 

desempenhar o papel dos proprietários, o que pode ser bem complexo. O conceito de 

propriedade permanece o mesmo, no entanto, muda o governante. As empresas são 

entrelaçadas por relações de governança para formar uma rede de governança. 
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Já a terceira trata da negligenciação do papel de propriedade atual e, em vez de 

rentabilidade, observa a responsabilidade social e a ética. A sociedade transfere a 

corporação para a governança dos funcionários, o que, por sua vez, retribui de forma 

razoável (competitiva e acordada) a sociedade. Como único reclamante, os 

funcionários são motivados a aumentar a renda. Nesse caso, o significado de 

propriedade está mudando e a governança permanece com os empregados 

governando em nome e para a sociedade (Rozman, 2000). 

 

A necessidade de aprimoramento da GC nas empresas decorre dos vários registros 

de expropriação da riqueza dos acionistas pelos gestores, segundo Silveira (2005). 

Esses registros emanam do problema de agência, que sobrevêm quando a tomada 

de decisão dos executivos visa maximizar sua utilidade pessoal em detrimento da 

riqueza dos acionistas que os contrataram. 

 

Almeida, Santos, Ferreira e Torres (2010) prelecionam que a implementação de uma 

boa governança corporativa em uma organização exige necessariamente a 

constituição de um sólido sistema administrativo que trabalhe em virtude do 

alinhamento dos interesses de principal e agentes. 

 

Cite-se, em meados da década de 80, o papel pioneiro do California Public Employees 

Retirement System, fundo de pensão dos funcionários públicos da Califórnia, cujos 

investidores tornaram-se ativistas da GC. O movimento emergiu diante da recusa dos 

executivos em aceitar uma oferta de compra da Texaco, o que prejudicou os acionistas 

e se configurou em um caso típico de defesa dos empregos por parte dos 

gestores(Carlsson, 2001 como citado em Silveira, 2005). 

 

Após isso, o Fundo instituiu uma resolução afirmando que não iria mais admitir 

comportamento similar. Elaborou uma lista de problemas a serem enfrentados 

(dependência do Conselho em relação aos gestores, aumento excessivo dos salários 

dos executivos, arranjos para evitar oferta de compra hostil) e atuou na criação do 

Conselho dos Investidores Institucionais e na monitoração das práticas de GC das 

empresas (Carlsson, 2001 como citado em Silveira, 2005). 
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O Relatório Cadbury, publicado em 1992, na Inglaterra, é considerado o primeiro 

código de boas práticas de governança corporativa. No mesmo ano, a General Motors 

nos Estados Unidos divulgou o primeiro código de governança elaborado por uma 

empresa (IBGC, 2018a). 

 

Diante da pressão de investidores institucionais para a definição de outros pontos não 

mencionados no Relatório de Cadbury, entre eles a remuneração dos executivos e 

conselheiros, desencadeou-se a instituição do Comitê Greenbury, em 1995. No 

mesmo ano, criou-se o Comitê Hampel, que revisou o Relatório de Cadbury e 

aproveitou os principais aspectos do Comitê Greenbury, resultando, em 1998, no 

lançamento de um código que aborda a responsabilidade e remuneração dos gestores 

e conselheiros. O Conselho de Administração como órgão que deve promover o 

aumento da prosperidade das empresas no longo prazo, portanto, trata sobre GC em 

dupla perspectiva, responsabilidade e prosperidade do negócio. A observância a esse 

código tornou-se exigência para a listagem de companhias na Bolsa de Valores de 

Londres (Silveira, 2005). 

 

No início do século XXI, o Congresso norte-americano aprovou a Lei Sarbanes-Oxley, 

que estabeleceu importantes definições sobre práticas de governança corporativa. 

Mencionado instrumento legal decorre de escândalos envolvendo grandes 

corporações dos Estados Unidos e que desencadearam discussões sobre a 

divulgação de demonstrações financeiras e o papel das empresas de auditoria (IBGC, 

2018a). 

 

A OCDE auxiliou a fortalecer as discussões sobre o tema ao estabelecer iniciativas 

que criaram o fórum Business Sector Advisory Group on Corporate Governance. Com 

isso, diretrizes e princípios internacionais passaram a ser considerados na adequação 

de leis, na atuação de órgãos regulatórios e na elaboração de recomendações (IBGC, 

2018a). 

 

No decorrer dos anos, passou-se a perceber que empresas que adotavam boas 

práticas de governança corporativa capazes de favorecer os interesses de seus 

proprietários e contribuir para sua longevidade eram mais valorizadas pelos 

investidores (IBGC, 2018a). Em que pese haver consonância na literatura 
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especializada quanto às origens da governança corporativa, tal fato não enseja a 

existência de um sistema único de GC ou mesmo um modelo preestabelecido. 

 

O ambiente institucional influencia o sistema de governança corporativa adotado pelas 

empresas, de acordo com Silveira (2005). Por sua vez, o Estado, ao definir os 

sistemas financeiro e legal, amolda a formação do mercado de capitais local e do grau 

de proteção dos investidores e intervém no modelo de governança das empresas. Isso 

contribui para que os países apresentem diferenças robustas entre os sistemas de 

governança adotados por suas empresas. 

 

Shareholder e stakeholder constituem a base de diferenciação clássica da 

governança. Silva (2012) salienta que a primeira é voltada para os acionistas, 

enquanto que a segunda abrange também os interesses dos públicos internos e 

externos. 

 

Silva (2012) acrescenta que a governança baseada em shareholder tem origem anglo-

saxônica, atenta aos interesses dos acionistas e gestores em relação a valor, riqueza 

e retorno, indicadores de desempenho. É voltada para indicadores de desempenho 

para demonstrações financeiras e patrimoniais e observa o crescimento, riscos e 

retornos corporativos – avaliações e aferições como focos da governança. 

 

A governança fundamentada em stakeholder, conclui Silva (2012), tem origem nipo-

germânica, com interesses ampliados e geração abrangente de valor, público-alvo 

maior e ligado à estratégia corporativa. Utiliza inúmeros indicadores de desempenho, 

atenta aos resultados patrimoniais e financeiros e à sustentabilidade e função social. 

Elabora, ainda, balanço social e ambiental. 

 

A comparação tradicional dos sistemas de governança corporativa leva em 

consideração o tipo de instituição que atua como a principal financiadora das 

empresas e distingue-os entre os centrados no mercado, Estados Unidos e Reino 

Unido e os centrados em bancos, Alemanha e Japão (Allen e Gale, 2000 como citado 

em Silveira, 2005). 
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Os modelos de governança corporativa vigentes variam de acordo com o ambiente 

social, econômico, corporativo e regulatório de cada país. Entretanto, existem duas 

grandes categorias que abrigam os principais modelos seguidos pelo mundo: Outsider 

System e Insider System (IBGC, 2018d). 

 

O Outsider System, sistema de governança anglo-saxão, adotado pelos Estados 

Unidos e Reino Unido, caracteriza-se pela participação pulverizada de acionistas 

tipicamente fora do comando diário das operações da companhia; estrutura de 

propriedade dispersa nas grandes empresas; importante papel do mercado de ações 

no crescimento e financiamento das empresas; ativismo e grande porte dos 

investidores institucionais; mercado com possibilidade real de aquisições hostis do 

controle; e foco na maximização do retorno para os acionistas (IBGC, 2018d). 

 

Por sua vez, o Insider System é o sistema de governança da Europa Continental e do 

Japão. Distingue-se do modelo anterior, pois os grandes acionistas estão no comando 

das operações diárias, diretamente ou via pessoas de sua indicação. A estrutura de 

propriedade é mais concentrada, o mercado de dívida e títulos desempenha 

importante papel no crescimento e financiamento das empresas e há frequente 

controle familiar ou estatal nas grandes companhias. A presença de grandes 

grupos/conglomerados empresariais é, muitas vezes, altamente diversificada. Os 

investidores institucionais possuem menos participação e ativismo e existe o 

reconhecimento mais explícito e sistemático de outros stakeholders não financeiros, 

principalmente funcionários (IBGC, 2018d). 

 

No Brasil depara-se com mais intensidade com o modelo Insider System. Contudo, as 

empresas estão, paulatinamente, contraindo características do modelo Outsider 

System, diante da ampliação da importância do mercado acionário como fonte de 

financiamento, do surgimento de algumas empresas com estrutura de capital dispersa 

e do ativismo de acionistas adquirindo relevância (IBGC, 2018d). 

 

Pelo exposto, convém registrar que, independentemente do modelo de governança 

corporativa adotado, a interação ente o Conselho de Administração e o CEO é 

importante para a manutenção sustentável a longo prazo da empresa. 
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O Conselho de Administração e o CEO constituem o nexo de poder que dirige a 

empresa. Charan (2005) enfatiza que o Conselho exerce a função de auxiliar a 

gerência executiva na interpretação das dificuldades internas e externas e assegurar 

que o discurso corresponde com a realidade. E o CEO comanda o negócio, recebe 

inputs dos constituintes, impõe-se perante o público, encara os problemas e enfrenta 

os rivais, quando necessário. A governança corporativa eficaz consiste na 

transformação do Conselho de Administração em fonte de vantagem competitiva e 

isso passa pela interação com as diretorias.  

 

A perceptível complexidade das relações negociais passa a exigir cada vez mais das 

empresas o fornecimento de informações concernentes ao desempenho, gestão, CG 

e sua contribuição para o desenvolvimento da sustentabilidade (García-Sanchez et 

al., 2013; Frias-Aceituno et al., 2014; Lauterbach & Pajuste, 2017 como citado em 

Jordão, Ferreira & Sousa Neto, 2018). 

 

A literatura internacional reconhece que as boas práticas de GC auxiliam na redução 

de assimetrias entre os investidores e no estímulo ao fluxo de capital internacional 

(Kashmartian et al., 2011; Lauterbach & Pajuste, 2017 como citado em Jordão et al., 

2018). Além disso, estão relacionadas a estratégia, competitividade, valor da empresa 

e sustentabilidade do negócio (Kashmartian et al., 2011; Ribeiro et al., 2014; Cosset 

et al., 2016; Ntim, 2016 como citado em Jordão et al., 2018). 

 

Nesse ínterim, o posicionamento estratégico do negócio alinhado com a 

sustentabilidade conduz, como explicita Jordão et al. (2018), ao entendimento de que 

as empresas socialmente responsáveis devem, a partir da contabilidade, fornecer 

informações relevantes para acionistas e outras partes interessadas. 

 

Oportunamente, para fins de delinear o estágio atual de desenvolvimento do tema, 

convém apresentar o estudo realizado por Kreuzberg e Vicente (2019). Seu objetivo 

foi identificar o desenvolvimento da temática de GC e as oportunidades de pesquisa 

remanescentes, por meio da seleção de 31 artigos teóricos e 59 empíricos. Foram 

analisadas as características, paradigmas de pesquisa, análise conceitual e teórica e 

identificação de oportunidades de pesquisa. 
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A análise das características da pesquisa de Kreuzberg e Vicente (2019) identificou 

Igor Filatotchev como pesquisador destaque no âmbito teórico e empírico, que possui 

maior disseminação de pesquisadores. O periódico Corporate Governance: An 

International Review tem grande influência na área, seja empírica, seja teórica. 

Quanto aos paradigmas, constatou-se a predominância do paradigma positivista, 

entretanto, o crescimento da visão interpretativista na área de GC, especialmente no 

que se relaciona à introdução de abordagens teóricas diferenciadas da Teoria da 

Agência, apresenta-se como oportunidade de pesquisas. 

 

Conceitualmente, destacaram-se elementos como a separação de propriedade e 

controle, os problemas de agência, os mecanismos de monitoramento, os direitos e 

responsabilidades, aspectos da estrutura da corporação e o envolvimento de outros 

stakeholders. Em relação às funções, trata-se de assegurar o retorno do investimento, 

minimizar conflitos, alinhar interesses, melhorar o desempenho, monitoramento, 

minimizar o risco, transparência, eficiência e eficácia e função stewardship. Como 

processo, a GC está refletida em modelos e mecanismos que assegurem a eficácia 

na tomada de decisões, desenvolvimento de práticas de monitoramento e na 

eficiência na alocação de recursos (Kreuzberg & Vicente, 2019). 

 

Adicionalmente, Kreuzberg e Vicente (2019) verificaram predominância de aspectos 

relacionados à Teoria da Agência e baixa utilização de outros tipos de conflitos (entre 

acionistas, credores e gestão/acionista). Identificaram, ainda, crescimento nas 

pesquisas que buscam averiguar a integração entre outras teorias, como 

stakeholders, stewardship e dependência de recursos para a evolução da área de GC. 

Nessa perspectiva concentraram-se as principais oportunidades de pesquisa. 

 

2.1.1 Consolidação da GC no Brasil 

 

Fundamentado em pesquisas realizadas no ano de 2001, pelo IBGC, McKinsey & 

Company e Korn Ferry International, Silveira (2005) traça as características do modelo 

de governança das companhias abertas brasileiras, sintetizadas em: a) estrutura de 

propriedade com forte concentração das ações com direito a voto e elevada 

quantidade de emissão de ações sem direito a voto; b) empresas com controle familiar 

ou compartilhado por poucos investidores alinhados por meio de acordo de acionistas; 
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c) presença de acionistas minoritários pouco ativos; d) elevada sobreposição entre 

propriedade e gestão; e) membros do Conselho representando os interesses dos 

acionistas controladores; f) baixa clareza na divisão dos papéis do Conselho e da 

diretoria, especialmente em empresas familiares; g) escassez de conselheiros 

profissionais no Conselho de Administração; h) remuneração dos conselheiros como 

fator pouco relevante; i) estrutura informal do Conselho de Administração, com 

ausência de comitês para tratamento de questões específicas. 

 

Sobre isso, Lima (2006 como citado em Carvalho, 2015) ratifica esse entendimento, 

ao expor que as empresas brasileiras que adotam as boas práticas de governança 

corporativa restringem-se àquelas com altos negócios nas bolsas de valores devido 

aos seguintes aspectos: a) alta concentração de emissão de ações com direito a voto 

e não reconhecimento dos direitos dos acionistas minoritários; b) empresas 

fundamentalmente de controle familiar; c) pouca clareza na divisão dos papéis entre 

Conselhos e diretoria, com ausência de comitês e escassez de conselheiros 

profissionais e estrutura informal do Conselho de Administração. 

 

Contudo, o aumento da competitividade e da dificuldade de obtenção de 

financiamento estatal pelas empresas brasileiras, ocorrido nos anos 1990, aliado ao 

acesso aos mercados de capitais nacionais e internacionais e aquisição de recursos 

de menor custo, questiona o atual modelo de governança brasileiro em aspectos como 

a significativa consideração dos interesses dos acionistas minoritários, mais 

transparência das informações ao mercado e profissionalização do Conselho de 

Administração (Silveira, 2005). 

 

A partir das privatizações e da abertura do mercado nacional verificadas nos anos 

1990, o movimento por boas práticas mostrou-se mais intenso no Brasil. Foi nesse 

contexto que, em 1995, houve a criação do Instituto Brasileiro de Conselheiros de 

Administração (IBCA), intitulado, desde 1999, como Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa. Esse Instituto tem por finalidade influenciar os protagonistas sociais na 

adoção de práticas transparentes, responsáveis e equânimes na administração das 

organizações. Para tanto, ainda em 1999, o IBGC lançou seu primeiro Código das 

Melhores Práticas de Governança Corporativa (IBGC, 2018a). 
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O IBGC trata-se de uma organização sem fins lucrativos e as boas práticas por ele 

recomendadas almejam aumentar o valor econômico da organização, facilitar o 

acesso desta a recursos e contribuir para a sua perenidade (IBGC, 2015a). 

 

Ressalte-se a atuação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em 2002, lançou 

a cartilha Recomendações da CVM sobre GC, cujas práticas propostas, embora não 

obrigatórias, representam a utilização de padrões de conduta superiores aos exigidos 

por lei ou pela própria CVM. E atualmente, passou a exigir o envio de informe de GC, 

no qual constam informações sobre o grau de aderência das empresas às 

recomendações do Código Brasileiro de GC (Comissão de Valores Mobiliários - CVM, 

2018). 

 

Em 2016, o Grupo de Trabalho (GT) Interagentes coordenado pelo IBGC e do qual 

participam 11 das mais importantes entidades relacionadas ao mercado de capitais, 

entre elas, a ANBIMA, publicou o Código Brasileiro de GC para Companhias Abertas. 

Isso porque reconhece que a adoção de boas práticas de GC é um fator crítico para 

a decisão de investimento e, portanto, para a atração de capitais necessários ao 

crescimento do país (GT Interagentes, 2016). 

 

Diante desse sintético panorama histórico, Silveira (2005) afirma que iniciativas 

institucionais e governamentais passaram a colaborar com a melhoria das práticas de 

GC pelas empresas brasileiras e reconhece a relevância dos acontecimentos listados 

a seguir: 

 

a) Criação do IBGC em 1995; 

b) aprovação da Lei nº 10.303/2001; 

c) definição dos níveis 1 e 2 de governança corporativa e do novo mercado da 

Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA); 

d) instituição de novas regras para os limites de aplicação dos recursos dos 

fundos de pensão, pela Secretaria de Previdência Complementar; 

e) estabelecimento da adoção de boas práticas de GC como requisito para 

concessão de financiamento pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES). 
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Por sua vez, em que pese a importância das ocorrências anteriormente mencionadas, 

Marchiano (2014) cita os fatos adiante como os principais marcos recentes de 

governança corporativa no Brasil:  

 

a) Fundação do IBCA em 1995, que passou a se chamar IBGC em 1999 e 

publicou o primeiro Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa 

no Brasil;  

b) implementação, em 2000, dos níveis diferenciados de listagem na Bolsa De 

Mercado Futuro da Bolsa de Valores do Estado de São Paulo 

(BM&FBOVESPA);  

c) reforma da Lei das Sociedades por Ações em 2001, Lei 10.303;  

d) lançamento do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) em 2005.  

 

Em complemento ao já disposto sobre o IBGC, é mister esclarecer que ele é uma das 

principais referências nacionais sobre governança corporativa. Desenvolve 

publicações e atua na difusão de conceitos e melhores práticas que colaboram com a 

sustentabilidade das organizações.  

 

Em relação à implantação dos níveis diferenciados de listagem na Bolsa de Valores, 

Mercadorias e Futuros, percebeu-se que, para desenvolver o mercado de capitais 

brasileiro, era preciso ter segmentos adequados aos diferentes perfis de empresas e 

que primassem por regras de governança corporativa diferenciadas. Diante disso, 

foram instituídos os segmentos especiais de listagem: Bovespa Mais, Bovespa Mais 

Nível 2, Novo Mercado, Nível 2 e Nível 1. O segmento básico não conta com regras 

diferenciadas de governança corporativa (BMF&Bovespa, 2019b). 

 

As regras estabelecidas ultrapassam as exigências legais previstas na Lei das 

Sociedades por Ações e buscam promover a melhoria da avaliação daquelas que 

decidem, voluntariamente, aderir a um desses segmentos de listagem. Tais regras 

atraem os investidores, asseguram direitos aos acionistas, bem como dispõem sobre 

a divulgação de informações aos participantes do mercado, posto que os 

regulamentos visam à mitigação do risco de assimetria informacional (BMF&Bovespa, 

2019b). Adiante, comparativo dos requisitos exigidos pelos segmentos de listagem na 

BM&FBovespa. 
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Figura 1 
Comparativo dos segmentos de listagem na BM&FBovespa - continua. 
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Figura 1 
Comparativo dos segmentos de listagem na BM&FBovespa. conclui 
Fonte: Bolsa de Mercados Futuros da Bolsa de Valores do Estado de São Paulo. BM&FBOVESPA. 
(2019b). Segmentos de listagem. Recuperado de: http://www.bmfbovespa.com.br/ 
pt_br/listagem/acoes/segmentos-de-listagem/sobre-segmentos-de-listagem/. 
 

Sobre a Lei nº 10.303/2001, Marchiano (2014) demonstra os avanços advindos para 

a governança corporativa das empresas, entre eles o retorno do tag along, que é a 

extensão dos direitos dos acionistas majoritários para os acionistas minoritários e a 

possibilidade de eleição de um conselheiro pelos empregados, desde que expresso 
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no Estatuto da empresa. Além disso, considera irregular o descumprimento dos 

deveres de diligência, sigilo, confidencialidade, informação e lealdade, bem como a 

prática do insider trading, entendido como o uso de informações privilegiadas e a 

lealdade como a prestação completa e oportuna de informações a todos os acionistas 

e conselheiros. 

 

Permanecem inalterados, como complementa Marchiano (2014), o objetivo das 

corporações quanto à obtenção de lucros e as atribuições legais que versam sobre a 

composição dos Conselhos de Administração por no mínimo três membros, a 

necessidade destes de possuírem capacidade de orientar os negócios da companhia, 

fiscalizar a gestão, convocar assembleias e escolher os auditores. 

 

Quanto ao ISE, consiste em uma iniciativa pioneira na América Latina, que visa criar 

um ambiente de investimento compatível com as demandas de desenvolvimento 

sustentável da sociedade contemporânea e estimular a responsabilidade ética das 

corporações (BMF&Bovespa, 2019a). 

 

O ISE é uma ferramenta que promove a construção do índice calcada na análise 

comparativa da performance das empresas listadas na B3 sob o aspecto da 

sustentabilidade corporativa, baseada em eficiência econômica, equilíbrio ambiental, 

justiça social e governança corporativa. Amplia a compreensão sobre empresas e 

grupos comprometidos com a sustentabilidade, diferenciando-os em termos de 

qualidade, nível de compromisso com o desenvolvimento sustentável, equidade, 

transparência e prestação de contas, natureza do produto, além do desempenho 

empresarial nas dimensões econômico-financeira, social, ambiental e de mudanças 

climáticas (BMF&Bovespa, 2019a). 

 

2.1.2 Governança corporativa e seus princípios  

 

A Teoria da Agência implica estabelecer princípios (Carvalho et al., 2007 como citado 

em Barros, 2017). Estes são considerados como valores estabelecidos: senso de 

justiça - fairness -, mais transparência - disclousure -, prestação responsável de contas 

- accountability - e conformidade legal - compliance (Sousa Neto & Martins, 2010 como 

citado em Barros, 2017). Em consonância, o IBGC (2018c) reconhece como princípios 



40 
 

básicos a transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade 

corporativa. 

 

No entender do mencionado Instituto, a transparência consiste no desejo de 

disponibilizar para as partes interessadas não somente as informações impostas por 

leis ou regulamentos, mas também outras que sejam do interesse destas. Dessa 

forma, não deve se restringir à publicação do desempenho econômico-financeiro, 

posto que convém contemplar os demais fatores, inclusive intangíveis, que norteiam 

a ação gerencial e sejam condizentes com a preservação e a otimização do valor da 

organização (IBGC, 2018c). 

 

Silva (2006 como citado em Barros, 2017) opina que a transparência, disclousure, 

advém da vontade e do cultivo, não se limitando à obrigação de prestar informações, 

pois uma comunicação interna e externa integrada, espontânea e franca resulta em 

confiança. Tais informações não devem ficar restritas ao desempenho financeiro, mas 

perpassam por todas as ações e planejamentos que possibilitam a criação de valores. 

 

O gestor ou administrador detém como atribuição legal, inerente ao cargo, a prestação 

de informações às demais partes interessados da organização (Silveira, 2010 como 

citado em Barros, 2017). Silveira acrescenta que, diante disso, devem torná-las 

acessíveis e disponíveis, de maneira clara e objetiva e em linguagem fácil e universal. 

 

Transparecer as informações não implica torná-las pública, mas publicar sua 

veracidade (Lopes, 2017 como citado em Barros, 2017). E embora existindo 

ressalvas, elas precisam ser disponibilizadas e levadas ao conhecimento de todos os 

interessados na organização. 

 

Para Bertin (2007 como citado em Barros, 2017), a parcialidade das informações 

somente é plausível se os dados forem ensejadores de possíveis rebeliões sociais. 

Nesse caso, precisa-se de um bom planejamento de ações para minimizar os 

impactos de sua divulgação.  

  

Os recursos tecnológicos disponíveis atualmente facilitam a divulgação das 

informações com rapidez e presteza, tanto por meio da internet quanto dos 
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tradicionais relatórios anuais de empresas – formato legalmente exigido para a 

divulgação da transparência de uma sociedade (Teixeira, 2015 como citado em 

Barros, 2017). Ademais, no atual cenário econômico e político, nacional e 

internacional, está em voga a discussão sobre transparência nas organizações 

(Danda & Grzybovski, 2015 como citado em Barros, 2017). 

 

A equidade, fairness, caracteriza-se pelo tratamento justo e isonômico de todos os 

sócios e demais partes interessadas (stakeholders) quanto aos seus direitos, deveres, 

necessidades, interesses e expectativas (IBGC, 2018c). 

 

No entender de Rossetti e Andrade (2011), consiste em respeitar os direitos dos 

minoritários em relação à participação equânime com a dos majoritários, em aumento 

de riqueza corporativa, resultado das operações e presença ativa em assembleias 

gerais. 

 

A boa GC está pautada na proteção não somente dos credores, como também de 

acionistas considerados como minoritários (Carvalho et al., 2007 como citado em 

Barros, 2017). Deve retratar a igualdade e a justiça comum a todos os interessados 

na organização, sendo estes gestores ou não, integrantes de grupos majoritários ou 

minoritários (Grisci & Velloso, 2014, Barros, 2017). 

 

Já a prestação de contas, accountability, instrui que os agentes de governança devem 

prestar contas de sua atuação de forma clara, concisa, compreensível e tempestiva, 

pois assumem integralmente as consequências de seus atos e omissões, além de 

atuar com diligência e responsabilidade no âmbito de suas atribuições (IBGC, 2018c). 

 

Representa qualquer ato em que um agente da GC justifica-se e explana-se perante 

aquele para o qual responde em seu mandato (Grisci & Velloso, 2014 como citado em 

Barros, 2017). Rossetti e Andrade (2011) comentam que a realização da prestação 

de contas deve ser responsável e estar fundamentada em práticas contábeis, além de 

subsidiada por práticas de auditoria. 

 

Por sua vez, a responsabilidade corporativa orienta que os agentes de governança 

devem zelar pela viabilidade econômico-financeira das organizações, minimizar as 



42 
 

externalidades negativas de seus negócios e operações e majorar as positivas, 

ponderando no modelo de negócios os diversos capitais (financeiro, manufaturado, 

intelectual, humano, social, ambiental, reputacional, etc.) no curto, médio e longo 

prazos (IBGC, 2018c). 

 

Trata-se de uma visão sistêmica e ampla sobre as possíveis estratégias empresariais 

que contemplam a diversidade de relacionamentos existentes entre a empresa e a 

comunidade na qual está inserida (Mallin, 2013 como citado em Barros, 2017). 

Rossetti e Andrade (2011) preconizam que a responsabilidade corporativa se associa 

à conformidade legal na medida em que as recomendações buscam o atendimento 

de normas reguladoras, geralmente expressas em estatutos sociais, regimentos 

internos ou na legislação do país. 

 

A função socioambiental abrange os seguintes aspectos: a) geração de riquezas e 

criação de oportunidades de empregar e qualificar forças de trabalho; b) busca pelo 

desenvolvimento científico subsidiado pelos avanços tecnológicos; c) melhoria da 

qualidade de vida, quer seja por meio de propostas de ações educativas, culturais, 

assistenciais em prol do meio ambiente (Laviniki & Corrêa, 2012 como citado em 

Barros, 2017). Na concepção de Grisci e Velloso (2014 como citado em Barros, 2017), 

inclui, também, a contratação de recursos (trabalhos e insumos) disponíveis ou 

ofertados, preferencialmente, pela própria comunidade. 

 

Nos anos de 2014 e 2015, a OCDE (2016) revisou, pela segunda vez, os princípios 

para o governo das sociedades, originalmente divulgados em 1999. Estes têm por 

finalidade auxiliar os decisores políticos a avaliar e a melhorar o enquadramento 

jurídico - regulamentar e institucional - para o governo das sociedades, como forma 

de apoiar a eficiência econômica, o crescimento sustentável e a estabilidade 

financeira. 

 

Isso é conseguido principalmente a partir de incentivos aos acionistas, membros do 

Conselho, executivos, intermediários financeiros e prestadores de serviços, 

adequados ao desempenho das funções, de forma controlada e equilibrada (OCDE, 

2016). 
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Tais princípios devem ser concisos, compreensíveis e acessíveis à comunidade 

internacional. Servem de subsídio para iniciativas governamentais, 

semigovernamentais ou do setor privado concernentes à avaliação da qualidade do 

enquadramento de governo das sociedades e ao desenvolvimento de disposições 

imperativas ou voluntárias mais detalhadas que possam levar em conta as diferenças 

econômicas, jurídicas e culturais, específicas de cada país (OCDE, 2016). 

 

Embora centrados em empresas de capital aberto, financeiras ou não financeiras, 

podem também ser uma ferramenta útil para melhorar o governo das sociedades em 

empresas cujas ações não sejam negociadas em bolsa. Apesar de alguns dos 

princípios serem mais adequados a empresas maiores em detrimento das menores, 

poderão servir para fomentar a conscientização de um bom governo das sociedades 

em empresas pequenas e nas não listadas (OCDE, 2016). 

 

O governo das sociedades envolve um conjunto de relações entre os órgãos de gestão 

de uma empresa, o seu Conselho de Administração, acionistas e demais 

stakeholders. Fornece a estrutura para definição dos objetivos da empresa e 

determina os meios para alcançá-los e para monitorar o desempenho (OCDE, 2016). 

 

Reconhecem que aquilo que funciona numa empresa ou para um grupo de 

investidores pode não ser, necessariamente e de forma geral, aplicável a todas as 

empresas ou de importância econômica sistêmica. Percebem também que os 

interesses dos trabalhadores e de outras partes interessadas e o importante papel na 

contribuição para o desempenho constituem o sucesso a longo prazo da empresa. 

Além disso, outros fatores relevantes para os processos de tomada de decisões, tais 

como preocupações ambientais, anticorrupção ou éticas, são considerados nos 

princípios (OCDE, 2016). 

 

Os princípios de governo das sociedades possuem como premissa o entendimento 

de que as políticas de governo das sociedades exercem importante papel a 

desempenhar na prossecução de objetivos econômicos mais amplos relativamente à 

confiança dos investidores e formação e alocação de capital. Isso porque a qualidade 

do governo das sociedades afeta o custo suportado pelas empresas no acesso ao 

capital para o crescimento e a confiança com que aqueles que fornecem o capital - 
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direta ou indiretamente - podem participar e partilhar a sua criação de valor em termos 

justos e equitativos (OCDE, 2016). 

 

O corpo normativo aliado às práticas de governo das sociedades fornece uma 

estrutura que ajuda a preencher a lacuna entre a poupança das famílias e o 

investimento na economia real. Desse modo, um bom governo das sociedades 

assegura aos acionistas e aos demais stakeholders que os seus direitos se encontram 

protegidos. Possibilita que as empresas reduzam o custo de capital e facilita o seu 

acesso ao mercado de capitais (OCDE, 2016). 

 

Com os atuais mercados de capital globalizados, os fluxos internacionais de capital 

permitem às empresas acessar financiamentos a partir de uma gama maior de 

investidores. Se as empresas e os países querem colher os benefícios desse mercado 

e se pretendem atrair capital de longo prazo, as disposições governativas das 

sociedades devem ser credíveis, bem compreendidas além-fronteiras e estar em 

conformidade com os princípios internacionalmente aceitos (OCDE, 2016). 

 

Empresas que não dependam de fontes estrangeiras de capital, uma estrutura de 

governo das sociedades credível, apoiada por mecanismos de supervisão e aplicação 

eficazes, auxilia a melhorar a confiança dos investidores nacionais, reduzir o custo de 

capital, apoiar o bom funcionamento dos mercados financeiros e, finalmente, induzir 

fontes de financiamento mais estáveis (OCDE, 2016). 

 

Inexiste um modelo único de bom governo das sociedades, entretanto, alguns 

elementos comuns subjacentes a um bom governo das sociedades apoiam os 

princípios que são formulados para abraçar os diferentes modelos existentes. Estes 

não são vinculativos e não visam efetuar qualquer prescrição detalhada para a 

legislação nacional, pelo contrário, procuram identificar objetivos e sugerir vários 

meios para atingi-los. Buscam fornecer uma referência sólida, mas flexível, para os 

decisores políticos e participantes do mercado para que estes desenvolvam as suas 

próprias estruturas de governo das sociedades (OCDE, 2016). 

 

As empresas devem inovar e adaptar as suas práticas de governo, a fim de atender 

às novas exigências, agarrar novas oportunidades e manterem-se competitivas em 



45 
 

um mundo em mudança. Nesse sentido, cientes dos custos e benefícios da 

regulamentação, os governos têm a importante responsabilidade de moldar um 

quadro normativo eficaz e com flexibilidade suficiente que possibilite aos mercados 

funcionarem de forma eficaz, respondendo às novas expectativas dos acionistas e de 

outras partes interessadas (OCDE, 2016). 

 

O Manual Princípios de Governo das Sociedades do G20 e da OCDE está organizado 

em seis capítulos. Cada um rege um único princípio, que é seguido por uma série de 

subprincípios e pode ser complementado por anotações que se destinam a auxiliar os 

leitores a perceberem a sua lógica e conter descrições das tendências dominantes ou 

emergentes. Além disso, oferece métodos de implementação alternativos e exemplos 

que podem ser úteis na sua operacionalização, a saber:  

 

a) Assegurar a base para um enquadramento efetivo do governo das sociedades: 

a estrutura de governo das sociedades deve promover mercados transparentes 

e justos, assim como a alocação eficiente de recursos. Deve ser consistente 

com o estado de direito e apoiar a supervisão e aplicação eficazes; 

b) os direitos e o tratamento paritário dos acionistas e as funções principais de 

propriedade: a estrutura de governo das sociedades deve proteger e facilitar o 

exercício dos direitos dos acionistas e garantir-lhes o tratamento paritário, 

incluindo os minoritários e estrangeiros. Todos os acionistas devem ter a 

oportunidade de obter compensações efetivas em caso de violação dos seus 

direitos;  

c) investidores institucionais, mercados de ações e outros intermediários: a 

estrutura de governo das sociedades deverá proporcionar incentivos sólidos a 

partir de toda a cadeia de investimento e possibilitar aos mercados acionistas 

funcionarem de forma que contribua para o bom governo das sociedades; 

d) o papel dos stakeholders no governo das sociedades: a estrutura de governo 

das sociedades deve reconhecer os direitos dos stakeholders estabelecidos 

por lei ou por meio de acordos mútuos e estimular a cooperação ativa entre as 

sociedades e os seus stakeholders na criação de riqueza, empregos e na 

sustentabilidade de sociedades financeiramente sólidas; 

e) divulgação de informação e transparência: a estrutura de governo das 

sociedades dever assegurar a divulgação de informação atempada e rigorosa 
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de todas as questões relevantes relacionadas com a sociedade, incluindo a 

situação financeira, desempenho, estrutura acionista e governo da sociedade;  

f) as funções do Conselho: a estrutura de governo das sociedades deve garantir 

a orientação estratégica da sociedade, o controle eficaz da equipe de gestão 

pelo Conselho e a responsabilização do Conselho perante a sociedade e os 

seus acionistas (OCDE, 2016). 

 

Pelo exposto, resta demonstrada a importância da implementação desses valores 

maiores concernentes aos princípios instituídos pelo IBGC e pela OCDE, no cotidiano 

de quaisquer organizações. 

 

Marchiano (2014) preconiza que, ainda assim, para se atingir os princípios básicos da 

boa prática de governança corporativa, são necessários sistemas que combinem 

mecanismos internos e externos de controle e incentivo. 

 

Os mecanismos de controle interno, como aborda Silveira (2010 como citado em 

Marchiano, 2014), são: a) Conselho de Administração – o principal mecanismo interno 

de governança, responsável por defender os interesses dos acionistas, supervisionar 

a Diretoria Executiva e tomar as decisões mais importantes do negócio; b) sistema de 

remuneração – visa minorar os conflitos entre gestão e acionistas por meio de seu 

alinhamento com as metas dos acionistas; c) controles internos e auditorias - busca 

ofertar mais transparência e qualidade das informações prestadas ao público em 

geral. 

 

Por sua vez, Silveira (2010 como citado em Marchiano, 2014) apregoa que os 

mecanismos de controle externos são: a) proteção legal aos investidores – relativo ao 

ambiente institucional e regulador onde a empresa está inserida, com maios ou com 

menos proteção aos acionistas minoritários; b) aquisições hostis e competitividade de 

mercado – esperam-se comportamentos mais equilibrados por parte dos gestores 

inseridos em mercados com mais possibilidade de aquisições hostis, devido ao receio 

da perda de emprego; c) fiscalização dos agentes de mercado – devido à exigência 

de mais transparência das informações, o escrutínio externo também pode ser mais 

efetivo a partir de mais fiscalização por parte de todos os stakeholders; d) estrutura 

de capital – a existência de financiamentos bancários introduz um novo agente de 
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controle e fiscalização dos fluxos de caixa, resultando em elevado nível de 

transparência e controle. 

 

Rogers e Ribeiro (2006 como citado em Marchiano, 2014), ao disporem sobre esse 

assunto, utilizam a nomenclatura estratégias e as classificam em internas e externas. 

As internas são: a) estrutura de propriedade – grau de concentração de poder, 

identidade dos controladores e controle indireto das decisões empresariais que podem 

afetar a qualidade da governança das corporações; b) estrutura de capital – estrutura 

de controle das empresas e também com os financiamentos externos que aumentam 

a exigência de transparência e qualidade de informações; c) Conselhos de 

Administração – papel, tamanho e composição dos Conselhos como fatores de 

influência no processo decisório e destacam sua relevância para a gestão das 

organizações, inclusive do Conselho Fiscal e das Auditorias Interna e Externa; d) 

sistema de remuneração dos executivos – remuneração variável vinculada a metas 

de desempenho; e) monitoramento compartilhado – papel dos investidores 

institucionais no controle das corporações. 

 

Os autores classificam as estratégias externas como: a) ambiente legal e regulatório 

– Lei das Sociedades Anônimas e Lei de Falências; b) padrões contábeis – melhor 

evidenciação e padronização internacional “disclosure”; c) controle pelo mercado de 

capitais – níveis diferenciados de governança; d) pressões de mercados competitivos 

– mercados da empresa e de trabalho; e) ativismo dos acionistas – códigos de 

melhores práticas. 

 

Silva (2012) expõe que a combinação de mecanismos internos e externos é que torna 

o sistema de governança eficaz. Os internos consistem em: sistema de remuneração 

dos administradores e colaboradores; concentração acionária e atuação de 

investidores institucionais; Conselho de Administração; controles internos, compliance 

e gestão de riscos corporativos; princípios e práticas de governança transparentes e 

sistemáticas de reporte dos resultados; plano estratégico e monitoramento da 

Diretoria Executiva; auditoria interna atuante, subordinada ao Comitê de Auditoria, se 

houver, ou ao Conselho de Administração; constituição de sociedades. Os externos 

versam sobre: a possibilidade de aquisição hostil e grau de competição no mercado; 
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a estrutura de capital facilitando seu acesso a recursos menos onerosos; a 

fiscalização dos agentes de mercado; e a proteção legal aos investidores. 

 

Conforme exposto, os princípios não são autoexequíveis, tendo em vista que 

necessitam de mecanismos internos relativos às próprias organizações e mecanismos 

externos concernentes às exigências de mercado, para uma aplicabilidade eficaz. 

 

2.1.3 Melhores práticas de GC recomendadas pelo IBG C 

 

A conjugação das orientações básicas que devem ser seguidas pelas empresas a fim 

de consolidar um modelo de gestão corporativa moderno e otimizado corresponde às 

melhores práticas de governança corporativa (Oliveira, 2006). 

 

As boas práticas de governança corporativa do IBGC são resultados da conversão 

dos princípios básicos de GC (transparência, equidade, prestação de contas, 

responsabilidade corporativa) em recomendações objetivas, alinhando interesses. O 

objetivo é preservar e otimizar o valor econômico de longo prazo da organização, 

facilitando seu acesso a recursos e colaborando para a qualidade da gestão 

organizacional, sua longevidade e o bem comum (IBGC, 2018b). 

 

Para Almeida et al. (2010), adotar as boas práticas de governança corporativa permite 

uma gestão mais transparente e reduz a assimetria de informações e o conflito de 

agência. 

 

As empresas com melhor estrutura de governança corporativa são as que possuem 

estruturas do Conselho de Administração mais adequadas às recomendações do 

Código de Melhores Práticas de GC do IBGC e da Cartilha de GC da CVM, já que 

estes são os principais documentos brasileiros sobre o tema e foram elaborados com 

base nos mais relevantes códigos de governança internacionais (Silveira, 2005). Isso 

significa adotar que pessoas distintas ocupem cargos de diretor executivo e presidente 

do Conselho de Administração, maior proporção de membros não executivos no 

Conselho de Administração e tamanho do Conselho de cinco a nove membros. 
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Sobre a ocupação dos cargos de presidente do Conselho de Administração e de 

diretor executivo por pessoas distintas, cumpre registrar a existência de argumentos 

favoráveis à dualidade do CEO na literatura especializada. 

 

O estudo publicado por Shrivastav & Kalsie (2016) apresenta a teoria da mordomia 

como argumentação contrária à separação dos papéis de CEO e presidente do 

Conselho. A unidade de comando, quando responsabilidades e decisões estão 

restritas a uma pessoa, pode facilitar mais compreensão e conhecimento das 

operações da empresa e melhores decisões que resultam na redução dos custos de 

agência, melhorando, assim, o desempenho da empresa. A dualidade do CEO é vista 

como essencial para unificar os papéis de CEO e presidente do Conselho e remover 

a ambiguidade da liderança firme, auxiliando, portanto, a evitar conflitos entre 

gerentes, funcionários e outras partes interessadas, além de facilitar a tomada de 

decisão mais oportuna e eficaz. 

 

Adicionalmente, o papel do Conselho foi objeto de estudo publicado por Faleye, 

Hoitash & Hoitash (2011), com a finalidade foi examinar se a qualidade do 

monitoramento é melhor quando a maioria dos conselheiros independentes atua na 

supervisão múltipla de comitês ou se isso está associado a um aconselhamento mais 

fraco. E também com o intuito de examinar como esse potencial tradeoff entre a 

qualidade do monitoramento do Conselho e a assessoria afeta o valor da empresa, 

enfatizando o papel dos requisitos de consultoria da empresa no processo. Os 

resultados forneceram uma base empírica para recomendações de aumento do 

envolvimento do diretor em tarefas de supervisão. Demonstraram, ainda, que a 

deterioração na qualidade de aconselhamento associada ao monitoramento intenso 

sugere que um foco exclusivo no monitoramento pode ser prejudicial. Dessa maneira, 

há a necessidade de equilibrar o monitoramento e o aconselhamento dos diretores no 

desenho de estruturas de governança maximizadoras de valor. 

 

Para o IBGC (2015a) está bastante evidenciada a responsabilidade dos agentes de 

governança em relação a temas como sustentabilidade, corrupção, fraude, abusos 

nos incentivos de curto prazo para executivos e investidores, além da complexidade 

e multiplicidade de relacionamentos que as organizações estabelecem com os mais 

variados públicos. 
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Nesse sentido, a 5ª edição do Código das Melhores Práticas de GC do IBGC foi fruto 

de um trabalho iniciado em 2014, em que houve a formação da Comissão de Revisão 

composta por 41 indivíduos com experiências em diversos tipos de empresas e outras 

organizações, distribuídos em três subgrupos para discussão dos capítulos, e um para 

a seção introdutória (IBGC, 2015a). 

 

O atual Código resulta das discussões e consultas públicas realizadas em três etapas 

(consulta pública inicial, audiência restrita e consulta pública e debate no âmbito do 

Conselho de Administração do IBGC junto aos coordenadores dos subgrupos e 

gestores do IBGC), bem como das mais de 900 contribuições de diferentes partes 

interessadas do Brasil e do exterior. Em comparação às edições anteriores, é menos 

prescritivo, expande o olhar sobre as diversas partes interessadas da empresa, 

robustece a fundamentação das boas práticas de governança e demonstra a 

importância da ética nos negócios (IBGC, 2015a). 

 

Possui o intuito de tornar o ambiente organizacional e institucional brasileiro mais 

sólido, justo, responsável e transparente, além de contribuir para a criação de 

melhores sistemas de governança nas organizações, visando ao bom desempenho e 

longevidade. Para tanto, segue uma abordagem que estimula o uso consciente e 

efetivo dos instrumentos de governança, focando a essência das boas práticas (IBGC, 

2015a). 

 

Foi desenvolvido com foco prioritário em empresas. Contudo, considerando que cada 

tipo de organização tem suas peculiaridades em termos de governança, é adaptável 

e se aplica a outros tipos de organização, como, por exemplo, as do terceiro setor, 

cooperativas, empresas públicas e sociedades de economia mista e órgãos 

governamentais (IBGC, 2015a). 

 

Dessa forma, não apresenta um modelo rígido de boas práticas de governança a ser 

adotado exaustiva e mecanicamente, já que se constitui em uma referência consultiva 

visando à reflexão e à aplicação ao caso específico, sempre observando o conjunto 

regulatório compulsório e facultativo que acoberta a organização (IBGC, 2015a). 
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O conteúdo do Código demonstra, de maneira clara e fundamentada, as motivações 

para a adoção ou não de determinada prática pelos tomadores de decisão, com o fim 

de estimular o exercício de reflexão sobre as condutas adequadas à estrutura, à 

realidade e ao estágio do ciclo de vida da organização, bem como permitir a avaliação 

pelas demais partes interessadas (IBGC, 2015a). 

 

Nesse ínterim, o teor do mencionado documento está estruturado em fundamento e 

práticas e distribuído em cinco capítulos, a saber: Sócios; Conselho de Administração; 

Diretoria; Órgãos de Fiscalização e Controle; e Conduta e Conflito de Interesses 

(IBGC, 2015a). 

 

O capítulo relativo aos sócios dispõe sobre: conceito “uma ação, um voto”; 

estatuto/contrato social; mecanismos de proteção contra tomada de controle, poison 

pills; mediação e arbitragem; acordo entre os sócios; assembleia geral/reunião de 

sócios (convocação e realização da assembleia geral; pauta e documentação, 

inclusive manual para a participação na assembleia geral; propostas dos sócios, 

inclusive perguntas prévias dos sócios e indicação de conselheiros de administração 

e fiscais; regras de votação e registro de sócios, inclusive voto por procuração; conflito 

de interesses na assembleia geral); transferência de controle (alienação de controle; 

aquisição de controle, inclusive decisão e manifestação da administração nas ofertas 

públicas de aquisição de ações por aquisição de controle); liquidez dos títulos; política 

de dividendos; conselho de família (IBGC, 2015a). 

 

Em relação ao Conselho de Administração, são abordados os pontos a seguir: 

atribuições; composição do Conselho de Administração (seleção; qualificação do 

conselheiro de administração; número de membros); independência dos conselheiros; 

classes de conselheiros; papel dos conselheiros independentes em situações de 

potencial conflito na ausência de separação entre diretor-presidente e presidente do 

Conselho; prazo do mandato; disponibilidade de tempo; presidente do Conselho 

(ausência do presidente do Conselho; segregação das funções de presidente do 

Conselho e diretor-presidente); conselheiros suplentes; avaliação do Conselho e dos 

conselheiros (abordagem e escopo); avaliação do diretor-presidente e da Diretoria 

Executiva; planejamento da sucessão; introdução de novos conselheiros; educação 

continuada dos conselheiros; Conselhos interconectados; remuneração dos 
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conselheiros de administração; orçamento do conselho e consultas externas; 

Conselho Consultivo; regimento interno; comitês do Conselho de Administração 

(composição dos comitês; qualificações e compromisso); Comitê de Auditoria; 

secretaria de governança; reuniões do Conselho de Administração (calendário e 

agendas; material e preparação para as reuniões; dinâmica da reunião, inclusive 

aspectos comportamentais, convidados para as reuniões do Conselho e sessões 

exclusivas; elaboração e divulgação das atas); confidencialidade; relacionamentos do 

Conselho de Administração (relacionamento com os sócios e partes interessadas; 

relacionamento com o diretor-presidente e seus subordinados; relacionamento com a 

auditoria independente; relacionamento com a auditoria interna; relacionamento com 

o Conselho Fiscal) (IBGC, 2015a). 

 

Para a diretoria, são expostos fundamentos e práticas referentes aos temas seguintes: 

atribuições; indicação dos diretores; relacionamento com partes interessadas; 

transparência (política de comunicação e relatórios periódicos); papel da diretoria no 

código de conduta; avaliação da diretoria; remuneração da diretoria; acesso às 

instalações, informações e arquivos (IBGC, 2015a). 

 

Relativo aos órgãos de fiscalização e controle, são tratados os aspectos: Comitê de 

Auditoria (relacionamento do Comitê de Auditoria com o Conselho de Administração, 

o diretor-presidente e a diretoria; relacionamento com os auditores independentes; 

relacionamento com controladas, coligadas e terceiros); Conselho Fiscal 

(composição; agenda de trabalho; pareceres do Conselho Fiscal; relacionamentos do 

Conselho Fiscal, inclusive relacionamento com os sócios, relacionamento com o 

Comitê de Auditoria, relacionamento com os auditores independentes, relacionamento 

com a auditoria interna; remuneração do Conselho Fiscal); auditoria independente 

(relacionamento com o Conselho de Administração e/ou o Comitê de Auditoria; 

independência; serviços extra-auditoria; relatório sobre as demonstrações financeiras 

e recomendações do auditor independente); auditoria interna; gerenciamento de 

riscos, controles internos e conformidade, compliance (IBGC, 2015a). 

 

Por fim, o capítulo Conduta e Conflito de Interesses apresenta temas que versam 

sobre: código de conduta; canal de denúncias; comitê de conduta; conflito de 

interesses; transações entre partes relacionadas; uso de informações privilegiadas; 
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política de negociação de ações; política de divulgação de informações; política sobre 

contribuições e doações; política de prevenção e detecção de atos de natureza ilícita 

(IBGC, 2015a). 

 

2.1.4 Governança corporativa em empresas de capital  fechado  

 

A GC de uma empresa é afetada pela sua estrutura de propriedade, pois uma empresa 

com estrutura de propriedade pulverizada tende a compor o conselho de 

administração e a manter relações de agência de forma distintas às de uma empresa 

com estrutura de propriedade concentrada (Silveira, 2005). 

 

O IBGC (2014) reconhece a implementação das boas práticas de governança 

corporativa nas empresas de capital fechado como parte de um processo de 

amadurecimento, posto que estas não estão sujeitas a todas as exigências legais 

aplicáveis às de capital aberto. Assim, de forma gradual e considerando a realidade 

de cada organização, podem preparar-se previamente ou mesmo buscar respostas 

estratégicas para determinadas situações, como, por exemplo, sucessão da 

propriedade ou gestão, mudança da estrutura de capital, atração de parceiros e 

investidores, participação em novos mercados. 

 

Alterações na maneira de operar das empresas e os processos de tomada de decisão 

requerem apoio político dos sócios e administradores, que devem estar 

comprometidos com os princípios da boa GC, uma vez que o aporte de conhecimento 

sobre GC, com uma visão externa e independente, pode contribuir para o processo 

de mudança (IBGC, 2014). 

 

Concernentes aos mecanismos e órgãos de controle, a empresa deve cultivar um 

sistema de informações, controles gerenciais fidedignos, processos operacionais e 

administrativos estruturados e comunicação transparente e eficaz. Adicionalmente, a 

realidade patrimonial, financeira, fiscal e de resultado econômico do negócio tem que 

estar refletida nos documentos contábeis. Para tanto, deve estruturar processos e 

implantar controles do fluxo de caixa, da estrutura de capital, de contas a receber e a 

pagar, dos estoques, das vendas e da produção e outros, inclusive indicadores não 

financeiros essenciais à gestão do negócio (IBGC, 2014). 
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Sobre a propriedade, os sócios devem estabelecer regramento adequado para si e 

para os familiares, gestores e demais colaboradores da empresa, enfim, para todos 

os stakeholders, incluindo normas claras e eficazes para evitar ou mitigar conflitos 

(IBGC, 2014). 

 

O contrato ou Estatuto Social, acordo de sócios, protocolo familiar, regimentos 

internos e código de conduta são documentos hábeis a publicar normas e devem 

dispor, entre outros aspectos, sobre a política de poder de voto dos sócios, regras 

para admissão e saída destes, metodologia de avaliação das cotas ou ações da 

empresa, limites das diversas alçadas da gestão, políticas de remuneração dos 

administradores e do capital, bem como as normas para admissão de familiares e 

demais partes relacionadas na gestão e no Conselho (IBGC, 2014). 

 

O IBGC (2014) orienta que a empresa implante um órgão colegiado com funções de 

aconselhamento aos sócios, Conselho Consultivo e, quando em estágio mais 

avançado de governança, crie o Conselho de Administração com funções estratégicas 

e deliberativas. 

 

Nesse sentido, imperioso frisar que o Conselho Consultivo não tem prerrogativa de 

deliberar em nome da empresa. É, preferencialmente, constituído por membros 

independentes que orientam e apoiam a atuação dos sócios, possibilitando agregar 

experiência e visão externa na valorização da empresa e melhoria de sua governança 

e tem a responsabilidade de promover elevados padrões de conduta profissional e 

ética entre todos os colaboradores da empresa. Para tanto, o papel, as 

responsabilidades e o âmbito de atuação dos conselheiros consultivos devem ser bem 

definidos, formalizados e aprovados pelos sócios (IBGC, 2014). 

 

Empresas de controle familiar necessitam estabelecer mecanismos de governança 

familiar que se coadunem com a governança corporativa e promovam o entendimento 

e a coordenação da família sobre os negócios da empresa (IBGC, 2014). 

 

A constituição de um protocolo familiar perpassa pela averiguação do porte do 

negócio, número de membros da família e grau de envolvimento de todos, de maneira 

a estabelecer adequadamente os objetivos e a visão da família para o negócio e os 
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papéis dos órgãos de governança familiar. E também focar na sua relação com a 

empresa, bem como nas políticas-chave da família, por exemplo, as relativas aos 

critérios para a candidatura de emprego dos seus membros e transferência de ações 

ou cotas (IBGC, 2014). 

 

Indica-se realizar uma clara distinção entre a governança familiar e as estruturas de 

governança da empresa. Os papéis da assembleia, do Conselho e de outros órgãos 

da governança corporativa devem ser inteiramente compreendidos pelos membros da 

família. Por sua vez, as instâncias de governança familiar, a exemplo da assembleia 

familiar e Conselho de Família, fornecem aos membros da família um foro de 

discussão dos assuntos e negócios e ajudam no desenvolvimento de uma abordagem 

coordenada (IBGC, 2014). 

 

No processo de implementação das boas práticas de governança corporativa nas 

empresas de capital fechado, é essencial que os sócios e administradores elaborem 

ou revisem os pontos a seguir: contrato ou Estatuto Social e acordo de sócios; 

protocolo familiar, em caso de empresas familiares; regimento interno do Conselho; 

direcionamento estratégico; sistema e processos de informação e controles internos; 

código de conduta (IBGC, 2014). 

 

A busca por preservar e otimizar seu valor, obter melhorias de gestão, facilitar o 

acesso a recursos financeiros e não financeiros, contribuir para a longevidade, 

administrar conflitos de interesses de maneira mais efetiva e conseguir avaliar, de 

forma permanente, seu propósito são algumas das motivações que levam empresas 

de capital fechado a adotar as melhores práticas de governança corporativa (IBGC, 

2014).  

 

A preservação e a otimização do valor econômico da empresa são condições 

fundamentais para a viabilidade da empresa no longo prazo. A adoção de boas 

práticas de governança corporativa pode potencializar sua capacidade de formulação 

estratégica, permitindo explorar melhor suas oportunidades de mercado e mitigar os 

riscos aos quais está sujeita, além de facilitar e contribuir para a melhoria do processo 

de tomada de decisões e redução da ocorrência de fraudes, agregando valor à 
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empresa, reduzindo seu custo de capital e, por fim, colaborando para sua longevidade 

(IBGC, 2014). 

 

Para atingir os objetivos e metas empresariais, é fundamental o alinhamento da 

gestão à estratégia, e isso se relaciona diretamente às condições e características do 

modelo de gestão cuja eficiência depende da qualidade das decisões, da eficiência 

dos processos, do comprometimento dos recursos humanos envolvidos, além dos 

mecanismos e estruturas de monitoramento e controle existentes na empresa (IBGC, 

2014). 

 

Implantar fóruns específicos para discussão sobre a propriedade do capital e a 

condução dos negócios, proporciona avanço na qualidade das decisões e minimiza a 

confusão de papéis, evitando conflitos. Criar e efetivamente pôr em funcionamento o 

Conselho de Família em empresas de controle familiar é fundamental para garantir a 

adequada separação de papéis ou interesses. Contratar uma auditoria independente 

e implementar auditoria interna possibilitam a melhoria dos controles, pois conduzem 

à formalização e padronização dos processos e ao mapeamento e gestão de riscos. 

Portanto, uma estrutura organizacional direcionada pelas boas práticas de 

governança contribui para mais eficiência administrativa (IBGC, 2014). 

 

A confiança dos financiadores e facilidade do acesso a recursos financeiros, bem 

como a identificação de melhores condições de negócios com clientes, fornecedores, 

bancos, investidores e potenciais parceiros é reforçada pela adoção de princípios e 

boas práticas de governança corporativa, especialmente, com mais transparência. E, 

caso a empresa almeje acessar recursos no mercado de capitais, uma boa estrutura 

de governança corporativa acelera e facilita tal iniciativa (IBGC, 2014). 

 

As boas práticas de governança auxiliam, também, no acesso a recursos não 

financeiros, como o recrutamento e retenção de colaboradores, e reforçam 

positivamente a marca, imagem e outros intangíveis empresariais, produzindo valor 

em longo prazo à organização (IBGC, 2014). 

 

A longevidade e sustentabilidade empresarial são influenciadas positivamente pela 

boa governança, na medida em que esta propicia uma reflexão sobre os ciclos de 
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crescimento, maturidade e reorientação de suas atividades e promove uma gestão 

alinhada com valores e visão estratégica de longo prazo; colabora com a identificação, 

monitoramento e mitigação de riscos; e desenvolve, inova e antecipa tendências de 

ordem ambiental, social, legal e institucional (IBGC, 2014). 

 

Ciente de que a ocorrência de conflitos de interesse é comum no ambiente 

organizacional e pode comprometer o resultado e a sobrevivência da empresa, as 

boas práticas de GC direcionam para o estabelecimento de regramentos claros 

relativos à separação entre gestão e propriedade e à remuneração do capital e do 

trabalho, como forma de alinhar interesses, evitar a confusão de papéis e proteger a 

empresa de conflitos organizacionais, societários e familiares, por vezes responsáveis 

pelo prematuro fim da empresa (IBGC, 2014). 

 

Vale ressaltar que a desconfiança e os abusos entre administradores e sócios e entre 

os familiares, no caso de empresas de controle familiar, como regra, são reduzidas a 

partir da realização de prestação de contas e da transparência das informações. 

Assim, a estrutura de GC institui mecanismos que convergem para uma administração 

de conflitos de interesse de forma mais efetiva, minimiza riscos e ajuda a estabelecer 

uma relação mais transparente com os stakeholders (IBGC, 2014). 

 

A permanente avaliação do propósito da empresa, influenciada pela implementação 

de boas práticas de governança corporativa, auxilia para que o conjunto de valores, 

princípios e propósitos que permeiam toda a organização seja formalmente explicitado 

e permanentemente avaliado a fim de que a estrutura seja constantemente ajustada 

visando à geração de valor para o negócio e sua longevidade (IBGC, 2014). 

 

A Métrica de Governança Corporativa é um instrumento de autoavaliação para 

empresas de capital fechado com vistas a estimulá‐las a uma constante reflexão sobre 

seu estágio de maturidade nas práticas de governança. Elaborado pelo IBGC, em 

2015, busca desenvolver um mecanismo de aferição do nível de adesão das 

empresas brasileiras às boas práticas de governança corporativa, levando em 

consideração as recomendações do Código das Melhores Práticas de Governança 

Corporativa do IBGC, do Caderno de Boas Práticas de Governança Corporativa para 
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Empresas de Capital Fechado e do Caderno Governança da Família Empresária, para 

o caso de empresas de controle familiar (IBGC, 2015b). 

 

Aplica-se às empresas de capital fechado, ou seja, que não acessam o mercado de 

capitais por meio da listagem de ações ou de outros valores mobiliários em bolsa ou 

mercado de balcão para capitalizarem-se, podendo ou não ser familiares ou 

multifamiliares, estas entendidas como aquelas nas quais uma ou mais famílias detêm 

o poder de controle definido ou difuso. No entanto, não podem participar as empresas 

enquadradas nos seguintes perfis: a) optantes do Simples Nacional; b) 

microempresas ou empresas de pequeno porte (IBGC, 2015b). 

 

Encontra-se formatada com 15 indicadores distribuídos em cinco dimensões, a saber: 

Sócios, Conselho, Diretoria, Órgãos de Controle e Fiscalização e Conduta e Conflitos 

de Interesse. Existe, ainda, uma dimensão específica, composta de seis questões, no 

caso das empresas participantes serem familiares ou multifamiliares. Para o cálculo 

dos índices, cada indicador e dimensão possuem um peso específico (IBGC, 2015b). 

 

O instrumento consiste em responder um questionário online e, ao final do processo 

de preenchimento, é gerado automaticamente um relatório de autoavaliação, que 

compara o desempenho da empresa em relação às demais empresas participantes 

da Métrica e a um benchmark de práticas. Mencionado relatório disponibiliza as 

informações em três partes: a) a primeira compara a pontuação alcançada pela 

empresa com a média das empresas participantes do mesmo setor e com média das 

empresas do mesmo porte; b) a segunda apresenta o gráfico de desempenho da 

empresa nas dimensões; c) a terceira mostra o mapa de pontuação da empresa, com 

os temas das questões nas quais a empresa não pontuou ou não obteve pontuação 

máxima (IBGC, 2015b). 

 

Ciente de que a governança deve ser adequada e adaptada ao porte, ao grau de 

maturidade, ao estágio do ciclo de vida e às demais características da organização, a 

ferramenta possibilita que a empresa participante, ao analisar os resultados, 

identifique gaps em relação às melhores práticas e em relação às demais empresas 

participantes, com o intuito de promover a reflexão e reavaliação sobre os pontos de 

mais ou de menos aderência às recomendações de boas práticas de governança 
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corporativa. E que permita também que o IBGC construa uma ampla base de dados 

sobre a governança das empresas brasileiras, podendo direcionar melhor sua 

atuação, em função das características identificadas (IBGC, 2015b). 

 

2.1.5 Governança corporativa em IES  

 

O tema GC vem sendo cada vez mais estudado e suas boas práticas adotadas por 

crescente número de empresas de diversos setores, pois se tornaram um certificador 

de qualidade de gestão. Rossetto mostra que isso inclui o segmento de educação 

superior particular, considerando que se transformou em um grande negócio que atrai 

capital privado nacional e internacional, que o mercado é altamente pulverizado e 

atrativo e que a concorrência aumentou muito nos últimos anos. 

 

A educação ganha cada vez mais centralidade quando se trata da passagem 
do modelo de desenvolvimento industrial para o modelo de desenvolvimento 
informacional, o qual se faz acompanhar por um intenso movimento de 
transformação nas dimensões econômica, política, social e cultural das 
sociedades, posto que a vantagem competitiva de um país em relação a outro 
depende da capacitação de seus cidadãos, da qualidade dos conhecimentos 
que estes são capazes de produzir e transferir para os sistemas produtivos e 
da capacidade de aplicação da ciência e tecnologia na produção de bens e 
serviços (Porto & Régnier, 2003 como citado em Lopes, 2015, p. 48). 

 

Nesse contexto, convém ressaltar, com base em Silva (1991 como citado em Vieira, 

Padilha, Machado & Carvalho, 2007), que as IES, por sua própria natureza e atividade, 

são ambientes de compartilhamento e criação de conhecimento. Organizações 

complexas, pois possuem objetivos e profissionais diferenciados e são voltadas para 

o ensino, a pesquisa e a extensão fazem com que desenvolvam um estilo próprio de 

estrutura. 

 

A educação no Brasil está pautada em orientações do Banco Mundial elaboradas no 

ano de 1995 e nas políticas da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO). O documento emitido pelo Banco Mundial, “La 

enseñanza superior: la lecciones derivadas de la experiência”, como informam Polizel 

& Steinberg (2013 como citado em Lopes, 2015), permite averiguar um diagnóstico da 

crise estabelecida à época, retratando a redução dos recursos públicos, assim como 

a definição de políticas e estratégias fundamentais para a implementação das 
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reformas na educação superior, por meio das quatro orientações a seguir: a) torna-se 

de maior relevância investir em estratégias flexíveis e ágeis que atendam 

tempestivamente às demandas do mercado de trabalho, e não se indica o mesmo 

modelo de universidade de pesquisa comumente utilizado na Europa; b) fomentar a 

diversificação das fontes de financiamento para as instituições públicas e incentivar 

fundos de investimento a adentrarem no ensino superior; c) reestruturar as relações 

do governo com as instituições de ensino, criando parâmetros para ampliar a 

eficiência na utilização dos recursos públicos, além de ampliar o apoio do ensino 

superior privado, fazendo uso de ferramentas de controle; d) associar e melhorar a 

tríade qualidade, adaptabilidade e equidade. 

 

No ano de 1995, a Unesco publicou o texto Política de Mudança e Desenvolvimento 

no Ensino Superior, que exara as tendências das IES, tais como, expansão qualitativa, 

diversificação da capacidade de oferta e adoção da ideia de desenvolvimento 

educacional ao longo da vida, reforçando, ainda, a necessidade dos critérios de 

persistência, qualidade e internacionalização (Lopes, 2015).  

 

Foi nesse cenário que o Brasil estabeleceu as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, a partir da instituição da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Porto & 

Régnier (2003 como citado em Lopes, 2015) ensinam que, desde então, o setor 

educacional, assim como outros setores, iniciou um processo de ampliação, aquisição 

e fusão de IES, gerando grandes instituições que concentram parte significativa dos 

alunos do país. 

 

A Lei nº 9.394/1996, em seu artigo 21, institui que a educação escolar compõe-se de 

educação básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio) e de 

educação superior. Já o artigo 7º prevê que o ensino é livre à iniciativa privada, 

contudo, devem atender às seguintes condições: cumprimento das normas gerais da 

educação nacional e do respectivo sistema de ensino; autorização de funcionamento 

e avaliação de qualidade pelo poder público; e capacidade de autofinanciamento 

(Brasil, 1996). 

 

A educação superior abrange cursos e programas sequenciais, de graduação, pós-

graduação e extensão, ministrados em instituições de ensino superior públicas ou 
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privadas (Brasil, 1996), nas modalidades presencial (presença do aluno em, pelo 

menos, 75% das aulas e em todas as avaliações) ou a distância (relação professor-

aluno não é presencial e o processo de ensino utiliza meios de comunicação) (Brasil, 

2019b). 

 

Nos termos do artigo 16, da Lei nº 9.394/1996, o sistema federal de ensino 

compreende, entre outras, as instituições de educação superior criadas e mantidas 

pela iniciativa privada. Em complemento, o artigo 9º, IX, do mencionado normativo 

legal, determina que competem à União autorizar, reconhecer, credenciar, 

supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação 

superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. E o artigo 46 expõe que a 

autorização e o reconhecimento de cursos, bem como o credenciamento de 

instituições de educação superior, terão prazos limitados, sendo renovados, 

periodicamente, após processo regular de avaliação (Brasil, 1996). 

 

A Secretaria de Educação Superior (SESu) é a unidade do MEC responsável por 

planejar, orientar, coordenar e supervisionar o processo de formulação e 

implementação da Política Nacional de Educação Superior. São, ainda, de 

responsabilidade da SESu a manutenção, a supervisão e o desenvolvimento das 

instituições públicas federais de ensino superior e a supervisão das instituições 

privadas de educação superior (Brasil, 2019c). 

 

O exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de 

educação superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema federal 

de ensino está disposto no Decreto nº 5.773/2006. De acordo com sua organização e 

respectivas prerrogativas acadêmicas, as instituições de educação superior podem 

estar credenciadas como faculdades (credenciamento original), centros universitários 

ou universidades. Estes dependem do credenciamento específico de instituição já 

credenciada, em funcionamento regular e com padrão satisfatório de qualidade, com 

vistas a adquirir as consequentes prerrogativas de autonomia (Brasil, 2006). 

 

Com a rápida expansão do ensino superior brasileiro, exige-se gestão de qualidade 

especialmente das IES privadas. A profissionalização da administração das IES torna-

se uma exigência, pois estão inseridas em ambiente altamente competitivo, com 
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constantes e rápidos movimentos de fusões, aquisições e abertura de capital 

(Rossetto, 2009). 

 

Lopes (2015) adverte que a governança deve atuar para que essa expansão aconteça 

de maneira sustentável e fundamentada em princípios sólidos, evitando-se o fácil 

caminho da massificação, do qual resulta a perpetuação da concentração do poder 

econômico, sem o enfoque efetivo em uma educação de qualidade e transformadora. 

 

Do modelo de expansão do ensino superior proveniente das reformas da década de 

1990, Tavares (2009 como citado em Lopes, 2015) apurou que emergiram novos 

paradigmas das instituições com fins lucrativos que afetam diretamente a 

governabilidade e sustentabilidade do projeto universitário.  

 

Ainda Lopes (2015) afirma que a adesão às boas práticas de governança corporativa 

pelas IES privadas, como forma de proporcionar mais transparência na gestão e 

conseguir investimentos e captação de recursos menos onerosos para as instituições, 

já tem sido uma prática. Kroton Educacional, Anhanguera Educacional, Anima 

Educação, Estácio Participações, Grupo Pearson e Ser Educacional, buscando novas 

formas de captação de recursos, optaram por abrir o capital e já ocupam posições 

entre os maiores grupos do país.  

 

A adoção de boas práticas de governança corporativa pelas IES aumenta o interesse 

de potenciais investidores, posto que, com uma gestão pautada por regras claras, 

acessíveis ao mercado e alinhadas aos interesses dos acionistas, as instituições 

elevam sua credibilidade entre os investidores (Lopes, 2015). 

 

Contudo, faz-se uma crítica ao modelo adotado pela ênfase na expansão, crescimento 

econômico e lucratividade, cuja tônica principal são os interesses econômicos em 

detrimento da efetiva qualidade da educação. Lopes (2015) compreende que a 

autonomia financeira é um requisito para a existência da autonomia acadêmica, 

assegurando a sustentabilidade da construção do saber e da qualidade. No entanto, 

a busca desenfreada pelo crescimento financeiro não deve ofuscar o propósito 

essencial das intuições de ensino, a educação e a geração de conhecimento.  
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Diante disso, a educação vem sendo repensada e, como pontua Lopes (2015), passa 

a adotar novos modelos organizacionais com a implantação de sistemas internos e 

externos de avaliação da qualidade, buscando mais aproximação com o conjunto da 

sociedade (mercado, governos, demandas sociais, entre outros) e flexibilização de 

estruturas. 

 

Segundo Ribeiro e Morosini (2012 como citado em Lopes, 2015), as políticas para a 

educação superior no mundo configuram-se numa governança mais abrangente, 

almejando organizar e viabilizar, por meio de uma gestão compartilhada, a 

modernização da universidade para o século XXI, com três características definidas: 

produtora de saber, locus de formação de profissionais e parceira de seu entorno com 

o compromisso de promover o desenvolvimento econômico. 

 

O planejamento estratégico de longo prazo, desenvolvimento de lideranças, do corpo 

docente e demais colaboradores, bem como a comunicação clara e transparente com 

stakeholders, são instrumentos fundamentais para profissionalizar a gestão nas IES 

(Lopes, 2015). Esse autor refere que a gestão, bem como os resultados produzidos, 

precisa ser compartilhada e impactar a sociedade num processo claro de 

comunicação e prestação de contas, por meio de diferentes mecanismos. 

 

No entendimento de Lopes (2015), a GC prevê premissas e ações que perpassam a 

sustentabilidade financeira. Frente a isso, as IES que perfilham as práticas de GC 

devem, sobretudo, adotar uma conduta socialmente responsável, demonstrando 

transparência em suas ações e valores e assegurando uma governança responsável 

e promoção dos objetivos sociais do ensino, da pesquisa e da extensão (Lopes, 2015). 

 

Uma instituição de ensino considerada socialmente responsável traz para a 
academia os problemas da sociedade e cria um ambiente que fomenta a 
formação de lideranças, que propõe intervenções e soluções que contribuam 
para que a própria sociedade possa superar esses desafios. Não se torna 
responsável pela sociedade nem abandona sua autonomia, mas apoia seu 
caminhar para uma maturidade responsável (Bolan & Motta, 2015 como citado 
em Lopes, 2015, p. 55). 

 

Um nível de qualidade e maturidade que resista ao teste de comparação internacional 

melhoraria na governança e na prestação de contas, profissionalização da gestão, 
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ampliação e diversificação dos seus financiamentos (Lopes, 2015). Além disso, Lopes 

acrescenta que haveria melhora na potencialização dos resultados tangíveis e 

intangíveis. Esses são os importantes desafios a serem superados pelas IES em 

busca da sustentabilidade. 

 

Assim, verifica-se que, embora imersa no complexo e competitivo ambiente negocial, 

as instituições de ensino superior não devem se distanciar da sua finalidade social. O 

desafio consiste na prestação de serviço de qualidade que promova a conciliação 

entre o lucro econômico e o desempenho acadêmico eficaz na formação de cidadãos 

e profissionais e na geração e disseminação do conhecimento. E os princípios nos 

quais se sustenta a governança corporativa podem colaborar para atingi-lo. 

 

Ainda no tocante a esse tema, destaque-se o trabalho científico desenvolvido por 

Ferreira, Baidya e Dalbem (2018). Sua finalidade foi identificar e discutir o perfil da 

produção científica nacional e a evolução do tema GC em IES nos artigos publicados 

na biblioteca eletrônica de periódicos científicos (Scientific Periodicals Electronic 

Library - SPELL), no Google Acadêmico e nas revistas nacionais das áreas de 

Administração, Ciências Contábeis e Turismo classificadas com Qualis entre A2 e B5, 

no período compreendido entre os anos de 2005 e outubro de 2013. Esses artigos 

delineiam e caracterizam os temas mais discutidos, as abordagens metodológicas que 

predominaram nessa produção, assim como os principais autores da área. 

 

Os resultados da pesquisa de Ferreira et al. (2018) revelaram que há um indicativo da 

existência de grupos de pesquisadores ou redes de pesquisa sobre a temática e 

constatou-se expressivo crescimento da produção no período 2007-2009. Os autores 

mais prolíficos foram Annor da Silva Júnior e Emerson Wagner Mainardes, com quatro 

publicações. Em relação às abordagens e métodos de pesquisa, predominam as 

pesquisas descritivas com método qualitativo, o uso de estudos de caso simples ou 

múltiplos, estudos bibliográficos e análises de conteúdo e de discurso, apesar de 

alguns dos estudos investigados se utilizarem também da abordagem quantitativa ou 

híbrida (quali-quantitativa) para otimizar suas análises. 

 

Verificou-se que os 51 artigos e trabalhos da amostra estavam dispersos em 43 

veículos, portanto, não se observou um núcleo essencial de revistas que tivesse 
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formado a base da literatura de GC em IES. Quanto aos principais temas discutidos 

nos artigos, Ferreira et al. (2018) obtiveram predominância de estudos de governança 

nas IES relacionados à percepção dos stakeholders, à responsabilidade social 

corporativa, às estruturas de propriedade e de controle e empresa familiar, à 

disclosure e accountability, aos controles internos e desempenho e à governança de 

TI. Foram encontrados, ainda, trabalhos classificados em mais de um tema, 

abordando, por exemplo, ao mesmo tempo controles internos e desempenho e 

controles externos e desempenho, estrutura de propriedade e de controle e empresa 

familiar, além de formação de sucessores e empresa familiar, disclosure e 

accountability e equidade, disclosure e estratégias de financiamento. 

 

Como visto, a governança corporativa é essencial para a melhoria do desempenho, 

não só financeiro, das organizações, neste tão complexo ambiente negocial da 

atualidade. E, inerente a isso, não se pode olvidar do necessário gerenciamento de 

riscos organizacionais. 

 

2.2 Gerenciamento de risco de crédito  

 

Observa-se que nos últimos anos a GC passou por transições para seu 

aperfeiçoamento. Diante disso, a gestão de risco tornou-se um dos pilares para o 

sucesso da gestão, pois é ela quem pondera a relação risco e retorno assumido 

(Valentim, Silva & Passos, 2016). 

 

O gerenciamento de risco surgiu logo após a Segunda Guerra Mundial, quando 

grandes empresas dos Estados Unidos e de alguns países europeus passaram a 

verificar a necessidade de majorar a proteção da empresa frente a perigos reais e 

potenciais, em detrimento de despesas com seguro (Brasiliano, 2003). 

 

Brasiliano (2003) reporta que na década de 1970 a desregulamentação, globalização 

e a desintermediação alteraram a definição e os aspectos econômicos das operações 

dos mercados. E essas mudanças contribuíram para que a gerência de risco nas 

áreas de crédito e financeira tomasse maior proporção. 
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As fraudes nas grandes corporações e os ataques terroristas vistos nos últimos anos 

passaram a demonstrar aos decisores a necessidade de monitorar intensivamente as 

variáveis internas e externas à empresa, pois estas teriam o condão de afetar os 

fatores críticos de sucesso. Assim, a administração de riscos reais e potenciais tornou-

se questão de competitividade e sobrevivência (OCDE, 2016). 

 

Pelo exposto, infere-se que o gerenciamento de risco no ambiente corporativo se 

desenvolve a partir de fatos históricos similares aos que deram origem às discussões 

sobre governança corporativa. 

 

Atualmente, Brasiliano (2003) reconhece que a formulação de estratégias 

organizacionais não pode combinar com métodos tradicionais de projeção e análise, 

tendo em vista as transformações velozes, instabilidades permanentes, alta 

imprevisibilidade. 

 

Diante da atual complexidade das relações negociais, especialmente, em decorrência 

dos rápidos avanços tecnológicos, o gerenciamento de risco se torna ainda mais 

relevante e desafiador. 

 

Risco pode ser compreendido como qualquer espécie de evento que ocorre de modo 

a afetar o alcance de qualquer objetivo estabelecido (Adachi, 2012 como citado em 

Barros, 2017). Para Santos (2002 como citado em Barros, 2017), trata-se do grau de 

incertezas em relação às possibilidades de ocorrências de eventos que possam 

causar prejuízos. 

 

Entretanto, há que se ressaltar a distinção entre risco e incerteza. Marshall (2002) 

preconiza que risco versa sobre resultados que não são certos, porém tenham 

probabilidades que permitam ser estimadas pela experiência ou por dados 

estatísticos. A incerteza se aplica quando o resultado não pode ser previsto, nem 

mesmo em uma acepção probabilística. 

 

Por sua vez, o risco empresarial passa a ser entendido, conforme Santos (2002 como 

citado em Barros, 2017), como a possibilidade de um evento ocasionar perdas 
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atreladas a prejuízos, reduzidos lucros ou qualquer tipo de situação que transite pela 

redução de ativos no patrimônio líquido. 

 

Mallin (2013 como citado em Barros, 2017) afirma que risco empresarial é qualquer 

obstáculo que ameace os objetivos e propósitos de uma organização, perante as 

incertezas de mercado e do segmento em que atua, da economia e do ambiente 

macro, bem como dos próprios processos da organização. Para o autor, a gestão de 

riscos emerge da demanda pela identificação e gerenciamento dos riscos 

empresariais, capazes de afetar os negócios. 

 

Em complemento, Sardenberg (2012) argumenta que a gestão de riscos empresariais 

consiste na tentativa de redução dos riscos que ameaçam os objetivos da empresa, 

com base em um modelo estruturado em todos os seus níveis, ajustado com o apetite 

de risco e com a tomada de decisões pelos seus líderes. 

 

O Committee of Sponsoring of the Treadway Commissio (COSO) entende o 

gerenciamento de riscos corporativos como: 

 

[...] um processo conduzido em uma organização pelo Conselho de 
Administração, diretoria e demais empregados, aplicado no estabelecimento 
de estratégias, formuladas para identificar em toda a organização eventos em 
potencial, capazes de afetá-la, e administrar os riscos de modo a mantê-los 
compatível com o apetite a risco da organização e possibilitar garantia razoável 
do cumprimento dos seus objetivos (Committee of Sponsoring of the Treadway 
Commissio - COSO, 2007, p. 4). 

 

Os objetivos (estratégicos, operacionais, de comunicação e conformidade) que uma 

organização empenha-se em alcançar estão diretamente relacionados aos 

componentes do gerenciamento de riscos corporativos. Estes representam aquilo que 

é necessário para o alcance dos objetivos, originam-se com base na forma como a 

administração gerencia a organização e se integram ao processo de gestão; são os 

seguintes: ambiente interno, fixação de objetivos, identificação de eventos, avaliação 

de riscos, resposta a risco, atividades de controle, informações e comunicações, 

monitoramento (COSO, 2007). 
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O modelo integra os elementos que compõem o COSO II e é representado em formato 

de uma matriz tridimensional de gerenciamento do risco cuja face superior do cubo 

expõe os objetivos que devem ser objeto do gerenciamento de risco; a face frontal 

agrega os componentes do gerenciamento de riscos, isto é, aquilo que é necessário 

fazer para atingir os objetivos; já a face lateral é constituída pelos níveis da 

organização objetos da gestão de riscos (COSO, 2013 como citado em Vasconcelos, 

Cruz, Santos & Amorim, 2017). 

 

A visão integrada dos elementos do modelo demonstra o contexto das ações da 

direção ao gerenciar os riscos da organização. Desse modo, permite vislumbrar a 

gestão tanto em nível da entidade como um todo, quanto para cada parte que a 

compõe. Assim, essa metodologia disponibiliza às organizações uma estrutura para 

gestão de risco, instituindo condições para um sistema eficaz de controle interno, 

visando gerar segurança aceitável na realização dos objetivos (COSO, 2013 como 

citado em Vasconcelos et al., 2017). 

 

O COSO tornou-se referência mundial no processo de implantação e aperfeiçoamento 

de sistemas de controles internos por empresas e outras organizações, uma vez que 

viabiliza as operações das empresas a partir do desenvolvimento de um framework 

que tem a capacidade de analisar e aprimorar aspectos relacionados aos riscos das 

entidades (COSO, 2007 como citado em Vasconcelos). Vasconcelos et al. (2017) 

opinam que um sistema de controle interno eficaz reduz a um nível admissível os 

riscos de não alcançar as finalidades perseguidas pela organização. 

 

Na visão de Valentim et al. (2016), o gerenciamento de risco passa por identificar os 

objetivos da empresa, acusar o risco interno e externo envolvidos no negócio, 

estabelecer prioridades em eliminar ou minimizá-los e, assim, elevar ao máximo os 

resultados, assegurando sua continuidade, posto que, perante a perspectiva do 

acionista de maximizar o lucro, é inevitável a exposição ao risco, já que essas 

variáveis têm relação positiva. 

 

Para o efetivo gerenciamento de risco de atividades organizacionais, Brasiliano (2003) 

sugere que é imprescindível que a alta administração possua uma visão consolidada 

de suas exposições operacionais. Para tanto, necessita-se da implantação de uma 
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área para o gerenciamento de riscos corporativos e essa atividade requer o 

estabelecimento de um criterioso escopo do trabalho pelos responsáveis. 

 

Mencionada área, com conotação de abordagem multidisciplinar e integrada, deve 

possuir, de acordo com Brasiliano (2003), um processo sistêmico e contínuo de 

identificação de exposição, medição, análise, controle, prevenção, redução, avaliação 

e financiamento de riscos, além da função de auxiliar na integração de riscos 

financeiros e não financeiros tradicionais a seguros e responsabilidade legal. 

 

Daí a importante e necessária implantação de uma área com a essencial atribuição 

pelo gerenciamento de risco nas organizações, visto o impacto disso nos resultados 

corporativos. 

 

A literatura especializada tradicional categoriza os riscos que podem atingir uma 

empresa em riscos especulativos ou dinâmicos e riscos puros ou estáticos. Aqueles 

envolvem uma possibilidade de ganho ou uma mesma chance de perda. Estes 

abarcam apenas uma possibilidade de perda, sem haver possibilidade de ganho ou 

lucro (Brasiliano, 2003). 

 

Na visão de Brasiliano (2003), a gestão de riscos corporativos deve abranger quatro 

dimensões básicas: risco legal, risco de mercado, risco operacional e risco de crédito. 

 

Risco legal é entendido por Brasiliano (2003) como o grau de incerteza dos retornos, 

caso seus contratos não possam ser legalmente amparados ante a ausência de 

representatividade das partes, documentação insuficiente, insolvência ou ilegalidade. 

 

O risco de mercado, como acrescenta Brasiliano (2003), alberga o grau de incertezas 

concernentes aos retornos esperados de um investimento, em consequência, por 

exemplo, de variações da taxa de juros, taxa de câmbio, preços de ações, 

commodities e liquidez (Brasiliano, 2003). 

 

Compreende-se risco operacional, a partir de Brasiliano (2003), como o grau de 

incerteza de retornos em decorrência da incapacidade de sistemas, práticas e 

medidas de controle resistirem a falhas humanas, danos à infraestrutura de suporte, 
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uso indevido de modelos matemáticos ou produtos, modificações no ambiente 

negocial, situações adversas de mercado. 

 

Risco de crédito é definido por Brasiliano (2003) como o grau de incerteza relativo ao 

recebimento de um valor compromissado a ser pago por uma contraparte de um 

contrato ou emissor de um título, descontadas as expectativas de recuperação e 

realização de garantias. Possui como principais subáreas os seguintes riscos: 

inadimplência, degradação de crédito, degradação de garantias, soberano, 

financiador e concentração (Brasiliano, 2003). 

 

Fortuna (2013) entende que risco de crédito é a possibilidade de ocorrência de perdas 

associadas ao não cumprimento pelo tomador ou contraparte das respectivas 

obrigações financeiras nos moldes celebrados, à desvalorização do contrato de 

crédito em decorrência da deterioração da classificação de risco do tomador, à 

redução de ganhos ou remunerações, às vantagens concedidas na negociação e aos 

custos de recuperação dos créditos. 

 

Em recente estudo publicado por Valentim et al. (2016), cujo objetivo foi identificar e 

analisar as características das pesquisas sobre controle interno e gestão de risco, nas 

principais revistas brasileiras de Contabilidade entre os anos de 2002 e 2015, 

demonstrou-se que as pesquisas têm evidenciado uma análise primária, com a 

análise direta das características e estruturas das organizações, e a determinação de 

como estas introduzem a perspectiva de identificação, monitoramento e controle de 

risco. 

 

Esses autores propõem que, nas organizações, a Controladoria seja o setor de gestão 

de risco, que o torne independente e unificado aos diversos setores da firma (Martin, 

Santos & Dias Filho, 2004 como citado em Valentim et al., 2016). Com o objetivo de 

mitigar o risco, o nível de desempenho e o custo de implantação deveriam ser 

observados e a matriz de desempenho de controle é uma ferramenta relevante no 

processo de mensuração e controle de riscos (Paul et al., 2007 como citado em 

Valentim et al., 2016). O COSO mostrou-se um instrumento de controle e gestão 

utilizado como princípio de demonstração do significado daquilo que uma boa 
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governança deve e precisa ter na mitigação dos riscos envolvidos (Da-Silva-Zonatto 

& Beuren, 2012 como citado em Valentim et al., 2016). 

 

Mencionado estudo revelou que diversos fatores devem ser considerados para 

implementar ou fortalecer efetivamente o processo de gerenciamento de risco nas 

organizações (Valentim et al., 2016). Entretanto, o que os modelos de gestão 

preconizam sobre o assunto foi várias vezes contrariado ou não teve condições de se 

fazer funcionar, pelas características concernentes à cultura interna das empresas 

estudadas ou pelo institucionalismo do setor. Observou-se que poucos referenciaram, 

de forma completa, as análises e soluções do gerenciamento de risco, refletindo a não 

uniformidade em condutas. Por fim, recomendou-se que futuras pesquisas fossem 

realizadas com vistas a caracterizar os relacionamentos entre os diferentes tipos de 

controle e os modelos de gerenciamento de riscos. 

 

Em relação ao risco de crédito, o artigo publicado por Prado, Carvalho, Benedicto, 

Alcântara e Santos (2018) ressaltou que o risco de crédito é uma das principais 

questões para o setor bancário e tem ganhado cada vez mais atenção ao longo dos 

anos (Akkoç, 2012; Finlay, 2011; Oreski & Oreski, 2014 como citados em Prado et al., 

2018). Advertiu, inclusive, que, nos últimos anos, a avaliação do risco de crédito tem 

sido alvo de várias pesquisas, especialmente das áreas financeiras e bancárias, em 

decorrência da recente crise financeira internacional, que teve grave efeito em muitas 

organizações financeiras (Garcia, Guijarro & Moya, 2013; Prado, Alcântara, Carvalho, 

Vieira, Machado & Tonelli, 2016 como citados em Prado, 2018). 

 

Esse trabalho apresentou, ainda, o posicionamento de que a gestão do risco de crédito 

é fundamental para qualquer empresa em qualquer momento e que existem várias 

metodologias que visam prever a probabilidade de inadimplência dos devedores 

(Garcia, Gimenez & Guijarro, 2013 como citado em Prado et al., 2018). A ampliação 

da concorrência no setor de serviços financeiros tem levado diversas empresas a 

descobrir formas inovadoras para lidar com o risco, com o intuito de alcançar e/ou 

manter uma vantagem competitiva. Como consequência, no atual ambiente 

econômico e negocial, as instituições financeiras enfrentam elevado risco de perdas 

associadas à inadequação de aprovação de crédito nas decisões (Harris, 2013; Yu, 

Wang & Lai, 2008 como citado em Prado et al., 2018). Contudo, Kou e Wu (2014 como 
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citado em Prado et al., 2018) afirmam que a análise de risco de crédito tem por objetivo 

essencial classificar as amostras de clientes em bons ou maus pagadores, solventes 

ou insolventes. 

 

Não há definição contundente na literatura financeira sobre quais são os melhores 

indicadores a serem utilizados na previsão de insolvência. Para Assaf Neto (2010 

como citado em Prado et al., 2018), o modelo tradicional de análise das 

demonstrações financeiras constitui um dos mais importantes estudos da 

administração financeira, por meio dos indicadores econômico-financeiros, 

classificados em quatro grupos: liquidez e atividade, endividamento e estrutura, 

rentabilidade e análise de ações. Sobre isso, Fleurit, Kehday e Blanc (2003 como 

citado em Prado et al., 2018) argumentam que a estrutura da apresentação tradicional 

que agrupa diversas contas do ativo e do passivo deve ser considerada em relação à 

realidade dinâmica das empresas e classificadas de acordo com o seu ciclo, ou seja, 

o tempo que leva para se realizar uma rotação (Prado et al., 2018). 

 

O trabalho de Prado et al. (2018) teve o fito de construir um modelo capaz de avaliar 

o risco de crédito em empresas brasileiras de capital aberto, utilizando indicadores do 

modelo Fleuriet de análise financeira. A amostra foi composta de 121 empresas, 

sendo 70 solventes e 51 insolventes de diversos setores cujas demonstrações 

financeiras foram coletadas por meio do Economática e do site do BM&FBOVESPA. 

O resultado evidenciou que os indicadores (tipo de estrutura financeira, capital de giro, 

necessidade de capital de giro, termômetro de liquidez, endividamento financeiro) 

foram significativos para classificar empresas solventes e insolventes. 

 

Os indicadores tipo de estrutura financeira, capital de giro e necessidade de capital de 

giro demonstraram que as empresas buscam desempenhar um modelo de 

crescimento constante, expandindo ou ganhando mercados, uma vez que existe 

sempre necessidade de capital de giro adicional ao longo do tempo. Quanto ao 

termômetro de liquidez, captou-se a importância das contas de caráter financeiro, as 

denominadas contas de tesouraria, para o cálculo da liquidez empresarial e da 

capacidade de solvência da empresa no curto prazo. Já o endividamento financeiro 

colaborou significativamente para o modelo, como índice de estrutura. Assim, a 
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pesquisa conclui que os indicadores do modelo Fleuriet contribuem de forma efetiva 

para prever a insolvência empresarial (Prado et al., 2018). 

 

2.2.1 Legislação sobre risco de crédito aplicada às  IFs 

 

O SFN lida diretamente com o mercado monetário, de câmbio, de capitais e de crédito, 

sendo este o mercado que fornece recursos para o consumo das pessoas em geral e 

para o funcionamento das empresas (BC, 2019a). 

 

A estrutura do SFN é composta de órgãos normativos que determinam as regras 

gerais, por entidades supervisoras que trabalham para que os cidadãos e os 

integrantes do sistema financeiro cumpram as regras normativas e por instituições 

operadoras que atuam diretamente com o público como intermediário financeiro (BC, 

2019a). A seguir, exibe-se a estrutura do SFN: 
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Figura 2 
Estrutura do SFN. 
Fonte: Banco Central. BC. (2019a). Composição e segmentos do Sistema Financeiro Nacional. 
Recuperado de https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/l egado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br 
%2Fpre%2FportalCidadao%2Fbcb%2FbcFaz.asp%3Fidpai%3DSFNCOMP; https://www.bcb.gov.br/ 
acessoinformacao/legado?url=https;%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Fpre%2Fcomposicao%2Fcomposica
o.asp; https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2F; www.bcb.gov.br 
%2Fpre%2Fcomposicao%2Fbancos_caixas.asp%3Fidpai%3DSFNCOMP. 
 

Focado no teor da dissertação, explicita-se que o Conselho Monetário Nacional (CMN) 

é o órgão superior do SFN, normatizador, e tem a responsabilidade de formular a 

política da moeda e do crédito, objetivando a estabilidade da moeda e o 

desenvolvimento econômico e social do país (Receita Federal - RF, 2019). 

 

O BC é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda, criado pela Lei nº 

4.595/1964 e responsável por executar as orientações do CMN. Trata-se de uma 
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entidade supervisora que conduz as políticas monetária, cambial, de crédito e de 

relações financeiras com o exterior. Entre as suas principais atribuições estão as de 

exercer a fiscalização e autorizar o funcionamento das instituições financeiras (BC, 

2019a). 

 

Já os bancos e caixas econômicas são instituições operadoras do SFN e podem ser 

classificadas como banco múltiplo, banco comercial, Caixa Econômica Federal e 

outras caixas econômicas, banco de câmbio, Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social, banco de desenvolvimento e banco de investimento (BC, 2019a). 

 

Por sua vez, os bancos múltiplos são constituídos de, no mínimo, duas carteiras, 

sendo uma delas, obrigatoriamente, comercial ou de investimento, e organizados sob 

a forma de sociedade anônima. Na sua denominação social deve constar a expressão 

"banco" e deverá ser público, caso possua carteira de desenvolvimento (BC, 2019a). 

 

O gerenciamento de risco em instituições financeiras está sob égide, especificamente, 

de duas resoluções do Banco Central do Brasil, a saber: Resolução nº 4.557/2017 e 

a Resolução nº 2.682/1999. 

 

A Resolução nº 4.557/2017 dispõe sobre a estrutura de gerenciamento de riscos, 

inclusive do risco de crédito para IFs e demais instituições autorizadas a funcionar 

pelo Banco Central (BC), e sobre a estrutura de gerenciamento de capital (BC, 2017b). 

Por sua vez, a Resolução nº 2.682/1999 trata dos critérios de classificação das 

operações de crédito em níveis de risco, bem como das regras para constituição de 

provisão para créditos de liquidação duvidosa (BC, 1999). 

 

Passa-se a apresentar de forma sintetizada os principais dispositivos constantes nas 

mencionadas legislações que versam sobre gerenciamento de risco em IFs com foco 

em risco de crédito.  

 

Logo no art. 2º da Resolução nº 4.557/2017 expõe-se que as IFs e demais instituições 

autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem implementar uma 

estrutura de gerenciamento contínuo e integrado de riscos, além de adotar postura 

prospectiva, compatível com o modelo de negócio, com a natureza das operações e 



76 
 

com a complexidade dos produtos, dos serviços, das atividades e dos processos da 

instituição; proporcional à dimensão e à relevância da exposição aos riscos, segundo 

critérios definidos pela instituição; adequada ao perfil de riscos e à importância 

sistêmica da instituição; e capaz de avaliar os riscos decorrentes das condições 

macroeconômicas e dos mercados em que a instituição atua (BC, 2017b). 

 

Nos termos do art. 5º, as IFs devem documentar os níveis de apetite por riscos na 

Declaração de Apetite por Riscos (RAS), levando em consideração os tipos de riscos 

e os respectivos níveis que a instituição está disposta a assumir; a capacidade de a 

instituição gerenciar riscos de forma efetiva e prudente; os objetivos estratégicos da 

instituição; e as condições de competitividade e o ambiente regulatório em que a 

instituição atua (BC, 2017b). 

 

A estrutura de gerenciamento de riscos deve identificar, mensurar, avaliar, monitorar, 

reportar, controlar e mitigar, de forma integrada, o risco de crédito, de mercado, de 

variação das taxas de juros para os instrumentos classificados na carteira bancária, o 

risco operacional, de liquidez, o risco socioambiental e os demais riscos relevantes, 

segundo critérios definidos pela instituição, vide art. 6º (BC, 2017b). 

 

O art. 7º discorre que, entre outras atividades, a referida estrutura deve prever: 

políticas e estratégias para o gerenciamento de riscos, em observância aos níveis 

fixados na RAS, bem como processos efetivos de rastreamento e reporte tempestivo 

de exceções; sistemas, rotinas e procedimentos para o gerenciamento de riscos, com 

avaliação periódica da adequação; políticas, processos e controles adequados para 

assegurar a identificação prévia dos riscos; papéis e responsabilidades para fins do 

gerenciamento de riscos, claramente documentados, que estabeleçam atribuições ao 

pessoal da instituição em seus diversos níveis, incluindo os prestadores de serviços 

terceirizados; programa de testes de estresse; avaliação contínua da efetividade das 

estratégias de mitigação de riscos utilizadas, considerando, entre outros aspectos, os 

resultados dos testes de estresse; políticas e estratégias, claramente documentadas, 

para a gestão de continuidade de negócios; relatórios gerenciais tempestivos para a 

diretoria da instituição, o Comitê de Riscos e o Conselho de Administração (BC, 

2017b). 
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Conforme o art. 8º, o apetite por riscos documentado na RAS e sua conexão com as 

atividades e as decisões rotineiras de assunção de riscos, inclusive os procedimentos 

para reporte de ocorrências, bem como as políticas, as estratégias, os processos e os 

limites previstos na estrutura de gerenciamento de riscos, devem ser disseminados 

ao pessoal da instituição, por meio de processo estruturado de comunicação, em seus 

diversos níveis, inclusive aos prestadores de serviços terceirizados relevantes, com 

linguagem e grau de informação compatíveis com sua área de atuação. Acrescente-

se que a instituição deve manter quantidade suficiente de profissionais tecnicamente 

qualificados nas áreas sujeitas à assunção de riscos, vide art. 10 (BC, 2017b). 

 

Por sua vez, o art. 9º prevê que os modelos para o gerenciamento de riscos, quando 

utilizados e relevantes, devem ser submetidos à avaliação periódica quanto à 

adequação e à robustez das premissas e das metodologias utilizadas e ao seu 

desempenho, incluindo a comparação, quando aplicável, entre as perdas estimadas 

e as observadas, backtesting (BC, 2017b). 

 

Pelo exposto, compreende-se que a estrutura de gerenciamento de risco das IFs deve 

ser adequada aos níveis de riscos por ela assumidos, revisada periodicamente e estar 

documentada e disponível para o pessoal. Necessita, também, de equipe de 

profissionais tecnicamente qualificados na área. 

 

Quanto especificamente ao gerenciamento do risco de crédito, a Resolução nº 

4.557/2017, em seu art. 21, define o risco de crédito como a possibilidade de perdas 

associadas ao não cumprimento pela contraparte de suas obrigações nos termos 

pactuados; à desvalorização, redução de remunerações e ganhos esperados em 

instrumento financeiro decorrentes da deterioração da qualidade creditícia da 

contraparte, do interveniente ou do instrumento mitigador; à reestruturação de 

instrumentos financeiros; ou aos custos de recuperação de exposições caracterizadas 

como ativos problemáticos. Isso inclui o risco de crédito da contraparte, o risco país, 

o risco de transferência, a possibilidade de ocorrência de desembolsos para honrar 

garantias financeiras prestadas de que trata a Resolução nº 4.512, de 28 de julho de 

2016, a possibilidade de perdas associadas ao não cumprimento de obrigações nos 

termos pactuados por interveniente, provedor do instrumento mitigador ou mandatário 

de cobrança e o risco de concentração (BC, 2017b). 
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Adicionalmente aos fatores estabelecidos no art. 7º, a estrutura de gerenciamento 

para o risco de crédito prevê, no art. 23, outros como, por exemplo: o gerenciamento 

de exposições com características semelhantes; políticas que estabeleçam critérios 

para a identificação dos fatores de risco significativos para fins do gerenciamento do 

risco de concentração; gerenciamento do risco de crédito das exposições não 

contabilizadas no balanço patrimonial da instituição; utilização de informações 

relevantes e consistentes para avaliação e mensuração do risco de crédito; estimação, 

segundo critérios consistentes e passíveis de verificação, das perdas esperadas 

associadas ao risco de crédito, bem como comparação dos valores estimados com as 

perdas efetivamente observadas; critérios para reavaliação da qualidade creditícia de 

contrapartes, intervenientes e instrumentos mitigadores; e outros (BC, 2017b). 

 

Para fins do gerenciamento do risco de crédito, o art. 24 prevê que a exposição deve 

ser caracterizada como ativo problemático quando verificado pelo menos um dos 

seguintes eventos: a obrigação esteja em atraso há mais de 90 dias ou existam 

indicativos de que a respectiva obrigação não será integralmente honrada sem que 

seja necessário recurso a garantias ou a colaterais. Tal situação pode ser alterada 

diante de evidência de retomada, pela contraparte, da capacidade de honrar suas 

obrigações nas condições pactuadas, cujos critérios devem ser previamente 

estabelecidos pela instituição e claramente documentados (BC, 2017b). 

 

Quanto à Resolução nº 2.682/1999, apresenta os critérios a serem observados 

quando da avaliação do nível de risco das operações de crédito e as respectivas 

provisões. Em seu art. 1º determina que as IFs devem classificar as operações de 

crédito, em ordem crescente de risco, nos seguintes níveis: AA, A, B, C, D, E, F, G e 

H (BC, 1999). 

 

O art. 2º atribui à IF a responsabilidade em classificar a operação no nível de risco 

correspondente e deve ser efetuada com base em critérios consistentes e verificáveis, 

amparada por informações internas e externas, contemplando, pelo menos, aspectos 

relacionados ao devedor e seus garantidores (situação econômico-financeira, grau de 

endividamento, capacidade de geração de resultados, fluxo de caixa, administração e 

qualidade de controles, pontualidade e atrasos nos pagamentos, contingências, setor 

de atividade econômica e limite de crédito) e concernentes à operação (natureza e 
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finalidade da transação, características das garantias, particularmente quanto à 

suficiência e liquidez, e valor). Em operações de crédito de titularidade de pessoas 

físicas deve levar em conta, também, as situações de renda e de patrimônio bem como 

outras informações cadastrais do devedor (BC, 1999). 

 

Para um mesmo cliente ou grupo econômico, o art. 3º estabelece que, como regra, a 

classificação das operações de crédito deve ser definida considerando aquela que 

apresentar mais riscos (BC, 1999). 

 

Nos termos do art. 4º, a revisão da classificação da operação nos níveis de risco deve 

ser revista, em regra: mensalmente, em função de atraso verificado no pagamento de 

parcela de principal ou de encargos (atraso entre 15 e 30 dias: risco nível B, no 

mínimo; 31 e 60 dias: C, no mínimo; 61 e 90 dias: D, no mínimo; 91 e 120 dias: E, no 

mínimo; 121 e 150 dias: F, no mínimo; 151 e 180 dias: G, no mínimo; atraso superior 

a 180 dias: risco nível H); a cada seis meses, com amparo nos critérios estabelecidos 

nos arts. 2º e 3º, as operações de um mesmo cliente ou grupo econômico cujo 

montante seja superior a 5% do patrimônio líquido ajustado; e, nas demais situações, 

uma vez a cada 12 meses (BC, 1999). 

 

Já o art. 6º determina que a provisão para fazer face aos créditos de liquidação 

duvidosa deve ser constituída mensalmente e sem prejuízo da responsabilidade dos 

administradores das instituições pela constituição de provisão em montantes 

suficientes para suprir as prováveis perdas na realização dos créditos, observando os 

percentuais mínimos, a seguir, aplicados sobre o valor das operações: 0,5, 1, 3, 10, 

30, 50, 70 e 100%, respectivamente, para operações níveis A, B, C, D, E, F, G e H 

(BC, 1999). 

 

Para Longbrake e Rossi (2011 como citado em Araújo, Lustosa & Paulo, 2018), muitas 

das regras que regulam os mercados financeiros contribuíram para aprofundar a crise 

econômica mundial de 2007 a 2009. Nesse cerne, a pró-ciclicidade é a maneira pela 

qual o sistema bancário interage com a economia real e acentua os efeitos de um ciclo 

econômico a partir de incentivos para a aceleração da concessão de empréstimos em 

períodos de expansão econômica e para sua contratação em momentos de crise 

(Harrald & Sandal, 2010 como citado em Araújo et al., 2018). 
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As regras contábeis de constituição da provisão para créditos de liquidação duvidosa 

estão entre os fatores destacados por Harrald & Sandal (2010 como citado em Araújo 

et al., 2018) que explicam a interferência do sistema financeiro no cenário econômico. 

 

Sobre isso, Betancourt e Baril (2009 como citado em Araújo et al., 2018) perfilham que 

os bancos que seguem padrões internacionais de contabilidade possuem 

comportamento pró-cíclico, pois no começo de um ciclo econômico descendente 

existe pouca provisão reconhecida no resultado dos bancos. O agravamento da crise 

eleva as provisões, corroendo a situação patrimonial dos bancos e diminuindo os 

níveis de concessão de crédito quando o mercado mais precisa de recursos. 

 

A pesquisa desenvolvida por Araújo et al. (2018) se propôs a analisar se os modelos 

de perda incorrida, conceitualmente pró-cíclicos, induziriam os bancos à constituição 

de provisões pró-cíclicas e se os modelos de perda esperada, conceitualmente 

anticíclicos, levariam os bancos ao reconhecimento de provisões anticíclicas, com 

vistas a identificar se a covariância entre a provisão e o Produto Interno Bruto (PIB) é 

significativamente positiva (anticíclica), negativa (pró-cíclica) ou sem significância 

(acíclica). Foi aplicada em amostras de três diferentes sistemas contábeis de provisão, 

Espanha (perda esperada) e Reino Unido (perda incorrida) e no Brasil (modelo misto), 

entretanto, a prevalência de procedimentos típicos de modelos de perda esperada 

reforçou a hipótese de que o modelo brasileiro seria anticíclico. 

 

Em síntese, as conclusões de Araújo et al. (2018) demonstraram associação negativa 

e significativa entre a despesa de provisão e o PIB nos três países, denotando que o 

comportamento pró-cíclico independe do modelo de provisão adotado. Uma hipótese 

para esse achado é que os bancos podem estar gerenciando discricionariamente seu 

lucro com base na provisão, mais do que compensando o efeito esperado dos 

modelos. 

 

Ademais, no Reino Unido, conforme Araújo et al. (2018), não se encontraram 

evidências de que os bancos usem a provisão para gerenciamento de resultados ou 

para gerenciamento de capital. Para os bancos comerciais no Brasil, o gerenciamento 

de resultados pressupõe-se ser uma realidade, já que a variável lucros antes do 

imposto de renda, das participações e das provisões para créditos de liquidação 
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duvidosa mostrou-se significativa, com coeficiente positivo, sinalizando que as 

provisões tendem a aumentar quando os resultados dos bancos crescem. Na 

Espanha, o gerenciamento de resultados, apesar de significativo, apresentou 

coeficiente negativo, indicando que as provisões reduzem-se quando os resultados 

dos bancos aumentam. Já a prática de gerenciamento de capital despontou como uma 

realidade para os bancos comerciais do Brasil e da Espanha. 

 

2.2.2 Acordos de Basileia 

 

No ano de 1975, foi instituído o Comitê de Supervisão Bancária da Basileia (BCBS), 

vinculado ao Bank for International Settlements (BIS). Mencionado Comitê funciona 

como um fórum mundial para discussão e cooperação em matéria de regulação 

bancária prudencial e seu objetivo consiste em reforçar a regulação, a supervisão e 

as melhores práticas no mercado financeiro (BC, 2018). 

 

Em 1988, o BCBS divulgou o primeiro Acordo de Capital da Basileia, com o objetivo 

criar exigências mínimas de capital para instituições financeiras como forma de fazer 

face ao risco de crédito; o Basileia II data de 2004; e em 2010 foi divulgado o Basileia 

III (BC, 2018). 

 

Embora tenha havido a implantação do Basileia I, em 1988, Fortuna ensina que 

subsistiu a exposição do sistema financeiro internacional à fragilidade financeira, 

diante da possibilidade de especulação desestabilizadora ou, ainda, manipulação. 

Isso exigiu medidas fiscalizadoras e regulatórias de abrangência global. 

 

Como consequência, foi promulgado o documento “Convergência Internacional de 

Mensuração e Padrões de Capital: uma estrutura revisada”, conhecido como Basileia 

II, que estabeleceu critérios mais adequados ao nível de risco associados às 

operações conduzidas pelas instituições financeiras (Fortuna, 2013). 

 

O Basileia I e o Basileia II eram direcionados aos grandes bancos e estavam 

fundamentados nos princípios essenciais para uma supervisão bancária eficaz, bem 

como em três pilares mutuamente complementares, quais sejam: requerimentos de 

capital para risco de crédito, mercado e operacional; revisão pela supervisão do 
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processo de avaliação da adequação de capital dos bancos; e disciplina de mercado. 

Entretanto, mostraram-se insuficientes para impedir a alavancagem excessiva dos 

bancos, situação evidenciada na crise financeira mundial iniciada em 2007. Assim, o 

Basileia III visa ao aperfeiçoamento da capacidade de as instituições financeiras 

absorverem choques provenientes do próprio sistema financeiro ou dos demais 

setores da economia, minimizando o risco de transferência de crises financeiras para 

a economia real (BC, 2018). 

 

O acordo Basileia I, como preceitua Fortuna (2013), abarcava parcialmente o primeiro 

dos pilares mencionados anteriormente, que almeja assegurar melhor alocação de 

capitais para cobrir as exposições das instituições aos riscos assumidos em suas 

operações e, assim, garantir a permanência de níveis confortáveis de capitalização. 

 

Os demais pilares são integralmente inovadores. Fortuna (2013) alerta que a 

supervisão bancária visa atuar para que IFs possuam os processos internos 

necessários e suficientes para identificar e gerenciar suas exposições a riscos. E a 

disciplina de mercado busca estimular a transparência das IFs, focando a ética e a 

disciplina de atuação em mercado por meio de um agrupamento de princípios, 

exigências e ações. 

 

De acordo com Fortuna (2013), a adequação espontânea ao Basileia II gera ganhos 

potenciais que incluem melhores ratings por agências especializadas e, 

consecutivamente, provável menor alocação de capital. Além disso, quando da 

concessão de crédito, os bancos devem adotar sistemas internos de ratings ou exigir 

ratings externos das empresas tomadoras de crédito e, dessa forma, mostrar ao 

regulador que a carteira de crédito possui baixo risco de inadimplência e, portanto, há 

menos necessidade de capital. Acrescente-se que o BC exige dos bancos a realização 

de rating das empresas para as quais concedem crédito, não para alocação de capital, 

mas para provisionamento de eventuais perdas. 

 

As regras do Basileia III vieram complementar as já existentes. Fortuna descreve que, 

entre as alterações trazidas pelo atual acordo, está a necessidade de todos os bancos 

elevarem de 2 para 4,5% o percentual de capital mínimo de alta qualidade em relação 

ao seus ativos ponderados pelo risco. Teriam, ainda, que agregar mais 1,5% de capital 
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de nível 1, mais 2,5% a título de colchão de segurança e de 0 a 2,5% de capital como 

um colchão contracíclico. Confirmou o índice de cobertura de liquidez, que obriga os 

bancos à disponibilidade de ativos líquidos realizáveis suficientes para atender 

integralmente à demanda, numa janela de 30 dias, em situações de estresse, no curto, 

médio e longo prazos. Há também a exigência de capital mínimo para alavancagem, 

na proporção de 3% dos ativos não ponderados pelo risco, e o prazo de implantação 

do novo roteiro de capital do sistema bancário de 2013 a 2019. As mudanças são 

profundas com a reformulação da forma de cálculo do Índice de Basileia, cujas 

exigências de capital das instituições passam a ser de 13%. 

 

Nas últimas décadas, verificou-se significativo avanço da globalização financeira e 

comercial, o que viabilizou novas oportunidades de retorno e implicou mais exposição 

de investidores, companhias e governos a diferentes riscos altamente interconectados 

(Lima, Fonseca, Silveira & Assaf Neto, 2018). Os impactos da nova dinâmica 

financeira se comprovaram com a eclosão da crise financeira global de 2008. O default 

de bancos norte-americanos gerou uma contração abrupta da liquidez internacional, 

demonstrando o alto grau de interconexão entre as entidades do sistema bancário. 

Tal fato suscitou a preocupação quanto ao envolvimento dos bancos em atividades 

excessivamente arriscadas. 

 

Em que pese o acordo de Basileia II haver fortalecido a demanda por classificações 

do risco de crédito e, consequentemente, expandido o papel das agências de ratings, 

após a crise a importância atribuída a esse instrumento se acentuou, principalmente 

no tocante ao entendimento dos determinantes e à previsão dos ratings bancários. 

Questionou-se, inclusive, a capacidade de as agências de classificação mensurarem 

efetivamente o grau de risco associado às companhias, dada a falha em antecipar a 

falência de bancos ranqueados como financeiramente sólidos (Bissoondoyal-

Bheenick & Treepongkaruna, 2011; Hassan & Barrell, 2013; Salvador, Pastor & 

Guevara, 2014 como citado em Lima et al., 2018). 

 

Nesse cenário, as discussões sobre gerenciamento de risco foram ampliadas e 

passaram a abordar os fatores determinantes das classificações de risco das próprias 

instituições financeiras brasileiras. 
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A título de ilustração, cita-se o estudo realizado por Lima et al. (2018), cujo objetivo 

versou sobre a identificação dos determinantes das classificações do risco de crédito 

dos bancos brasileiros de capital aberto entre 2006 e 2015. Como resultado, a 

pesquisa validou que os ratings das IFs são, em grande medida, explicados por 

indicadores econômico-financeiros que refletem o desempenho, a adequabilidade e 

qualidade do ativo e a liquidez dos bancos. Confirmou, ainda, alto risco atribuído aos 

bancos médios em relação às instituições de maior porte. Adicionalmente, verificou 

tendência a aperto nas classificações de risco de crédito ao longo do período em 

análise, revelando a influência da piora do cenário econômico brasileiro nas 

avaliações elaboradas pelas agências de rating. 

 

2.2.3 Avaliação de risco na concessão de crédito ba ncário  

 

Caouette, Altman e Narayanan (2000) aduzem que a disponibilidade e a aceitabilidade 

do crédito, indiscutivelmente, facilitam a sociedade moderna. O crédito permite às 

pessoas a ampliação do volume de oportunidades econômicas e a criação de 

empregos, possibilita que as empresas cresçam e prosperem e que os órgãos 

públicos atendam às necessidades da população. 

 

Na maioria dos casos, o risco para os credores não é extremamente elevado, como 

consideram Caouette et al. (2000), pois o crédito é vital para pessoas e empresas e 

estas, de maneira geral, atuarão de modo a satisfazer seus débitos E a economia 

estando em vigor, a onipresença do crédito aparenta ser benigna. Entretanto, em 

períodos de recessão, pode ser uma preocupação mais séria. Dessa forma, quanto 

maior o endividamento, mais alto o risco para a sociedade. 

 

Na linha de pensamento de Caouette et al. (2000), os bancos, como fornecedores 

tradicionais de crédito, quase que unicamente administram o risco de crédito por meio 

da adoção de procedimentos de análise de crédito que abordam essencialmente dois 

aspectos: a intenção e a capacidade do tomador de pagar o empréstimo. Aquele está 

relacionado ao caráter e este à perspectiva econômica. 

 

Para fins de reunir subsídios sobre o caráter de um tomador, Caouette et al. (2000) 

declaram que o banco pode iniciar com uma investigação da posição do indivíduo 
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dentro da sociedade e da praxe social em si, inclusive por meio de entrevista com um 

tomador e pessoas que o conheçam a fim de coletar informações sobre seu 

comportamento. 

 

Quanto à avaliação da capacidade de pagamento, os mesmos autores asseguram 

que os bancos começam avaliando os aspectos macro da economia e paulatinamente 

se voltam para os detalhes do negócio. Os dois tipos de análise são fundamentais, no 

entanto, o fator econômico é mais relevante, uma vez que é a motivação mais comum 

de inadimplemento. E acrescentam que os banqueiros aprenderam a administrar o 

risco e desenvolveram técnicas de redução de risco, entre elas, o pagamento de 

entrada, a exigência de garantias. 

 

A gestão de crédito requer informações que garantam a viabilidade econômica e 

financeira da organização e, para tanto, deve possuir processos adequados que 

permitam a geração de mecanismos de gerenciamento e correção (Nava & Marbelis, 

2009 como citado em Fica, Casanova & Mardones, 2018). Nesse diapasão, Mallo e 

Merlo (1995) e Pacheco et al. (2002) como citados em Fica et al. (2018) ventilam que 

os indicadores financeiros retratam um conjunto de inter-relações que permitem 

avaliar liquidez, solvência, eficiência operacional, endividamento, desempenho e 

rentabilidade de uma organização. 

 

A metodologia clássica de análise de crédito é cara e pode ser de curto alcance. 

Consiste em um processo estruturado que envolve as seguintes etapas (Caouette et 

al., 2000): a) profissional bancário investiga a necessidade do empréstimo pela 

empresa; b) análise das demonstrações financeiras; c) análise do balancete; d) as 

contas são ajustadas ao formato padrão usado pelo banco em análises de tendências 

e projeções; e) o objetivo do empréstimo é avaliado em relação ao fluxo de caixa 

projetado; f) premissas hard e soft são identificadas e testadas; g) a estrutura do setor 

é analisada; h) a administração executiva e a estratégia operacional da empresa são 

avaliadas; i) preparação da documentação do empréstimo e da garantia. 

 

Na visão de Silva (2013), o risco de crédito é composto de quatro grupos: risco do 

cliente ou risco intrínseco - associado a cada indivíduo; risco de transação ou da 

operação - relacionado ao tipo e ao uso desse produto; risco de concentração - 
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concernente à inadequação da diversificação; e risco de administração de crédito - 

inerente à capacidade do credor de avaliar e gerenciar risco, constituindo-se em uma 

espécie de risco operacional do crédito, pois pode decorrer, por exemplo, de falhas 

de pessoas, processos ou sistemas. 

 

A avaliação de risco para concessão de crédito a pessoas físicas, como explicita Silva 

(2013), passa pela análise dos tradicionais Cs do crédito (capacidade administrativa, 

caráter, capital, colateral, conglomerado e condições externas), mediante a aplicação 

de um critério de julgamento ou por processo estatístico ou, ainda, pela combinação 

de ambos. 

 

Na análise julgamental, Silva relata que o analista ou gestor do crédito usa sua 

experiência para ponderar os tópicos seguintes: experiência interna de crédito com o 

cliente, restrições e comportamento de crédito no mercado, dados relacionados à 

atividade profissional e estabilidade, como renda e solidez da empresa pagadora, 

dados familiares, segmento econômico de atividade e equilíbrio entre renda e gasto. 

Os bens patrimoniais devem ser analisados com ponderação, posto que empréstimos 

e financiamentos não têm por fim executar os bens do cliente, mas, sobretudo, receber 

principal e encargos nos termos pactuados. 

 

O sistema Credit Scoring é um método estatístico que estima a probabilidade de um 

cliente ser um bom pagador, bem como possibilita resposta rápida para decisão de 

crédito massificado (Silva, 2013). Leva em consideração os atributos que abrangem 

constante e variáveis, os dados, além dos pesos e produtos. Variáveis qualitativas são 

transformadas em quantitativas para viabilizar a aplicação de técnicas estatísticas. A 

IF determina o ponto de corte, este é a pontuação, score, mínima que representa o 

risco aceitável. Em regra, quanto mais alto o risco, mais alta a taxa de juros cobrada 

no empréstimo ou no financiamento. Convém aclarar que existem diversas 

metodologias que podem ser usadas para o desenvolvimento de modelos 

quantitativos de avaliação de clientes pessoas físicas (Silva, 2013). 

 

Em semelhante sentido, Securato (2002) expressa que a análise de crédito para 

pessoa física tem por base a obtenção de informações do demandante do crédito e 

em sua confirmação por meio de documentos e consultas a agências especializadas. 
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Um dos modelos de avaliação de risco de crédito usualmente utilizados é o credit 

scoring. 

 

Em termos gerais, as propostas de credit scoring consideraram somente algumas 

variáveis para definir o risco de crédito e, com isso, identificar as características 

explicativas do não pagamento do crédito (Rayo et al., 2010 como citado em Fica et 

al.,  2018). Semelhante posicionamento foi exarado por Puertas & Martí (2013 como 

citado em Fica et al., 2018), ao considerarem que os modelos de credit scoring 

classificam os tomadores de crédito à luz de variáveis previamente conhecidas, em 

dois grupos: aqueles que, com alta probabilidade, serão capazes de enfrentar suas 

obrigações de crédito e aqueles que, ao contrário, não terão sucesso. 

 

Ciente de que as receitas em transações de crédito rotativo às pessoas físicas são 

importantes fontes geradoras dos lucros bancários, Santos e Famá (2006) concluíram 

em sua pesquisa que o agente desestimulador ao risco moral, a determinação da 

fronteira eficiente risco-retorno e o mercado futuro de índices de inadimplência 

consistem em três estratégias de ação para o monitoramento de risco de 

inadimplência na carteira de crédito, viáveis de implantação e com atuação preventiva 

nas práticas operacionais de análise, concessão e monitoramento do risco de crédito 

dos bancos interessados em manter ou elevar as margens de rentabilidade. 

 

Os métodos quantitativos podem prestar grande contribuição ao processo de análise 

de crédito, mas Silva (2013) compreende que não eliminarão a necessidade de que 

os bancos tenham claras definições políticas e estratégicas e de que seus 

profissionais sejam treinados em créditos e negócios bancários. Empresas de grande 

porte tendem a negociar elevados volumes de recursos com os bancos, e isso exige 

análise de crédito mais aprofundada, que inclui adequado entendimento dos aspectos 

estratégicos e operacionais da empresa para avaliar a capacidade de pagamento e a 

estruturação do empréstimo ou financiamento. Em empresas pequenas as 

informações quantitativas são, frequentemente, deficientes e precisam ser 

compensadas por qualitativas. 

 

Nas microempresas, em que a pessoa física dos proprietários geralmente se confunde 

com a empresa, Securato (2002) refere que se deve considerar a elaboração do 
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modelo small business scoring uma proposta de pontuação para pequenos negócios. 

Os modelos credit scoring e small business scoring conduzem à agilização do 

processo de análise de créditos pulverizados de pequeno valor. São constituídos por 

pontuações e pesos que devem ser calibrados a cada tipo de situação e 

periodicamente, a partir de um back-test. Em complemento, relevante avaliar as 

perspectivas econômicas, verificar os riscos da carteira adiante das modificações 

conjunturais e ajustar a política de risco. 

 

Diversos estudos realizados no exterior e no Brasil e comentados por Silva (2013) 

apresentam modelos com o objetivo de mostrar aos analistas e gestores de crédito 

uma ferramenta avançada que lhes possibilite obter uma classificação quanto à saúde 

financeira das empresas para fins de concessão de crédito. Em síntese, os modelos 

exibem como características principais: setoriais - características operacionais das 

empresas atuantes em setores diferente; temporais - conjunto de índices que realçam 

a provável situação financeira; regionais - aspectos próprios e diferentes das diversas 

regiões geográficas; e índices - medem aspectos dinâmicos ligados ao ciclo financeiro 

das empresas, a capacidade de crescimento e de geração de recursos, estrutura de 

capitais. Tais modelos, como avaliação de crédito, constituem uma medida de 

probabilidade, fornecendo uma escala de classificação de risco de crédito. 

 

As tradicionais formas de avaliação do risco de crédito classificam-se em três classes: 

sistemas especialistas, sistemas de rating e sistemas de escore de crédito (Saunders, 

1999 como citado em Securato, 2002). 

 

Securato (2002) acentua que, nos sistemas especialistas, é feita uma avaliação da 

operação e emitido um julgamento subjetivo do empréstimo com ponderações sobre 

outros fatores determinantes à decisão. O uso dos Cs do crédito corresponde a esse 

sistema. Nos sistemas de rating há categorização das operações de crédito de 

maneira que sejam provisionados valores para perdas de acordo com essa 

classificação. Dessa forma, melhor rating do empréstimo determina menor percentual 

a ser provisionado.  

 

Os sistemas credit scoring detêm primordialmente as mesmas ideias básicas, que 

consistem na identificação de fatores-chave para determinar a probabilidade de 
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acontecer o default e na combinação destes de forma a obter um escore quantitativo 

(Saunders, 1999 como citado em Securato, 2002). 

 

Ainda sobre o assunto, convém registrar as conclusões da pesquisa realizada por 

Bülbül, Hakenes & Lambert (2019) com amostra de 249 bancos do Grupo de Finanças 

do Banco de Poupança da Alemanha. Verificou-se que, ao implementar 

gerenciamento de risco avançado, os bancos podem diversificar e ajustar seus 

portfólios; a modelagem da carteira de crédito é mais desejável quando a concorrência 

é alta e quando há maior concentração setorial; e a transferência de risco de crédito 

é mais desejável quando a concorrência é alta e quando existe menor setor de 

concentração; já a implementação de ambos os instrumentos de gestão de risco, 

gerenciamento avançado de risco, é desejável quando a concorrência é alta e há 

maior concentração do setor; o uso de instrumentos avançados ou sofisticados de 

gestão de riscos está relacionado à concorrência dos bancos. Além disso, os 

determinantes (concorrência bancária e concentração setorial no mercado de crédito) 

impulsionaram a estratégia de gerenciamento de risco global de um banco e, portanto, 

a estrutura organizacional dos instrumentos e práticas de gerenciamento de riscos em 

vigor. 
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3 Metodologia 

 

Trujillo Ferrari (1974 como citado em Marconi & Lakatos, 2008, p. 80) explica que “a 

ciência é todo um conjunto de atitudes e atividades racionais dirigidas ao sistemático 

conhecimento com objeto limitado, capaz de ser submetido à verificação”. 

 

Caracteriza-se pelo uso de métodos científicos, sendo este um agrupamento de 

atividades sistemáticas e racionais que possibilitam atingir o objetivo - geração de 

conhecimentos válidos e verdadeiros -, trilhando o melhor caminho, detectando erros 

e auxiliando as decisões dos cientistas com mais segurança e economia (Marconi & 

Lakatos, 2008). 

 

Nesse sentido, Demo (2004) define pesquisa como princípio científico e educativo. No 

princípio científico, apresenta-se como a instrumentação teórico-metodológica para 

construir conhecimento. E no princípio educativo perfaz um dos esteios essenciais da 

educação emancipatória, que é o questionamento sistemático crítico e criativo. 

 

De acordo com Gil (2006), pesquisa é o processo formal e sistemático de 

desenvolvimento do método científico, que objetiva descobrir respostas para 

problemas a partir da aplicação de procedimentos científicos. E pesquisa social é o 

processo que utiliza a metodologia científica para obter novos conhecimentos no 

campo da realidade social, quando da interação do homem com outros homens e com 

instituições sociais. 

 

Nesse contexto, a metodologia é uma disciplina instrumental para o cientista social e 

condição essencial para a competência científica (Demo, 1995). Assim, este capítulo 

delineia os procedimentos metodológicos por meio da caracterização da pesquisa, 

apresenta as unidades de observação e de análise e explicita as técnicas de coleta e 

de análise de dados. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

A metodologia adotada segue a classificação de pesquisa definida por Gil (2006). 

Quanto aos níveis de pesquisa, trata-se de pesquisa explicativa, posto que se 
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desenvolve com a finalidade de identificar os fatores que determinam ou que 

contribuem para a ocorrência do fenômeno, aprofundando o conhecimento da 

realidade. 

 

Vergara (2007) complementa a definição de pesquisa explicativa citada, ao expressar 

que a investigação é realizada com o objetivo de tornar um fenômeno compreensível, 

justificar-lhe os motivos.  

 

Portanto, trata-se de estudo essencialmente explicativo, pois tem o propósito de 

proporcionar melhor compreensão das causas e efeitos de determinado fenômeno, 

tornando-os mais explícitos, conectando fatores relacionados à governança 

corporativa e sua relação com a facilidade de acesso ao crédito bancário. Ademais, 

consegue-se produzir conhecimento apto a uma efetiva utilização e melhoria das 

práticas organizacionais. 

 

Gil (2006) define método científico como o “conjunto de procedimentos intelectuais e 

técnicos adotados para se atingir o conhecimento”. E subdivide-os em dois grupos: os 

que proporcionam as bases lógicas da investigação científica e métodos que indicam 

os meios técnicos de investigação. 

 

Relativo ao primeiro grupo, aplica-se a esta dissertação o método indutivo. Na 

compreensão de Gil (2006), a indução parte do particular e a generalização é produto 

posterior do trabalho de coleta de dados particulares. Inicia com a observação de fatos 

ou fenômenos cujas causas se deseja conhecer. Em seguida, compara-os com o 

intuito de descobrir as relações existentes entre eles. E, finalmente, procede-se à 

generalização. Proposto como o método mais adequado para investigação nas 

Ciências Sociais. 

 

Ratifica-se que a indução é realizada em três etapas, como postulam Marconi e 

Lakatos (2008): observação dos fenômenos, descoberta da relação entre eles e 

generalização da relação. O objetivo dos argumentos indutivos é levar a conclusões 

cujo conteúdo é muito mais amplo do que as premissas nas quais se basearam. 
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Sobre os métodos que indicam os meios técnicos de investigação, é possível 

identificar a ocorrência do método observacional, método comparativo e método 

monográfico. 

 

Procedimentos observacionais devem ser utilizados em quaisquer investigações em 

Ciências Sociais, em mais de um momento. Gil (2006) esclarece que o comparativo 

procede à investigação de indivíduos, classes, fenômenos ou fatos e busca ressaltar 

as diferenças e similaridades entre eles. E o monográfico sublinha que o estudo 

aprofundado de um caso relativo a indivíduos, instituições, grupos, comunidades e 

outros pode ser considerado representativo de vários ou de todos os outros casos 

semelhantes. 

 

O desenvolvimento da pesquisa perpassa pelo estudo aprofundado das práticas de 

GC recomendadas pelo IBGC adotadas por IES e da política de análise risco de 

crédito de IF bancária que atua no desenvolvimento da região Nordeste. E necessita 

da participação do pesquisador para observação dos fatos e comparação dos fatores 

observados, possibilitando a generalização das conclusões. 

 

Gil (2006) aborda, ainda, o delineamento da pesquisa como sendo o planejamento de 

pesquisa numa dimensão mais ampla, que envolve desde a diagramação até a análise 

e interpretação dos dados. Nesse aspecto, estudo de caso é caracterizado pelo 

estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de forma a possibilitar o 

conhecimento amplo e detalhado desses objetos. 

 

Estudo de caso está conscrito à investigação profunda e detalhada de uma ou poucas 

unidades, como reafirma Vergara (2007). E complementa que pode ou não ser 

realizado no campo. 

 

Yin (2001) exara que estudo de caso contribui, de maneira inigualável, para a 

compreensão de fenômenos individuais, organizacionais, sociais e políticos e que, 

diante disso, vem sendo uma estratégia comum de pesquisa aplicável na 

administração e no planejamento. 
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Por sua vez, Freitas e Jabbour (2011) definem os seguintes passos para a realização 

de pesquisas que adotam como estratégia o estudo de caso:  

 

a) Definir qual é a melhor abordagem, qualitativa ou quantitativa, a fim de atender 

ao problema e aos objetivos da pesquisa;  

b) contextualizar o objetivo da pesquisa, verificando se possui fins exploratórios 

ou se tem fins descritivos;  

c) determinar o escopo, ou seja, se a pesquisa pretende descrever, testar ou 

desenvolver uma nova teoria;  

d) avaliar qual é o melhor tipo de estudo de caso: único, múltiplo, incorporado ou 

holístico, procurando sempre definir os casos, de modo que essa definição 

permita generalizações;  

e) elaborar as regras gerais da condução da pesquisa, o protocolo;  

f) organizar e planejar os instrumentos de coleta de dados e evidências, 

procurando sempre utilizar múltiplas fontes, para permitir a validade interna da 

pesquisa;  

g) adotar as estratégias de análise condizentes com o problema, objetivos e 

finalidades da pesquisa, priorizando o cruzamento das evidências com a 

sustentação teórica. 

 

Assim, efetuam-se estudos em IES para fins de identificar quais práticas de GC 

recomendadas pelo IBGC estão implementadas nessas instituições, bem como em 

uma IF, com vistas a identificar os aspectos gerais concernentes à política de risco de 

crédito desta, pois, diante do caráter estratégico da gestão de risco, reconhece-se 

inviabilidade de divulgação detalhada dos fatores de cálculo de risco das operações 

de crédito. 

 

Imprescindível, ainda, a efetivação de pesquisa bibliográfica a fim de exibir um 

referencial teórico consistente, que demonstre uma visão global do problema e a 

verificação de possíveis fatores que com ele se relacionam e que identifique o histórico 

e o estágio atual do conhecimento sobre o tema. 

 

Gil (2006) afirma que “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já 

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. Sua vantagem 
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reside no fato de possibilitar a cobertura de uma gama de fenômenos mais ampla do 

que aquela que o investigador poderia pesquisar diretamente. 

 

3.2 Unidades de observação e análise 

 

O sistema de GC, embora mais relacionado a sociedades de capital aberto, também 

é aplicável a empresas que não comercializam ações na bolsa de valores. Nesse 

sentido, o IBGC (2015b) estabeleceu a métrica de GC, que consiste em um 

instrumento de autoavaliação para empresas de capital fechado, inclusive familiares 

ou multifamiliares, não optantes do Simples Nacional e não enquadradas como 

microempresas ou empresas de pequeno porte, com vistas a estimulá-las a uma 

constante reflexão sobre o estágio de maturidade no tema. 

 

Motivada pela aderência às premissas da métrica do IBGC, por possuir financiamento 

bancário, diante da facilidade de acesso à unidade de observação e análise, bem 

como pela função e responsabilidade sociais, optou-se por realizar a pesquisa em 

empresas com as seguintes características: IES privada de capital fechado com fins 

lucrativos e locais, possuindo, no mínimo, 10 anos no mercado; localizada no estado 

do Piauí e com atuação na região Nordeste a partir da oferta de cursos de graduação, 

especialização e cursos de extensão presenciais; e cuja estrutura conta com 

prestação de serviços à comunidade. 

 

Anualmente, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP) realiza o Censo da Educação Superior, que é o instrumento de 

pesquisa nacional mais completo sobre IES ofertantes de curso de graduação, vagas 

oferecidas, matrículas, docentes, entre outros dados (Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio - INEP, 2019). 

 

Segundo o Censo da Educação Superior 2017 do INEP (2018), o Brasil possui 2.448 

IES, sendo 296 públicas e 2.152 privadas; são 35.380 cursos de graduação presencial 

e a distância, com 8.286.663 matriculados. 

 

O Piauí conta com 44 IES. Destas, três são públicas (uma universidade federal, um 

instituto federal e uma universidade estadual) e 41 privadas (um centro universitário e 
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40 faculdades), das quais 26 encontram-se localizadas na capital e 15 no interior 

(INEP, 2018). As IES privadas piauienses ofertam 258 cursos de graduação 

presencial (INEP, 2018). 

 

Em consulta ao Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Ensino Superior - 

Cadastro e-MEC, opção consulta avançada, realizada em 25/02/2019, obteve-se o 

total de 46 registros de IES privadas com credenciamento presencial - superior -, 

sediadas no Piauí (Brasil, 2019a), vide Anexo A. 

 

Com base nessa listagem, a princípio, foram realizadas consultas públicas ao 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) e de Optantes do Simples Nacional, 

no sítio da Receita Federal, e ao Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Ensino 

Superior - Cadastro e-MEC, opção consulta textual, bem como verificados os sítios 

das IES para fins de delimitar as unidades passíveis de estudo. 

 

A referida triagem inicial resultou na exclusão de 39 IES, diante da identificação dos 

seguintes dados: integrantes de grupos educacionais nacionais, mantenedoras 

localizadas em unidades da federação diversa do Piauí, atividade de educação não 

abrange graduação, optantes do Simples Nacional, consultas CNPJ com situação 

inapta – omissão de declarações ou porte microempresa ou empresa de pequeno 

porte, empresas com data de abertura inferior a 10 anos ou sem fins lucrativos, 

descredenciamento de IES no Ministério da Educação (MEC), transferência de 

mantença cuja atual mantenedora enquadra-se como microempresa e possui data de 

abertura inferior a 10 anos. Dessa forma, restaram sete unidades possivelmente 

enquadradas nas características definidas anteriormente, com vistas à melhor 

adequação aos objetivos da pesquisa. 

 

A respeito da IF, realiza-se a pesquisa no Banco X (BX), um importante banco de 

desenvolvimento regional, que foca na execução de uma política de desenvolvimento 

ágil e seletiva, capaz de contribuir de forma decisiva para a superação dos desafios e 

para a construção de um padrão de vida compatível com os recursos, potencialidades 

e oportunidades da região Nordeste (Banco X - BX, 2019a). 
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Segundo dados do BC (2019b), por meio da Divisão de Infraestrutura e Controle 

Operacional do Monitoramento, do Departamento de Monitoramento do Sistema 

Financeiro, na posição de 31/12/2018 existiam 155 instituições bancárias sob 

supervisão do BC em funcionamento no país, entre bancos comerciais, múltiplos e 

Caixa Econômica. 

 

Dessa forma, o BX foi criado pela Lei nº 1.649/1952 para atuar no polígono das secas. 

É uma instituição financeira múltipla, organizada sob a forma de sociedade de 

economia mista, de capital aberto, com mais de 90% de seu capital sob o controle do 

Governo Federal e sede na cidade de Fortaleza, no Ceará (BX, 2019b). 

 

Conta com 7.005 empregados, além de terceirizados e bolsistas (BX, 2019l) que 

atuam em cerca de dois mil municípios, abrangendo os estados de Alagoas, Bahia, 

Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe e o 

norte do Espírito Santo e de Minas Gerais (BX, 2019b). 

 

Reconhecida como uma importante IF da América Latina, voltada para o 

desenvolvimento regional, opera como órgão executor de políticas públicas, 

especialmente com a operacionalização do Fundo Constitucional de Financiamento 

do Nordeste (FNE). Tem como clientes os agentes econômicos (empresas, 

associações e cooperativas), os agentes institucionais governamentais (federal, 

estadual e municipal) e não governamentais e as pessoas físicas, que compreendem 

produtores rurais e empreendedores informais (BX, 2019b). 

 

Criou, em 1998, o programa de microcrédito produtivo e orientado urbano, que é hoje 

o maior do tipo na América do Sul: o Crediamigo. Também exerce trabalho de atração 

de investimentos, apoia a realização de estudos e pesquisas com recursos não 

reembolsáveis e estrutura o desenvolvimento por meio de projetos de grande impacto. 

Para isso, desde 1954 mantém o Escritório Técnico de Estudos Econômicos do 

Nordeste (ETENE). Ciente da importância da inovação para o desenvolvimento de 

políticas, estratégias e ações que impactem diretamente na dinamização econômica 

sustentável, implantou, em 2016, o Hub Inovação Nordeste (HUBINE) (BX, 2019b). 
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Tem por missão: atuar como banco de desenvolvimento da região Nordeste. Sua 

visão é ser o banco preferido do Nordeste, reconhecido pela sua capacidade de 

promover o bem-estar das famílias e a competitividade das empresas da região. 

Encontra-se alicerçado nos seguintes valores organizacionais: justiça, governança, 

honestidade, sustentabilidade, igualdade, democracia, transparência, compromisso, 

respeito, cooperação, confiança, disciplina e civilidade (BX, 2019c). 

 

Sua estrutura organizacional é integrada por órgãos estatutários, colegiados e 

unidades organizacionais. Os órgãos estatutários (Assembleia Geral de Acionistas, 

Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria, Comitê de 

Remuneração e Diretoria Executiva) compõem a estrutura de governança corporativa; 

os colegiados (Comitês e Comissões) realizam a tomada de decisão quando 

encontram oportunidade e conveniência da ação administrativa, em consonância com 

os princípios da administração pública federal. Já as unidades 

organizacionais (direção geral e suas centrais e unidades de negócios e suas centrais) 

atuam no desenvolvimento e operacionalização dos negócios e processos. A Figura 

3 expõe-se o organograma: 
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Figura 3 
Organograma do Banco X. 
Fonte: Banco X. BX. (2019d). Organograma do Banco X. Recuperado de: 
https://www.bnb.gov.br/documents/50268/3801056/organograma_internet.pdf/48844969-0e71-43a3-
bc6b-53a5dde7c280. 
 

O planejamento estratégico vigente corresponde ao quinquênio 2019-2023 e mantém 

o modelo gestão para resultados. Os indicadores e suas respectivas metas são 

classificados, segundo a sua natureza, em três dimensões: eficiência, eficácia e 

efetividade. Para fins de comunicação, adota o mapa estratégico, que é uma 

representação gráfica de sua estratégia (BX, 2019e), conforme a Figura 4: 
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Figura 4 
Mapa estratégico do Banco X. 
Fonte: Banco X. BX. (2019e). Planejamento empresarial. Recuperado de 
https://www.bx.gov.br/planejamento-empresarial. 
 

A relação com os acionistas está fundamentada no Estatuto Social aprovado em 

Assembleia Geral Extraordinária, na reunião realizada em 09 de dezembro de 1980, 

e alterações posteriores (BX, 2019f; BX, 2019h). O atual Regimento Interno da 

Diretoria Executiva foi aprovado pela Diretoria Executiva em sua Reunião nº 4.070, de 

13 de janeiro de 2015, e pelo Conselho de Administração na Reunião nº 488, de 23 

de janeiro de 2015 (BX, 2019j). 

 

Atendendo às exigências legais, publica os relatórios de prestação de contas do BX e 

do FNE, bem como a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa. 

Ademais, divulga anualmente os relatórios e balanços sociais relativos ao 

gerenciamento de capital, relatórios de gestão de riscos e relatório anual de atividades 

de auditoria interna (BX, 2019g; BX, 2019m; BX, 2019n). 
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3.3 Técnicas de coleta de dados 

 

Com o intuito de assegurar maior credibilidade à pesquisa, utiliza-se de múltiplas 

técnicas de coleta de dados que consistem na elaboração de um plano de observação 

para orientar a coleta, a análise e a interpretação de dados, portanto, observação 

sistemática; na efetuação de consultas a fontes documentais como, por exemplo, 

documentos constitutivos da IES; bem como na realização de entrevista por pautas, 

ou seja, orientada por uma relação de pontos de interesse que a mestranda explora 

no curso da entrevista. 

 

Gil (2006) salienta que a observação se constitui em elemento fundamental para a 

pesquisa e no uso dos sentidos, com vistas a adquirir os conhecimentos necessários 

para o cotidiano. Dessa forma, a principal vantagem é que os fatos são percebidos 

diretamente, sem qualquer intermediação. 

 

A observação sistemática é caracterizada pela elaboração de um plano específico de 

observação para a organização e registro das informações, anteriormente à coleta de 

dados (Gil, 2006). 

 

Essa técnica, como explicam Marconi e Lakatos (2008), utiliza instrumentos para a 

coleta de dados ou fenômenos observados. É realizada em condições controladas 

para responder a propósitos previamente estabelecidos, portanto, o observador sabe 

o que procura e o que carece de importância. 

 

Considerando os objetivos da pesquisa, durante os meses de agosto e setembro de 

2019 foi executada nas IES, a observação sistemática dos seguintes aspectos 

significativos: estrutura física, estrutura organizacional, fluxo das atividades 

operacionais administrativas e acadêmicas, participação dos sócios no cotidiano 

organizacional, meios de comunicação com os stakeholders, divulgação de relatórios 

corporativos, existência e atuação de Conselho, diretoria, órgãos de fiscalização e 

controle e secretaria de GC, implementação de política de conduta e conflito de 

interesses. O plano de observação encontra-se disponibilizado no Apêndice A. 
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Inúmeros dados importantes para a pesquisa social são provenientes de fontes de 

papel. Por vezes, só se torna possível a investigação social a partir de pesquisa 

documental (Gil, 2006). 

 

Marconi e Lakatos (2008) enfatizam que na pesquisa documental ou de fontes 

primárias a coleta de dados está restrita a documentos, escritos ou não. 

Documentação indireta escrita, a exemplo de documentos de arquivos privados, são 

fontes de pesquisa documental. 

 

Ante a importância para a consecução do objeto de pesquisa, no decurso dos meses 

de agosto e setembro de 2019 foi efetuada a averiguação dos documentos da IF, 

quais sejam: Estatuto Social e relatórios que versam sobre aspectos gerais de 

gerenciamento de risco de crédito. Registre-se que o planejamento estratégico da IF 

já se encontra explicitado, sinteticamente, em unidades de observação e análise. Além 

disso, são analisados os seguintes documentos das IES: documentos constitutivos, 

CNPJ, planejamento estratégico/ plano de negócios, demonstrativos contábeis, 

registro e avaliações do MEC, registros de reuniões dos sócios, acordo societário, 

regimento interno do Conselho/diretoria, ata/contrato de instalação de órgãos de 

fiscalização e controle, política formal de conduta e conflito de interesses e relatórios 

corporativos. Em complementação, foram realizadas consultas aos websites da IF e 

das IES. 

 

Entrevista é ser definida por Gil (2006) como a técnica em que o investigador formula 

perguntas frente ao investigado para a obtenção de dados interessantes à pesquisa. 

É uma forma de interação social e uma das técnicas mais usadas do âmbito das 

ciências sociais. 

 

A entrevista por pautas está orientada por uma relação de pontos de interesse que o 

investigador explora no decorrer de seu curso, apresentando, portanto, certo grau de 

estruturação. Nessa técnica, as pautas devem guardar relação entre si. O 

entrevistador faz poucas perguntas diretas, o entrevistado tem mais liberdade para 

falar, entretanto, caso se afaste da pauta, o entrevistador deve intervir com habilidade 

(Gil, 2006). 
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O entrevistador agenda os pontos objetos de exploração com o entrevistado, de 

acordo com o explanado por Vergara (2007). Pode gravar, se o entrevistado permitir, 

ou fazer anotações. De todo modo, depois de transcrevê-la, deve apresentar ao 

entrevistado para que ele confirme ou realize modificações. 

  

As entrevistas ficaram restritas a um membro de cada IES, que exerce a função de 

diretor geral ou, na impossibilidade, ao diretor financeiro ou outro empregado indicado 

pela diretoria. Foram executadas no decorrer dos meses de agosto e setembro de 

2019. As pautas versaram sobre as seguintes dimensões: histórico e dados da 

empresa, princípios de GC (transparência, equidade, prestação de contas e 

responsabilidade corporativa), sócio, conselho, diretoria, órgãos de fiscalização e 

controle, conduta e conflito de interesses. O roteiro de entrevista detalhado está 

disponibilizado no Apêndice B. 

 

Marconi e Lakatos (2008) alertam que é fundamental o rigoroso controle na aplicação 

dos instrumentos da pesquisa, pois evita erros e defeitos, exigindo do pesquisador 

planejamento e cuidadoso registro dos dados. 

 

3.4 Técnicas de análise de dados 

 

Posteriormente à coleta de dados, como ensina Gil (2006), passa-se a analisá-los e 

interpretá-los. A análise consiste na organização e sumarização dos dados, de forma 

que permita o fornecimento de respostas ao problema proposto. A interpretação versa 

sobre a procura do sentido mais amplo das respostas, mediante a interação com 

outros conhecimentos anteriormente adquiridos. 

 

A análise e interpretação dos dados devem levar em consideração, no entendimento 

de Marconi e Lakatos (2008), o planejamento bem elaborado da pesquisa, bem como 

a complexidade ou simplicidade das hipóteses ou dos problemas que requerem 

abordagem adequada e diferente. 

 

Diante do já discutido, verifica-se que se trata de uma investigação com abordagem 

qualitativa, pois o problema de pesquisa não é condizente com critérios de 

quantificação, posto que almeja compreender o objeto analisado. 
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Mesquita e Matos (2014) esclarecem que a natureza indutiva da pesquisa qualitativa 

enfatiza a necessidade de organizar a complexidade da experiência do contato com o 

campo. A pesquisa qualitativa completa é aquela que envolve observação, entrevistas 

e análise documental (Patton, 2002 como citado em Mesquita & Matos, 2014). 

 

Como fazer a análise do material qualitativo, porém, é uma dúvida recorrente. Minayo 

(2012) reconhece que são frequentes as dificuldades relativas ao tratamento dos 

achados empíricos e documentais. Essa situação perpassa o saber de antemão se as 

informações recolhidas e as análises elaboradas poderiam ser consideradas válidas 

e suficientes. 

 

As premissas para a discussão da análise qualitativa estão apresentadas em forma 

de decálogo (Minayo, 2012):  

 

a) Conhecer os termos estruturantes das pesquisas qualitativas (substantivos: 

experiência, vivência, senso comum e ação; verbos: compreender, interpretar 

e dialetizar);  

b) definir o objeto sob a forma de uma pergunta ou de uma sentença 

problematizadora e teorizá-lo;  

c) delinear as estratégias de campo;  

d) dirigir-se informalmente ao cenário de pesquisa, buscando observar os 

processos que nele ocorrem;  

e) ir a campo munido de teoria e hipóteses, mas aberto para questioná-las;  

f) ordenar e organizar o material secundário e o material empírico e impregnar-

se das informações e observações de campo;  

g) construir a tipificação do material recolhido no campo e fazer a transição entre 

a empiria e a elaboração teórica;  

h) exercitar a interpretação de segunda ordem;  

i) produzir um texto ao mesmo tempo fiel aos achados do campo, contextualizado 

e acessível;  

j) assegurar os critérios de fidedignidade e de validade. 

 

Por sua vez, a análise de conteúdo busca de forma prática e objetiva categorizar as 

palavras ou frases que se repetem no texto, produzindo inferências do conteúdo da 
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comunicação replicáveis ao contexto social. Caregnato e Mutti (2006) acrescentam 

que ela trabalha com a forma e o conteúdo. 

 

Assim, a análise e interpretação dos dados desta pesquisa, que é eminentemente 

qualitativa, fundamentam-se na aplicação das 10 premissas propostas por Minayo 

(2012) e na técnica de análise de conteúdo. 
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4 Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

Os resultados desta pesquisa estão apresentados em quatro seções. As duas iniciais 

versam sobre IES e abordam, respectivamente, a identificação dos casos em estudo 

e a caracterização da governança corporativa nas IES. A terceira expõe a 

caracterização da política de risco de crédito da IF e na quarta etapa consta a 

discussão dos mencionados dados dispondo sobre as práticas de GC das IES e os 

fatores de risco de crédito da IF. 

 

4.1 Identificação dos casos em estudo 

 

A consulta ao Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Ensino Superior – 

Cadastro e-MEC, opção consulta avançada, posição de 25/02/2019, resultou na 

listagem de 46 IES privadas com credenciamento presencial - superior - sediadas no 

Piauí (Brasil, 2019a), vide Anexo A. 

 

Realizadas consultas públicas ao CNPJ e Optantes do Simples Nacional e ao 

Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Ensino Superior – Cadastro e-MEC, 

opção consulta textual, bem como verificados os sítios das IES na internet e mantido 

contato com as sete unidades mapeadas, obteve-se o seguinte resultado: 

 

a) Uma não se manifestou acerca da possibilidade de participação na pesquisa; 

b) uma IES afirmou não se enquadrar nos critérios estabelecidos para esta 

pesquisa, uma vez que se classifica como micro ou pequena empresa; 

c) uma assegurou não ter interesse em participar da pesquisa, pois entende que 

diversas informações solicitadas são estratégicas e não passíveis de 

disponibilização; 

d) quatro autorizaram a coleta e divulgação dos dados. 

 

4.1.1 Faculdade A 

 

Trata-se de IES privada, de capital fechado, cujo ano de abertura da empresa foi 2002. 

Encontra-se localizada no município de Piripiri, norte do estado do Piauí, e sua área 

de atendimento abrange 31 municípios do Piauí e Ceará. 
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Tem como missão gerar, sistematizar e socializar o conhecimento e o saber, por meio 

da oferta de serviços educacionais de qualidade, comprometendo-se com a 

sociedade, o meio ambiente e a cidadania. A visão da IES é ser concebida como 

detentora de um nível de excelência na prestação de serviços à comunidade local, 

regional e nacional, nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. 

 

Os valores são: compromisso com o desenvolvimento cultural, científico, social e 

econômico; compromisso com o desenvolvimento da consciência crítica da realidade; 

compromisso com a paz, com a defesa dos direitos humanos e com a preservação do 

meio ambiente; senso de justiça e de solidariedade, inclusive nas relações de 

trabalho; responsabilidade social; ética em todos os níveis de ação; eficiência, 

eficácia, rigorosidade e transparência na prestação do serviço. 

 

Credenciada no MEC, nos termos da Portaria nº 3.631, publicada no Diário Oficial da 

União (DOU) de 20/10/2005. Atualmente possui índice geral de cursos avaliado em 

quatro no ano de 2017. 

 

Oferta 11 cursos de graduação, quais sejam: Administração, Ciências Contábeis, 

Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Farmácia, Fisioterapia, 

Nutrição, Serviço Social e Odontologia, todos presenciais. Em complementação, 

possui parceria com IES para oferta de cursos na modalidade de ensino a distância. 

 

Além desses, encontram-se disponíveis as pós-graduações lato sensu em Docência 

do Ensino Superior, Direito Penal e Processual Penal, Direito do Trabalho e Direito 

Previdenciário, Urgência e Emergência, Enfermagem Obstétrica, Gestão Financeira e 

Sistema de Informações, Gestão Social: Políticas públicas, Saúde e Assistência 

Social, Fisioterapia Traumato-Ortopédica, Auditoria e Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público, Fisiologia do Exercício e Treinamento Personalizado e projetos de extensão, 

entre eles, CAJUP-Carnaúba e atividades decorrentes do PET Saúde. São mais de 

1.840 alunos matriculados e conta com 119 empregados, dos quais 73 são docentes. 

 

Ao longo de mais de uma década de prestação de serviços, verificou-se expansão 

nos cursos ofertados, posto que passaram de Administração, Ciências Contábeis e 

Direito para os supramencionados, e consecutivamente a majoração da quantidade 
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de alunos, inicialmente eram 157. Registre-se que, em regra, mantém-se 

semestralmente a formação de turmas para todos os cursos de graduação, sendo os 

cursos de Direito, Enfermagem e Odontologia os mais concorridos. 

 

Sua ampla estrutura física contempla espaço para desempenho de atividades 

acadêmicas e administrativas, biblioteca, laboratórios, área de convivência, 

estacionamento, auditório, clínica escola e núcleo de prática jurídica, estes com 

prestação de serviços à comunidade. 

 

4.1.2 Centro Universitário B 

 

Trata-se de IES privada, de capital fechado, cujo ano de abertura da empresa foi 1990. 

Encontra-se localizada no município de Teresina, capital do estado do Piauí, e sua 

área de atendimento abrange especialmente a Região Integrada de Desenvolvimento 

da Grande Teresina, integrada por municípios do Piauí, Maranhão. 

 

Tem como missão promover a formação de profissionais competentes nas suas áreas 

de atuação, valorizando as inovações científicas e tecnológicas, a partir de uma 

qualificação com base humanística, que os habilite, como cidadãos conscientes e 

éticos, a desempenhar o papel de críticos, construtores e transformadores da 

sociedade. 

 

A visão da IES é “ser reconhecida como instituição inovadora, referenciada pelo seu 

projeto didático-pedagógico, das suas práticas administrativas, com foco na qualidade 

de prestação de serviços como forma de agregar valores”. Os valores são: ética, 

pluralismo, participação, compromisso, flexibilização e interdisciplinaridade. 

 

Credenciada no MEC, nos termos das Portarias nºS 561, publicada no DOU de 

29/06/1998, e 1.629, DOU de 03/06/2002. Credenciada como Centro Universitário 

pela Portaria nº 1.499, publicada no DOU em 29/11/2017. Atualmente, possui índice 

geral de cursos avaliado em três no ano de 2017. 

 

Oferta 17 cursos de graduação, quais sejam: Administração, Arquitetura e Urbanismo, 

Ciências Contábeis, Direito, Educação Física – Licenciatura e Bacharelado, 
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Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, 

Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Serviço Social, Odontologia, Pedagogia, Psicologia, 

todos presenciais. Em complementação, possui credenciamento para oferta de cursos 

na modalidade de ensino a distância. 

 

Encontram-se disponíveis as pós-graduações lato sensu em Direito e Processo do 

Trabalho, Docência do Ensino Superior, Família e Políticas Públicas, Gestão de 

Pessoas, Gestão em Organizações da Saúde, Língua Brasileira de Sinais, Auditoria e 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Contabilidade e Planejamento Tributário, 

Engenharia de Produção e Gestão de Equipes de Alta Performance, Engenharia de 

Segurança no Trabalho, Gestão e Projetos de Fontes Renováveis de Energia Elétrica, 

Gestão em Logística, Gestão Financeira, Redes de Computadores, Fisiologia do 

Exercício e Treinamento Personalizado, Fisioterapia Cardiorrespiratória com Ênfase 

em Reabilitação, Fisioterapia Dermatofuncional, Fisioterapia em Oncologia, 

Fisioterapia em Terapia Intensiva, Fisioterapia Neurofuncional Pediátrica, Adulto e 

Geriátrica, Nutrição Clínica e Funcional, Nutrição Materno-Infantil, Prescrição de 

Exercícios para Grupos Especiais, Psicologia Clínica, Saúde Mental e Atenção 

Psicossocial, Terapia Manual, Terapias Cognitivo-Comportamental e Analítico-

Comportamental, Urgência e Emergência. 

 

Além destes, há cursos interinstitucionais em nível de doutorado e mestrado e 

atividades de extensão desenvolvidas de forma rotineira, de acordo com o previsto no 

calendário acadêmico. A título ilustrativo, explicita-se o projeto Fortalecimento da 

Humanização do Parto e Nascimento.  

 

São mais de 6.000 alunos matriculados, conta com mais de 400 empregados, sendo 

210 professores. Ao longo de mais de 20 anos de prestação de serviços, verificou-se 

expansão nos cursos ofertados, posto que passaram de Psicologia e Ciências 

Econômicas para os supramencionados, e consecutivamente a majoração da 

quantidade de alunos, que inicialmente eram aproximadamente 160. Registre-se que, 

em regra, mantém-se a formação de turmas para todos os cursos de graduação, 

sendo os cursos de Direito e Odontologia os mais concorridos. 
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Sua ampla estrutura física contempla espaço para desempenho de atividades 

acadêmicas e administrativas, biblioteca, laboratórios, área de convivência, 

estacionamento, auditório, serviço escola integrado de saúde, de Farmácia e de 

Psicologia e núcleo de prática jurídica, estes com prestação de serviços à 

comunidade. 

 

4.1.3 Faculdade C 

 

Trata-se de IES privada, de capital fechado, cujo ano de abertura de empresa foi 1979. 

Encontra-se localizada no município de Teresina, capital do estado do Piauí, e sua 

área de atendimento abrange municípios do Piauí e Maranhão. 

 

Tem como missão a formação de profissionais de nível superior competentes e éticos, 

aptos à produção de conhecimentos científicos e tecnológicos, a fim de desenvolver 

atividades que contribuam, de forma significativa, para o crescimento da sociedade. 

Fundamenta-se nos seguintes valores: ética, democracia, pluralismo, autonomia, 

solidariedade e comprometimento. 

 

Credenciada no MEC, nos termos do Decreto nº 91.414, publicado no DOU de 

10/07/1985. Atualmente possui índice geral de cursos avaliado em dois no ano de 

2017. Ressalte-se que os indicadores de qualidade de educação superior 2018 

demonstram que o Conceito Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 

(ENADE) do curso de Administração é quatro e do curso de Direito três, figurando, 

respectivamente, na primeira e segunda posições entre as melhores instituições 

privadas do Piauí. 

 

Oferta três cursos de graduação, quais sejam: Administração, Ciências Contábeis e 

Direito. Além destes, encontram-se disponíveis as pós-graduações lato sensu em 

Psicologia Organizacional, Marketing de Varejo: Gestão, Estratégia e Negócios, 

Gestão de Recursos Humanos com Coaching, Gestão Empresarial com Coaching, 

Avaliação Psicológica e Diagnóstico, Psicopatologia, Instalações Prediais, Docência 

do Ensino Superior, Direito Imobiliário, Direito Administrativo, Direito do Trabalho e 

Previdenciário, Direito Civil e Processual Civil, Direito Penal e Processo Penal, 

Auditoria, Controladoria e Compliance Governamental, Auditoria e Planejamento 
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Tributário, Auditoria Fiscal e Tributária, Controladoria e Finanças Empresarias, 

Arquitetura de Interiores, Arquitetura, Cidade e Desenvolvimento e atividades de 

extensão desenvolvidas de forma rotineira, de acordo com o previsto no calendário 

acadêmico. 

 

São aproximadamente 1.900 alunos matriculados e conta com 104 empregados, 

destes, 71 professores. Ao longo de mais de 30 anos de prestação de serviços, 

verificou-se expansão nos cursos ofertados, posto que passou de Ciências Contábeis 

para os supramencionados, e consecutivamente a majoração da quantidade de aluno. 

 

Registre-se que há cerca de cinco anos encontrava-se findando um amplo processo 

de reestruturação da instituição, incluindo alterações na composição societária, e 

contava com cerca de 900 alunos. Em regra, mantém-se a formação de turmas para 

todos os cursos de graduação, sendo o curso de Ciências Contábeis o mais 

concorrido. 

 

A estrutura física na qual presta os serviços contempla espaço para desempenho de 

atividades acadêmicas e administrativas, biblioteca, laboratórios, área de convivência, 

estacionamento, auditório e núcleo de prática jurídica, este com prestação de serviços 

à comunidade. 

 

4.1.4 Faculdade D 

 

Trata-se de IES privada, de capital fechado, cujo ano de abertura da empresa foi 2002. 

Encontra-se localizada no município de Floriano, sul do estado do Piauí, e sua área 

de atendimento abrange municípios do Piauí e Maranhão. 

 

Tem como missão atuar na área de ensino, pesquisa e extensão, formando 

profissionais éticos – com o apoio das tecnologias – responsáveis e aptos a integrarem 

o setor produtivo, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e cultural do 

Piauí, do Maranhão e do Brasil. 
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A visão da IES é ser uma instituição de ensino superior que atua de forma construtiva 

e articulada com a sociedade, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da 

população e para o desenvolvimento do Piauí, do Maranhão e do Brasil. 

 

Os valores são: valorização da cidadania plena e articulada com os valores culturais 

e sociais; defesa dos direitos humanos, culturais e sociais; otimização do ensino e do 

desenvolvimento ético da pesquisa; estímulo à divulgação da cultura, da arte e do 

saber; divulgação da pluralidade de ideias e concepções pedagógicas; igualdade de 

acesso aos bens culturais e serviços prestados à comunidade; preservação do 

ambiente e estímulo ao desenvolvimento sustentável; participação ativa no processo 

de desenvolvimento socioeconômico, artístico, cultural, científico e tecnológico do 

estado, da região e do país. 

 

Credenciada no MEC, nos termos da Portaria 2.877, publicada no DOU de 

14/10/2003. Processo de credenciamento, em análise, para oferta de cursos 

superiores a distância. Atualmente possui índice geral de cursos avaliado em três no 

ano de 2017. 

 

Oferta 11 cursos presenciais de graduação, quais sejam: Administração, Ciências 

Contábeis, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, 

Serviço Social, Odontologia, Pedagogia, Administração, Ciências Contábeis, Serviço 

Social, Curso Superior de Tecnologia em Recursos Humanos e Licenciatura em 

Pedagogia, na modalidade a distância. 

 

Além destes, encontram-se disponíveis as pós-graduações lato sensu em Gestão e 

Gastronomia em Unidade de Alimentação e Nutrição, Enfermagem Urgência e 

Emergência, Finanças, Controladoria e Auditoria, Gestão Educacional e Docência, 

Estética, Direito Previdenciário, Análises Clínicas e Toxicológicas e atividades de 

extensão desenvolvidas de forma rotineira, de acordo com previsto no calendário 

acadêmico. São aproximadamente 1.800 alunos e 60 docentes, não tendo sido 

informada a quantidade total de empregados. 

 

Ao longo de mais de 15 anos de prestação de serviços, verificou-se expansão nos 

cursos ofertados, posto que passaram de Administração, Ciências Contábeis e 
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Enfermagem para os supramencionados, e consecutivamente a majoração da 

quantidade de alunos. Registra-se ociosidade no curso de Pedagogia. Em regra, 

mantém-se a formação de turmas para as demais graduações, sendo o curso de 

Direito o mais concorrido. 

 

Sua ampla estrutura física contempla espaço para o desempenho de atividades 

acadêmicas e administrativas, biblioteca, laboratórios, área de convivência, 

estacionamento, auditório, clínica integrada e núcleo de prática jurídica, estes com 

prestação de serviços à comunidade. 

 

4.2 Caracterização da governança corporativa nas IE S 

 

Demonstrada a caracterização das quatro IES objeto de estudo, nesta seção são 

apresentadas as práticas de GC implementadas por elas, segundo triagem realizada 

com base no plano de observação, pesquisa documental e roteiro de entrevista. 

 

4.2.1 Faculdade A 

 

A mantenedora da Faculdade A está constituída sob a forma de Sociedade Simples 

Limitada para prestação de serviços de Educação superior – graduação, além de 

apresentar como atividades econômicas secundárias a Educação superior – 

graduação e pós-graduação e Educação superior – pós-graduação e extensão. 

 

O capital social encontra-se totalmente integralizado e subscrito por duas sócias com 

participações de 66,67 e 33,33%, ambas sócias representantes; sendo esta diretora 

geral e aquela, coordenadora de ensino. Todas as ações têm direito a voto e garantem 

participação proporcional nos resultados econômicos; aos membros da diretoria prevê 

remuneração fixa. 

 

O contrato social contempla, entre outros itens, regras de administração da sociedade 

que delimitam poderes para a prática de atos de gestão, direito à retirada a título de 

pró-labore, bem como à distribuição de resultados do exercício, normas relativas à 

cessão e transferência de cotas, falecimento ou impedimento legal das sócias, direito 

de preferência e foro de eleição. 
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Ante a quantidade de sócios, inexiste um Conselho de Administração, bem como 

acordo societário e Conselho Consultivo. Os resultados financeiros e acadêmicos e 

demais assuntos são discutidos e decididos em reuniões rotineiras, sendo os mais 

relevantes registrados em ata. As deliberações costumam ser consensuais. É 

perceptível a participação das sócias no cotidiano organizacional. 

 

Oportuno registrar a permanência de uma sócia fundadora na empresa. As sócias não 

possuem parentesco, entretanto, membros da segunda geração das famílias 

compõem a diretoria ou a coordenadoria. Não existe um plano de sucessão formal 

nem regras claras para a contratação de familiares, assim como inexiste documento 

que discipline a relação família e negócio. Todavia, registre-se que os profissionais 

com relação de parentesco empregados na IES possuem formação acadêmica 

compatível com a área de atuação. 

 

A estrutura organizacional da Faculdade A é composta de Diretoria Geral, Diretoria 

Administrativa, Diretoria de Ensino, Coordenadoria Financeira, Coordenadoria de 

Recursos Humanos, Coordenadoria de Ensino, Coordenadoria de Apoio aos Cursos, 

Coordenadorias de Cursos, Secretaria Acadêmica, Secretaria de Estágio Não 

Obrigatório, Ouvidoria e Comissão Própria de Avaliação (CPA) e Atendimento 

Psicopedagógico. 

 

Com base nessa estrutura restou perceptível a definição de cada setor na IES, bem 

como a organização do fluxo de atividades administrativas e acadêmicas. Verificou-

se, ainda, que não dispõe de área ou profissional responsável pela GC. 

 

Na IES não há auditoria independente, Conselho Fiscal e código de conduta ética. 

Conta com canal de denúncias, ouvidoria, que garante sigilo e confidencialidade das 

denúncias e denunciantes, cujo responsável analisa as manifestações e propõe 

recomendações para deliberação. Este é acompanhado formal e periodicamente pela 

diretoria e pelas sócias. 

 

A ouvidoria busca estreitar a relação da IES com estudantes, professores, 

colaboradores e comunidade em geral, tendo o dever de zelar pelo compromisso 

ético, valorizando, sobretudo, o respeito ao ser humano. 
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O registro da demanda pode ser feito por meio de diversos canais, quais sejam, via 

correio eletrônico, chat (online), telefone e presencial, o que possibilita atuação mais 

transparente e dinâmica, reforçando a qualidade dos serviços da instituição. 

 

A ouvidora, de forma personalizada, autônoma e imparcial, recebe, analisa, investiga 

e encaminha sugestões, queixas, dúvidas e elogios sobre os serviços da instituição. 

Atua como mediadora, presta atendimento e/ou esclarecimentos necessários, busca 

soluções e acompanha os processos até a solução final. 

 

Seu trabalho está pautado na legalidade, legitimidade, imparcialidade e moralidade, 

assegurando, assim, credibilidade por meio da eficiência, do trabalho e dos princípios 

do sigilo e reserva das informações, da agilidade, da transparência nas ações e da 

isenção no trato das questões. 

 

A contabilidade é realizada por empresa externa. Os demonstrativos contábeis 

retratam lucratividade econômica nos anos de 2016 e 2017. Não foram visibilizados 

os resultados de 2018. 

 

Diante da estrutura organizacional estabelecida, que conta com uma coordenadoria 

financeira aliada à adoção de sistema de informações e à contratação de empresa 

externa para prestação de serviços contábeis, vislumbrou-se uma separação entre os 

ativos da empresa e o patrimônio pessoal das sócias. 

 

Não há a divulgação de relatórios corporativos, inclusive quanto à responsabilidade 

socioambiental, em que pese haver sido verificada a execução de diversas atividades 

que abrangem desde a prestação de atendimento à comunidade - a exemplo do 

trabalho desenvolvido na clínica escola e no núcleo de práticas jurídicas - à promoção 

e participação em eventos e cursos em diversas localidades e municípios da área de 

atuação da IES. Destaque-se o envolvimento dos discentes de todos os cursos de 

graduação. 

 

O principal meio de comunicação com os stakeholders é o sítio da faculdade na 

internet, havendo também outros canais disponibilizados na IES, mídia digital interna 

e informativos, além de redes sociais. 
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Diante de sua condição de IES, a fim de cumprir exigências legais, a instituição 

elaborou o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) para o quinquênio 2018- 

2022, o qual apresenta a identificação da empresa com mantida, mantenedora e 

estrutura administrativa; o perfil institucional com histórico, regularidade fiscal, missão, 

visão, princípios, áreas de atuação acadêmica, finalidades, objetivos, metas e ações; 

o projeto pedagógico institucional; as políticas de gestão, de recursos humanos, de 

ensino de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão, de iniciação científica, de 

inclusão social e de responsabilidade social; a gestão institucional destacando a 

estrutura organizacional com as instâncias de decisão, relações e parcerias com a 

comunidade, comunicação com a sociedade, organização e gestão de recursos 

humanos, corpo técnico-administrativo, política de atendimento ao cliente e 

acompanhamento do egresso, implementação da instituição e organização 

acadêmica; a avaliação e acompanhamento do desenvolvimento institucional; a 

infraestrutura da IES e o planejamento financeiro-orçamentário. 

 

Citado plano expõe a estrutura organizacional e administrativa da Faculdade A, 

dividindo-a em duas instâncias de deliberação: área administrativa, representada pelo 

Conselho Diretor, e área acadêmica e pedagógica, representada pelo Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

Com fundamento no princípio da representatividade, nas duas instâncias deliberativas 

estão previstas a participação de docentes (coordenadores de cursos e 

representantes do corpo docente) e discentes escolhidos entre os seus pares. 

 

O organograma institucional-acadêmico descreve os órgãos deliberativos, executivos 

e setores de apoio administrativo e acadêmico com suas respectivas funções, 

ressaltando-se, neste momento, a constituição dos órgãos colegiados, a seguir: 

 

a) Conselho Diretor, que é o órgão colegiado máximo de caráter deliberativo em 

matéria administrativa, disciplinar e consultiva de natureza didático-científica, 

constituída pelos seguintes membros: diretor geral, presidente; diretor de 

ensino; diretor administrativo; representante do corpo docente, em exercício, 

designado pelo diretor geral; representante do corpo discente, escolhido a partir 
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de uma lista tríplice, constituída após consulta entre seus pares, submetida à 

apreciação da direção geral;  

b) Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão;  

c) Colegiado de Curso;  

d) CPA;  

e) Colegiado dos Cursos de Pós-Graduação. 

 

Por sua vez, o regimento interno da Faculdade A versa sobre a instituição e seus 

princípios, finalidade e objetivos; a estrutura organizacional com seus órgãos e 

funcionamento; as atividades acadêmicas; o regime escolar; a comunidade 

acadêmica; o regime disciplinar; colação de grau, diploma e dignidade acadêmica; e 

as relações entre mantenedora e a faculdade. 

 

Adicionalmente ao já explanado no PDI, esse regimento define como órgãos 

deliberativos e normativos o Conselho Diretor e o Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão e descreve seu funcionamento, evidenciando, entre outras, as regras 

relativas às sessões e votação; composição, competência. 

 

Salienta-se a atuação da CPA que, por meio da criação de ambiente favorável à 

cultura avaliativa do acompanhamento e controle das ações desenvolvidas pela 

faculdade, visa à promoção de um debate institucional que propicie a melhoria da 

qualidade da educação, diagnosticando os problemas e construindo um perfil da 

instituição que revele o compromisso com o desenvolvimento da sociedade. 

 

Avalia as seguintes dimensões:  

 

a) Missão e planos de desenvolvimento institucional;  

b) políticas para ensino, pesquisa, extensão e pós-graduação;  

c) responsabilidade social da instituição;  

d) comunicação com a sociedade;  

e) políticas de pessoal (docentes e técnico-administrativos) e carreiras;  

f) organização e gestão;  

g) infraestrutura física (de ensino, de pesquisa, biblioteca, etc.);  

h) planejamento e avaliação (autoavaliação);  
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i) políticas de atendimento aos estudantes, incluindo egressos;  

j) sustentabilidade financeira. 

 

A comissão é composta de representantes dos segmentos docente, técnico-

administrativo, discente e sociedade civil, sendo constituída por cinco membros, a 

saber: coordenadora da CPA, representante do pessoal técnico-administrativo, do 

corpo docente, da sociedade civil e do corpo discente. 

 

4.2.2 Centro Universitário B 

 

A mantenedora do Centro Universitário B está constituída sob a forma de Sociedade 

Simples Limitada para prestação de serviços de Educação superior – graduação e 

pós-graduação, além de apresentar como atividades econômicas secundárias a 

Educação superior – pós-graduação e extensão, Educação profissional de nível 

técnico, Educação profissional de nível tecnológico, outras atividades de ensino não 

especificadas anteriormente. 

 

O capital social encontra-se totalmente integralizado e subscrito por dois sócios com 

participações de 50%, ambos sócios representantes que exercem, ainda, as funções 

de reitor e pró-reitor administrativo e financeiro. Todas as ações têm direito a voto e 

garantem participação proporcional nos resultados econômicos. No exercício da 

administração, os administradores têm direito à retirada mensal cujo valor é definido 

de comum acordo entre os sócios. 

 

Ante a quantidade de sócios, inexiste um Conselho de Administração, bem como 

acordo societário e Conselho Consultivo. Os resultados financeiros e acadêmicos e 

demais assuntos são discutidos e decididos em reuniões rotineiras, sendo os mais 

relevantes registrados em ata. As deliberações costumam ser consensuais. É 

perceptível a participação dos sócios no cotidiano organizacional. 

 

Os componentes do atual quadro societário mantêm relação de parentesco e outros 

membros da família compõem a pró-reitoria ou a coordenadoria. Não existe um plano 

de sucessão formal nem regras claras para a contratação de familiares, assim como 

inexiste documento que discipline a relação família e negócio. Registre-se que os 
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profissionais com relação de parentesco empregados na IES possuem formação 

acadêmica compatível com a área de atuação. 

 

O contrato social contempla, entre outros itens, regras de administração da sociedade 

que delimitam poderes para a prática de atos de gestão, direito à retirada a título de 

pró-labore, bem como à distribuição de resultados do exercício, normas relativas à 

cessão e transferência de cotas, falecimento ou impedimento legal das sócias, direito 

de preferência e foro de eleição. 

 

A organização administrativa do Centro Universitário B é composta de Reitoria, Pró-

reitoria Administrativa e Financeira, Pró-reitoria de Ensino, Coordenadoria Financeira, 

Coordenadoria de Administrativa, Secretaria Geral, Coordenadoria de Avaliação 

Institucional, CPA, Coordenadoria de Recursos Humanos e Coordenadoria do Núcleo 

de Comunicação. 

 

Com base nessa estrutura restou perceptível a definição de cada setor na IES, bem 

como a organização do fluxo de atividades administrativas e acadêmicas. Verificou-

se, ainda, que não dispõe de área ou profissional responsável pela GC. 

 

A IES não conta com auditoria independente, Conselho Fiscal e código de conduta 

ética. Conta com canal de denúncias, ouvidoria, que garante sigilo e confidencialidade 

das denúncias e denunciantes, cujo responsável analisa as manifestações e propõe 

recomendações para deliberação. Este é acompanhado formal e periodicamente pela 

reitoria e pelos sócios. 

 

A ouvidoria visa ao estreitamento da relação com estudantes, professores, 

colaboradores e comunidade em geral. Para tanto, disponibiliza os canais de 

atendimento a seguir: via correio eletrônico, formulário eletrônico no sítio do centro 

universitário na internet, telefone, caixa de sugestões e presencial. 

 

A ouvidora, certificada pela Associação Brasileira de Ouvidores (ABO), atua de 

maneira personalizada, autônoma e imparcial e, por vezes, como mediadora. Recebe, 

analisa, investiga e encaminha sugestões, queixas, dúvidas e elogios sobre os 

serviços da instituição, acompanhando as demandas até a solução final. 
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Além disso, faz atendimentos e presta os esclarecimentos necessários, com 

fundamento nos princípios éticos da IES, bem como na legalidade, legitimidade, 

imparcialidade e moralidade, garantindo, assim, credibilidade por meio da eficiência, 

do trabalho e dos princípios do sigilo e reserva das informações, da agilidade, da 

transparência nas ações e da isenção no trato das questões. 

 

A contabilidade é realizada por contadores empregados pela IES. Os demonstrativos 

contábeis retratam lucratividade econômica nos anos de 2016 e 2017. Não foram 

visibilizados os resultados de 2018. 

 

Diante da estrutura organizacional estabelecida, que conta com Pró-reitoria 

Administrativa e Financeira e Coordenadoria Financeira aliada à adoção de sistema 

de informações e à apresentação dos registros contábeis, vislumbrou-se uma 

separação entre os ativos da empresa e o patrimônio pessoal dos sócios. 

 

Não há a divulgação de relatórios corporativos, inclusive quanto à responsabilidade 

socioambiental, em que pese haver sido verificada a execução de diversas atividades 

que abrangem a prestação de atendimento comunitário e programas de incentivo ao 

esporte e à cultura e de educação ambiental - a exemplo do trabalho desenvolvido 

com a participação dos discentes no juizado, serviço escola integrada de saúde e de 

Psicologia, farmácia-escola, FSA Júnior - e a constituição de comissão de ética no 

uso de animais. 

 

O principal meio de comunicação com os stakeholders é o sítio do centro universitário 

na internet, havendo outros canais disponibilizados na IES, mídia digital interna e 

informativos, além de redes sociais. 

 

Diante de sua condição de IES, a fim de cumprir exigências legais, a instituição 

elaborou o Plano de Desenvolvimento Institucional para o quinquênio 2017- 2021, o 

qual apresenta a identificação da empresa com mantida, mantenedora e estrutura 

administrativa; o perfil institucional com histórico, regularidade fiscal, missão, visão, 

princípios, finalidades, objetivos, metas e ações; o projeto pedagógico institucional; as 

políticas de ensino de graduação, ensino a distância, pós-graduação, iniciação 

científica, extensão, inovação, inclusão social, responsabilidade social e promoção da 
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cidadania; a gestão institucional destacando a política de gestão, estrutura 

organizacional com as instâncias de decisão, relações e parcerias com a comunidade; 

a avaliação e acompanhamento do desenvolvimento institucional; a infraestrutura da 

IES e o planejamento financeiro e orçamentário. 

 

Citado plano, em consonância com o Estatuto, expõe que a estrutura acadêmico-

administrativa do Centro Universitário B é composta de órgãos colegiados, executivos 

e suplementares, em dois níveis hierárquicos: administração superior – Conselho 

Superior, Reitoria e Pró-reitoria de Ensino, Pró-reitoria Administrativo-financeira; 

administração acadêmica – Colegiado de Curso, Coordenação de Curso, Núcleo 

Docente Estruturante. 

 

O Conselho Superior é o órgão de natureza deliberativa e normativa e instância final 

para todos os assuntos acadêmico-administrativos; integrado pelos seguintes 

membros: reitor, como presidente; pró-reitores; dois coordenadores de cursos; dois 

representantes do corpo docente; um representante do corpo discente. 

 

Integram a reitoria as pró-reitorias e a CPA. A Pró-reitoria de Ensino é assessorada 

pela Secretaria Acadêmica e pelos Núcleos de Apoio Pedagógico, de Iniciação à 

Pesquisa, de Educação a Distância, de Estudos Étnico-Raciais e Direitos Humanos, 

Coordenação de Estágio e Núcleo de Relacionamento. Os Órgãos suplementares de 

apoio administrativo às atividades acadêmicas são: Setor de Segurança, Setor de 

Manutenção, Almoxarifado e Controle Patrimonial. 

 

Realça-se a atuação da CPA, que considera a avaliação um componente intrínseco, 

rotineiro e de grande relevância para o crescimento da IES, pois os resultados servem 

de base para o planejamento estratégico, proporcionam mudanças e asseguram 

qualidade. 

 

A avaliação sistemática do desempenho é vista como uma prioridade de gestão 

institucional e envolve os processos de ensino, pesquisa e extensão, nos segmentos 

técnico-administrativos, corpo docente e discente. Desenvolvida de forma contínua 

com vistas ao aperfeiçoamento acadêmico, serve também para subsidiar o 

planejamento da gestão. Tem o propósito de promover a qualidade da oferta 
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educacional, retrata o compromisso institucional com o autoconhecimento e sua 

relação com a qualidade dos serviços prestados à sociedade. 

 

A comissão é composta de representantes dos segmentos docente, técnico-

administrativo, discente e sociedade civil, sendo constituída por 13 membros, a saber: 

presidente da CPA, três representantes do corpo docente, três do corpo técnico-

administrativo, três dos discentes e três da sociedade civil. 

 

4.2.3 Faculdade C  

 

A mantenedora da Faculdade C está constituída sob a forma de Sociedade Simples 

Limitada para prestação de serviços de Educação superior – graduação, além de 

apresentar como atividades econômicas secundárias a Educação superior – 

graduação e pós-graduação e Educação superior – pós-graduação e extensão. 

 

O capital social encontra-se totalmente integralizado e subscrito por três sócios com 

participações de 60, 20 e 20%, dos quais dois são administradores; os sócios 

exercem, ainda, as funções de diretor geral, diretor acadêmico e diretora 

administrativa. Todas as ações têm direito a voto e garantem participação proporcional 

nos lucros disponíveis; no exercício da administração, os administradores têm direito 

a pró-labore cujo valor é definido pelos sócios em reunião a ser realizada no início de 

cada ano. 

 

O contrato social contempla, entre outros itens, regras de administração da sociedade 

que delimitam poderes para a prática de atos de gestão, direito à retirada a título de 

pró-labore, bem como à distribuição de resultados do exercício, normas relativas à 

cessão e transferência de cotas, falecimento ou impedimento legal das sócias, direito 

de preferência. 

 

Ante a quantidade de sócios, inexiste um Conselho de Administração, bem como 

acordo societário e Conselho Consultivo. Os resultados financeiros e acadêmicos e 

demais assuntos são discutidos e decididos em reuniões rotineiras, sendo os mais 

relevantes registrados em ata. As deliberações costumam ser consensuais. É 

perceptível a participação dos sócios no cotidiano organizacional. 
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Quando da constituição, havia três sócios e não se tratava de empresa familiar. 

Atualmente, permanece um dos sócios fundadores, que possui relação de parentesco 

com os demais. Não existe um plano de sucessão formal nem regras claras para a 

contratação de familiares, assim como inexiste documento que discipline a relação 

família e negócio. Registre-se que os profissionais com relação de parentesco 

empregados na IES possuem formação acadêmica compatível com a área de 

atuação. 

 

A estrutura organizacional da Faculdade C é composta de órgãos da administração 

superior – Conselho Superior, Diretoria Geral, Diretoria Acadêmica, Diretoria 

Administrativa, Coordenação Pedagógica –, órgãos da administração básica – 

Coordenação de Pós-graduação, Coordenação de Investigação Científica e Extensão, 

Colegiado de Curso, Coordenações de Cursos de Graduação –, órgãos de apoio 

administrativo e acadêmico – Secretaria Acadêmica, Biblioteca, Laboratórios, 

Ouvidoria, Financeiro, Núcleos, Demais Serviços. A CPA encontra-se vinculada ao 

Conselho Superior. 

 

O Conselho Superior é o órgão máximo de natureza normativa, consultiva e 

deliberativa, em matéria administrativa, didático-científica e disciplinar, constituído 

pelos seguintes membros: diretor geral, presidente; diretor acadêmico; coordenador 

pedagógico, coordenador de pós-graduação, coordenador de investigação científica 

e extensão, coordenadores de cursos de graduação, secretária acadêmica, um 

representante do corpo docente, um representante do corpo discente, um 

representante do corpo técnico-administrativo, um representante da comunidade, um 

representante da mantenedora. 

 

Com base nessa estrutura restou perceptível a definição de cada setor na IES, bem 

como a organização do fluxo de atividades administrativas e acadêmicas. Verificou-

se, ainda, que não dispõe de área ou profissional responsável pela GC. 

 

A IES não possui auditoria independente, Conselho Fiscal e código de conduta ética. 

Conta com canal de denúncias, ouvidoria, que permite à instituição conhecer as 

opiniões da comunidade interna e da sociedade referentes à faculdade e buscar 

solucionar problemas e dar respostas a dúvidas, críticas e sugestões. É reconhecida 
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como uma oportunidade de aprimoramento administrativo e de implementação do 

desenvolvimento institucional. 

 

A ouvidoria é um órgão de comunicação interna e externa que tem a finalidade de 

receber, encaminhar e acompanhar opiniões, comentários, críticas e elogios aos 

membros da comunidade acadêmica e a todos os setores da Faculdade C, sendo 

responsável por fazer chegar ao usuário uma resposta das instâncias administrativas 

implicadas. Para tanto, disponibiliza como canal de atendimento formulário eletrônico 

no sítio da faculdade na internet. 

 

O ouvidor, no exercício de suas funções, deve atuar pautado na ética, zelo, 

transparência, sigilo, integridade, dignidade e respeito. A ouvidoria está subordinada 

à direção geral, resguardada sua independência funcional, e não tem caráter 

administrativo, executivo, judicativo ou deliberativo, exercendo papel mediador. 

 

A contabilidade é realizada por contadores empregados da Faculdade C e por 

empresa externa. Os demonstrativos contábeis retratam lucratividade econômica nos 

anos de 2016 e 2017. Não foram visibilizados os resultados de 2018. 

 

Diante da estrutura organizacional estabelecida, que conta com Diretoria 

Administrativa e órgão de apoio financeiro aliado à adoção de sistema de informações 

e à contratação de empresa externa para prestação de serviços contábeis, 

vislumbrou-se uma separação entre os ativos da empresa e o patrimônio pessoal dos 

sócios. 

 

Não há a divulgação de relatórios corporativos, inclusive quanto à responsabilidade 

socioambiental, em que pese haver sido verificada a execução de atividades que 

abrangem a prestação de atendimento comunitário, a exemplo do trabalho 

desenvolvido com a participação dos discentes no núcleo de prática jurídica. A 

instituição possui Selo Instituição Socialmente Responsável concedido pela 

Associação Brasileira de Mantenedores de Ensino Superior (ABMES) válido por um 

ano. 
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O principal meio de comunicação com os stakeholders é o sítio da faculdade na 

internet, havendo outros canais disponibilizados pela IES como informativos e redes 

sociais. 

 

Diante de sua condição de IES, a fim de cumprir exigências legais, a instituição 

elaborou o Plano de Desenvolvimento Institucional, para o quinquênio 2019-2023, o 

qual apresenta o perfil institucional com histórico, conceitos institucionais, missão e 

valores, objetivos e metas e outros; o projeto pedagógico institucional; cronograma de 

implantação e desenvolvimento da instituição e dos cursos; perfil do corpo docente e 

do corpo técnico-administrativo; organização administrativa; políticas e procedimentos 

de atendimento aos discentes; infraestrutura e instalações acadêmicas; 

procedimentos de autoavaliação institucional; capacidade e sustentabilidade 

financeira. 

 

Por sua vez, o regimento interno da Faculdade C versa sobre a instituição e seus 

objetivos; a organização institucional e seus órgãos e funcionamento; as atividades 

acadêmicas; o regime escolar; a comunidade acadêmica; o regime disciplinar; títulos 

e designações acadêmicas; e as relações com a mantenedora. 

 

Adicionalmente ao já explanado no PDI, esse regimento define, entre outros pontos, 

o Conselho Superior como órgão máximo de natureza normativa, consultiva e 

deliberativa em matéria administrativa, didático-científica e disciplinar e a Diretoria 

Geral como órgão de superintendência, administração, coordenação e fiscalização 

executiva das atividades, indicando regras de reuniões, votação, competência, 

atribuição, composição, mandato. 

 

Destaque-se a atuação da CPA, que é responsável pela autoavaliação institucional, 

devendo primar pelo desenvolvimento de um processo avaliativo que identifique os 

pontos fortes e pontos a serem melhorados na IES. A citada comissão é composta de 

um representante de cada segmento a seguir: docente, discente, técnico-

administrativo e sociedade civil organizada. 

 

A avaliação interna se constitui em um processo cíclico, criativo, inovador e renovador 

de análise, interpretação e síntese das dimensões que definem a instituição. 
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Apresenta-se como um importante instrumento para a tomada de decisão institucional 

presentes em um relatório abrangente e detalhado, contendo análises, críticas e 

sugestões. 

 

4.2.4 Faculdade D  

 

A mantenedora da Faculdade D está constituída sob a forma de Sociedade 

Empresária Limitada para prestação de serviços de Educação superior – graduação, 

além de apresentar como atividades econômicas secundárias a Educação superior – 

graduação e pós-graduação, Educação superior – pós-graduação e extensão, cursos 

preparatórios para concursos e outras atividades de atenção à saúde humana não 

especificadas anteriormente. 

 

O capital social encontra-se totalmente integralizado e subscrito por dois sócios, dos 

quais um é sócio administrador. Eles exercem, ainda, as funções de diretora geral e 

diretor administrativo-financeiro. 

 

Ante a quantidade de sócios, inexiste um Conselho de Administração, bem como 

acordo societário e Conselho Consultivo. Os resultados financeiros e acadêmicos e 

demais assuntos são discutidos e decididos em reuniões rotineiras, sendo os mais 

relevantes registrados em ata. As deliberações costumam ser consensuais. É 

perceptível a participação dos sócios no cotidiano organizacional. 

 

Permanecem os sócios fundadores. Estes possuem relação de parentesco e outros 

membros da família compõem a diretoria. Não foi identificado um plano de sucessão 

formal nem regras claras para a contratação de familiares, assim como documento 

que discipline a relação família e negócio. 

 

O contrato social contempla, entre outros itens, a participação de cada sócio, ações 

com direito a voto, regras de administração da sociedade que delimitam poderes para 

a prática de atos de gestão, direito à retirada a título de pró-labore, normas relativas à 

cessão e transferência de cotas e foro de eleição. 
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A IES não possui auditoria independente, Conselho Fiscal e código de conduta ética. 

Conta com canal de denúncias, ouvidoria, para receber reclamações, elogios, 

solicitações e sugestões cujo principal meio de contato é o endereço eletrônico. 

 

A contabilidade é realizada por empresa externa. Os demonstrativos contábeis 

retratam lucratividade econômica no ano de 2018. Diante da estrutura organizacional 

estabelecida, que conta com Diretoria Administrativo-Financeira aliada à adoção de 

sistema de informações e à contratação de empresa externa para prestação de 

serviços contábeis, vislumbrou-se uma separação entre os ativos da empresa e o 

patrimônio pessoal dos sócios. 

 

Não se visibilizou a divulgação de relatórios corporativos, inclusive quanto à 

responsabilidade socioambiental, em que pese haver sido verificada a execução de 

diversas atividades que abrangem a prestação de atendimento comunitário, a 

exemplo do trabalho desenvolvido com a participação dos discentes no núcleo de 

prática jurídica e na clínica integrada. 

 

O principal meio de comunicação com os stakeholders é o sítio da faculdade na 

internet, havendo outros canais disponibilizados na IES, mídia digital interna e 

informativos, além de redes sociais. 

 

Diante de sua condição de IES, a fim de cumprir exigências legais, a instituição 

elaborou o Plano de Desenvolvimento Institucional para o quinquênio 2018-2022, o 

qual apresenta o perfil institucional com breve histórico da IES, missão, visão, 

princípios de valores, finalidades, objetivos, áreas de atuação acadêmica; o projeto 

pedagógico da instituição; cronograma de implantação e desenvolvimento de cursos; 

o perfil do corpo docente; o perfil do corpo técnico-administrativo; as metas e ações 

institucionais; a organização administrativa; a política de atendimento aos discentes; 

a política de comunicação; a infraestrutura; o núcleo de acessibilidade plena e 

inclusão; a avaliação e desenvolvimento institucional; e, por fim, a sustentabilidade 

financeira. 

 

Citado plano expõe que a Faculdade D é administrada por órgãos superiores de 

natureza deliberativa e normativa e executiva. Constituem-se órgãos colegiados: 
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Conselho Superior, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, Colegiados dos 

Cursos e os Núcleos Docentes Estruturantes. 

 

Por sua vez, o regimento interno da Faculdade D versa sobre a instituição e sua 

finalidade e objetivos; sua administração geral; a atividade, o regime e a comunidade 

acadêmicos; o regime disciplinar; a vida social e acadêmica; os diplomas e 

certificados, colação de grau e títulos honoríficos; as relações com a entidade 

mantenedora e disposições gerais. 

 

Adicionalmente ao já explanado no PDI, esse regimento define como órgãos 

deliberativos e normativos o Conselho Superior, o Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão e o Colegiado de Curso, descreve seu funcionamento, evidenciando, entre 

outras, as regras relativas às sessões e votação; composição, competência. 

Concernente aos executivos, aborda a Diretoria Geral, Diretoria Acadêmica, Diretoria 

Administrativa e Financeira, Coordenadoria de Curso e Secretaria Acadêmica. 

 

O Conselho Superior é o órgão superior de natureza deliberativa e normativa. 

Representa a instância final para assuntos acadêmicos e administrativos. É composto 

pelo diretor geral como presidente, diretor acadêmico, diretor administrativo-

financeiro, até três representantes da mantenedora, um representante da 

comunidade, um discente e dois docentes. 

 

A diretoria, órgão executivo da administração superior, é integrada pelo diretor geral, 

auxiliado pelo vice-diretor, e apoiada nas atividades de planejamento, gestão e 

avaliação pela direção acadêmica, pelas coordenadorias de ensino de graduação e 

pela coordenação de pesquisa. É integrada também pela CPA. 

 

Cada curso de graduação e pós-graduação constitui uma unidade acadêmico-

administrativa. A estrutura acadêmico-administrativa dispõe ainda de órgãos 

suplementares, complementares e auxiliares às funções acadêmicas. 

 

Quanto à estrutura organizacional, com base nessa estrutura importa explicitar que 

restou perceptível a definição de cada setor na IES, bem como a organização do fluxo 
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de atividades administrativas e acadêmicas. Verificou-se, ainda, que não dispõe de 

área ou profissional responsável pela GC. 

 

Enfatiza-se a atuação da CPA, que considera que a avaliação proporciona um 

acompanhamento permanente das várias esferas da vida acadêmica, como: ensino, 

pesquisa, extensão e gestão administrativa, constituindo-se em um instrumento de 

natureza democrática e participativa, capaz de auxiliar a instituição e os indivíduos a 

concretizarem seus objetivos, garantindo caráter de confiabilidade aos projetos 

propostos e em desenvolvimento. 

 

A CPA tem o objetivo de oferecer instrumentos de acompanhamento, análise e 

avaliação de todas as funções e atividades de apoio técnico e administrativo que 

subsidiem o processo de desenvolvimento institucional e o estabelecimento de 

práticas, diretrizes e estratégias para o cumprimento da missão da IES, ou seja, ser 

uma organização de ensino, pesquisa e extensão voltada para a realidade local e 

regional. 

 

A comissão é composta pelo coordenador e por um representante de cada segmento 

da comunidade acadêmica (docentes, discentes e técnico-administrativos), além de 

um representante da sociedade civil organizada. 

 

4.3 Caracterização da política de risco de crédito da IF 

 

O Estatuto Social do Banco X, em seu art. 1º, define-o como banco de 

desenvolvimento e o caracteriza como sociedade anônima aberta, de economia mista, 

de personalidade jurídica de direito privado, instituição financeira múltipla, criado pela 

Lei Federal nº 1.649/52, com prazo de duração indeterminado, regida por seu Estatuto 

e, especialmente, pelas Leis nº 4.595/64, nº 6.404/76 e nº 13.303/16, pelo seu 

respectivo decreto regulamentador e demais legislações aplicáveis (BX, 2019h). 

 

Possui sede e domicílio na cidade de Fortaleza, Ceará, podendo criar e suprimir 

agências, sucursais, filiais, representações, escritórios, dependências, 

correspondentes e outros pontos de atendimento em outras praças da região 

Nordeste e das demais regiões do país e no exterior. Entretanto, a área básica de 



129 
 

atuação do banco é a região Nordeste do Brasil, abrangendo, ainda, a região norte 

dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, vide art. 2º (BX, 2019h). 

 

Nos termos do art. 3º, tem por objeto social a promoção do desenvolvimento e a 

circulação de bens por meio da prestação de assistência financeira, de serviços, 

técnica e de capacitação a empreendimentos de interesse econômico e social (BX, 

2019h). 

 

O capital social é de R$ 3.813.000.000,00, dividido em 86.371.464 ações sem valor 

nominal, todas ordinárias, nominativas, escriturais, com direito a voto, sendo 

reservada à União, em qualquer hipótese, a participação mínima no capital social com 

direito a voto, necessária à manutenção do controle acionário, conforme art. 6º (BX, 

2019h). 

 

O Estatuto Social reconhece que a Assembleia Geral é o órgão máximo do Banco, 

com poderes para decidir sobre todos os negócios de interesse da sociedade e para 

tomar as resoluções que julgar conveniente à defesa e desenvolvimento da instituição. 

Estabelece sua composição, funcionamento, convocação, instalação, deliberação e 

registro da(s) deliberação(ões) e, ainda, suas competências privativas (BX, 2019h). 

 

O art. 11 prevê que o BX é administrado por um Conselho de Administração e por 

uma Diretoria Executiva e que os membros do Conselho de Administração são eleitos 

pela Assembleia Geral. Já os diretores são eleitos pelo Conselho de Administração 

(BX, 2019h). 

 

Os membros dos órgãos da administração devem ser brasileiros residentes no país, 

dotados de notórios conhecimentos, idoneidade moral, reputação ilibada, experiência 

e capacidade técnica compatível com o cargo, observados, também, os requisitos 

impostos pela Lei nº 6.404/76, Lei nº 13.303/16 e seu respectivo decreto 

regulamentador, demais normas aplicáveis e pela Política de Indicação e Sucessão 

do Banco (BX, 2019h). 

  

O Estatuto Social define os critérios de investidura e remuneração dos conselheiros e 

diretores, além de exarar que os administradores e os conselheiros fiscais são 



130 
 

responsáveis, na forma da lei, pelos prejuízos ou danos causados no exercício de 

suas atribuições (BX, 2019h). 

 

O Conselho de Administração é o órgão colegiado com atribuições estratégicas, 

orientadoras, eletivas e fiscalizadoras, não abrangendo funções operacionais ou 

executivas, composto por pessoas naturais eleitas pela Assembleia Geral, com prazo 

de gestão unificado de dois anos. São permitidas até três reconduções consecutivas, 

cujos sete membros estão distribuídos da seguinte forma: a) quatro indicados pelo 

Ministro de Estado da Economia, sendo um membro independente; b) um indicado 

pelos acionistas minoritários, detentores de ações ordinárias; c) um representante dos 

empregados, nos moldes da Lei nº 12.353/2010; d) o presidente do banco. Registre-

se que o presidente do banco não poderá assumir a presidência do Colegiado, mesmo 

que interinamente (BX, 2019h). 

 

Citado Estatuto, entre os artigos 21 e 24, delineia a caracterização do Conselho de 

Administração, prazo de gestão, funcionamento, vacância e substituição eventual de 

conselheiro, bem como as competências (BX, 2019h). 

 

Por sua vez, a Diretoria Executiva é o órgão de administração e representação do 

banco, cabendo-lhe assegurar o seu funcionamento regular em conformidade com a 

orientação geral traçada pelo Conselho de Administração e será composta, no 

mínimo, por cinco e, no máximo, por sete diretores executivos, incluindo o presidente, 

sendo todos eleitos e destituídos pelo Conselho de Administração (BX, 2019h). 

 

O Estatuto, entre os artigos 25 e 30, descreve as condições para investidura e 

exercício no cargo da Diretoria Executiva do Banco, prazo de gestão, licença 

remunerada, vacância, substituição decorrente de impedimentos temporários, 

representação e constituição de mandatários, funcionamento, convocação e 

deliberação(ões), competências, atribuições do presidente e dos demais diretores 

executivos e, adicionalmente, as regras de segregação de funções no âmbito das 

respectivas atribuições de cada Diretor (BX, 2019h). 

 

Vinculados ao Conselho de Administração existem o Comitê de Auditoria e o Comitê 

de Remuneração e Elegibilidade. Os artigos 31 e 32 explicitam a composição, 



131 
 

vacância e substituição eventual, funcionamento, competências e remuneração (BX, 

2019h). 

 

Em acréscimo, os artigos 33 a 36 expõem que o banco contará com um Comitê de 

Riscos e de Capital e disporá de áreas responsáveis pela gestão de riscos, 

conformidade e controles internos. E em sua estrutura organizacional, vinculada ao 

Conselho de Administração, contará com uma área de auditoria interna e disporá de 

ouvidoria (BX, 2019h). 

 

O capítulo VI registra a necessidade de constituição do Conselho Fiscal e dispõe sobre 

as prerrogativas, atribuições e encargos, composição, funcionamento e competências 

(BX, 2019h). 

 

Já o capítulo VII trata acerca das operações, relatando que a concessão de crédito 

ficará subordinada às normas de operações aprovadas pela Diretoria Executiva, de 

acordo com as diretrizes estabelecidas no Estatuto (BX, 2019h). 

 

Os artigos 43 a 49 abordam sobre o exercício social, coincidente com o ano civil, sobre 

os lucros, levantamento das demonstrações financeiras, participação dos 

empregados nos resultados do exercício, reservas, dividendos, destinação de 

recursos para pesquisas de natureza científica e responsabilidade socioambiental 

corporativa, entre outros (BX, 2019h). 

 

Adicionalmente, o capítulo IX exara que os empregados do banco estão sujeitos ao 

regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho, ingressam mediante aprovação 

em concurso público. Podem ser contratados a termo e demitidos ad nutum 

profissionais para exercerem as funções de assessoramento especial ao presidente 

do banco e consultor especial do órgão técnico de estudos econômicos (BX, 2019h). 

 

Por fim, anota as disposições especiais que versam principalmente sobre arbitragem, 

regulamento de licitações e a defesa dos integrantes e ex-integrantes dos órgãos 

estatutários em processos judiciais e administrativos contra eles instaurados pela 

prática de atos no exercício do cargo ou função, desde que não haja incompatibilidade 

com os interesses do Banco (BX, 2019h). 



132 
 

Em atenção ao disposto no art. 33 do Estatuto Social, que determina que o banco 

deve contar com um Comitê de Riscos e de Capital, foi instituído o regimento interno 

do Comitê de Riscos e de Capital. 

 

Nos termos do art. 1º, esse regimento interno disciplina o funcionamento do Comitê 

de Riscos e de Capital em observância às decisões da Assembleia Geral e do 

Conselho de Administração, às disposições do Estatuto Social do Banco X e à 

legislação aplicável (BX, 2019k). 

 

O Comitê de Riscos e de Capital trata-se de um órgão colegiado que se reporta ao 

Conselho de Administração e tem por finalidade assessorá-lo no exercício das suas 

funções relativas à gestão de riscos e de capital. Funciona de forma permanente, 

sendo constituído por três membros efetivos, com mandatos de dois anos, admitidas 

até duas reconduções (BX, 2019k). 

 

O art. 5º determina as atribuições entre as quais constam: assessorar o Conselho de 

Administração na gestão de riscos e de capital, proporcionando uma visão abrangente 

e integrada dos riscos e seus impactos, propondo recomendações sobre as políticas, 

as estratégias e os limites de gerenciamento de riscos e de capital, sobre o programa 

de testes de estresse, as políticas para a gestão de continuidade de negócios, os 

planos de contingência de liquidez e de capital, bem como apresentando pareceres 

sobre os níveis de apetite por riscos propostos, a serem fixados na RAS e sobre os 

planos de capital e de contingência de capital, além de avaliar o grau de aderência 

dos processos da estrutura de gerenciamento de riscos às políticas estabelecidas e, 

ainda, propor os ajustes necessários à estrutura de governança de riscos e o efetivo 

tratamento dos riscos a que a instituição está exposta (BX, 2019k). 

 

O Comitê possui o dever de elaborar documento denominado Relatório do Comitê de 

Riscos e de Capital até o final do mês de abril de cada ano. Poderá, no âmbito de 

suas atribuições, utilizar-se do trabalho de especialistas, cuja contratação deverá ser 

autorizada pelo Conselho de Administração (BX, 2019k). 

 

O Conselho de Administração escolhe o coordenador para o Comitê e é este quem 

convoca as reuniões de trabalho que, em regra, ocorrem no mínimo uma vez por mês, 
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e podem ser ordinárias ou extraordinárias. Ademais, o Comitê deve coordenar suas 

atividades com o Comitê de Auditoria, de modo a facilitar a troca de informações, os 

ajustes necessários à estrutura de governança de riscos e o efetivo tratamento dos 

riscos a que a instituição está exposta (BX, 2019k). 

 

O Comitê poderá solicitar aos órgãos de administração do banco esclarecimentos ou 

informações necessárias ao desempenho de suas funções. Para este fim, poderá 

também convidar representante de quaisquer unidades da administração do banco 

para a participação nas reuniões, vide art. 11 (BX, 2019k). 

 

As decisões são tomadas por maioria dos votos dos integrantes do Comitê, cabendo 

ao presidente o voto de qualidade. As situações em que não há unanimidade são 

registradas em ata e informadas ao Conselho de Administração (BX, 2019k). 

 

Destaque-se também que a remuneração dos membros do Comitê é definida pela 

Assembleia Geral. Caso o integrante do Comitê de Riscos e de Capital seja membro 

do Conselho de Administração, deve-se optar pela remuneração relativa a apenas um 

dos cargos (BX, 2019k). 

 

Em atendimento ao que preceitua a Circular nº 3.678 do BC, emitida em 31/10/2013, 

e em consonância com o Pilar 3 de Basileia II, o Banco X divulga o relatório de 

gerenciamento de riscos, que aborda as informações referentes à gestão de riscos e 

à apuração do montante dos ativos ponderados pelo risco e do patrimônio de 

referência (BX, 2018). 

 

O relatório de gerenciamento de riscos referente ao quarto trimestre de 2018 

apresenta a política corporativa de gestão de riscos subdividida em diretrizes gerais, 

estratégias e estrutura de gerenciamento de riscos (BX, 2018). 

 

No âmbito do BX, as políticas de gerenciamento de riscos buscam orientar a gestão 

dos riscos de crédito, mercado, liquidez, operacional e socioambiental, que se 

intercalam à consecução dos objetivos empresariais a partir do estabelecimento de 

regras balizadas em princípios e boas práticas de GC, implantadas sob a direção da 

superior administração do Banco e dos órgãos supervisores (BX, 2018). 



134 
 

Para tanto, a sistematização da gestão de riscos utiliza metodologias definidas e 

documentadas, passíveis de serem testadas quanto à consistência, confiabilidade e 

transparência dos resultados. Os processos de gestão são continuamente 

monitorados e revisados com periodicidade mínima anual (BX, 2018). 

 

As diretrizes gerais “política corporativa de gestão de riscos” está amparada nos 

seguintes fatores: 

 

a) Alinhamento com a missão e com os objetivos estratégicos da IF;  

b) gestão dos riscos como parte essencial e integrada aos processos de negócios, 

sob responsabilidade de todos os gestores, e com fins a criar valor à IF;  

c) fornecimento de informações relevantes, periódicas e consistentes aos 

administradores para auxílio no processo de tomada de decisão;  

d) compreensão de que os riscos estão inter-relacionados, de maneira que um 

evento de perda ou de mitigação causado por um tipo de risco pode impactar 

os outros tipos;  

e) monitoração contínua dos riscos;  

f) aperfeiçoamento da política corporativa de gestão de riscos, com revisão e 

aprovação anual por parte do Conselho de Administração;  

g) manutenção da exposição aos riscos, em conformidade com os níveis fixados 

na declaração de apetite por riscos;  

h) adoção de postura prospectiva quanto ao gerenciamento de riscos (BX, 2018). 

 

Quanto às estratégias da política corporativa de gestão de riscos, lista as seguintes:  

a) aspectos legais; b) governança corporativa; c) transparência; d) processo decisório 

colegiado; e) visão de processos; f) exposição global a risco; g) compatibilização de 

condições negociais; h) desconcentração de recursos; i) compartilhamento do risco; j) 

segregação de atividades; k) gestão de continuidade de negócios; l) sistema 

normativo; m) testes de estresse; n) atuação no mercado de derivativos; o) 

responsabilidade socioambiental; p) metodologias de avaliação de riscos. 

 

Concernente à estrutura integrada de gestão de riscos, convém demonstrar que o 

organograma do banco está estruturado em Diretoria de Planejamento, Diretoria de 
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Negócios, Diretoria Financeira e de Crédito, Diretoria de Ativos de Terceiros, Diretoria 

de Administração e Diretoria de Controle e Risco (BX, 2019d). 

 

Por sua vez, as competências da administração do banco definem que a Diretoria de 

Controle e Risco é responsável pelo Sistema de Informação de Crédito do Banco 

Central (SCR); área contábil; apuração de limites e padrões mínimos regulamentares 

especificados na Resolução nº 3.398/2008; atendimento à Circular nº 3.461/2009, que 

consolida as regras sobre os procedimentos a serem adotados na prevenção e 

combate às atividades relacionadas aos crimes previstos na Lei nº 9.613/1998; 

estrutura de gerenciamento de capital; gerenciamento de riscos; risco de liquidez; 

risco operacional; risco de mercado; risco de crédito (BX, 2019i). 

 

Nesse aspecto, em observância ao princípio da segregação da atividade, a estrutura 

integrada de gestão de riscos mostra-se unificada no nível estratégico e específica 

para as suas unidades negociais e de suporte (BX, 2018), conforme o organograma 

da Figura 5. 
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Figura 5 
Estrutura de gerenciamento de riscos do Banco X. 
Fonte: Banco X. BX. (2018). Relatório de Gerenciamento de Riscos – 4ºTRI2018. Recuperado de 
https://www.bx.gov.br/documents/50268/3774318/Relatorio_Circular_3678_4T_2018/1d713d70-85ff-
6ad3-7f25-e81901d65a3f. 
 

A estrutura integrada é responsável pela identificação, mensuração, avaliação, 

monitoração, reporte, controle e mitigação dos riscos de crédito, concentração, 

mercado, da taxa de juros para os instrumentos classificados na carteira bancária, 

liquidez operacional e socioambiental, considerados relevantes para o Banco, em 

atendimento às diretrizes específicas no gerenciamento de cada um desses riscos, 

previstas na Resolução nº 4.557/2017 (BX, 2018). 
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O ambiente de gestão de riscos conduz as células de modelagem de riscos, gestão 

dos riscos de crédito, do operacional e do mercado e liquidez, que têm como atribuição 

gerenciar os riscos relacionados aos produtos, serviços, sistemas e processos que 

administram, de acordo com as metodologias e modelos definidos (BX, 2018). 

 

Especificamente sobre o risco de crédito, o Banco X repisa a definição legal disposta 

no art. 21 da Resolução nº 4.557/2017. Portanto, conceitua-se como a possibilidade 

de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento, pelo tomador ou 

contraparte, das obrigações financeiras nos termos pactuados, relacionadas à 

desvalorização de contrato de crédito decorrente da deterioração na classificação de 

risco do tomador, à redução de ganhos ou remunerações, às vantagens concedidas 

na renegociação e aos custos de recuperação de exposições caracterizadas como 

ativos problemáticos (BX, 2018). 

 

O supramencionado artigo, em seu §3º, acrescenta que a definição de risco de crédito 

inclui: 

 

I - o risco de crédito da contraparte, entendido como a possibilidade de perdas 
decorrentes do não cumprimento de obrigações relativas à liquidação de 
operações que envolvam fluxos bilaterais, incluindo a negociação de ativos 
financeiros ou de derivativos; 
II - o risco país, entendido como a possibilidade de perdas relativas ao não 
cumprimento de obrigações associadas a contraparte ou instrumento mitigador 
localizados fora do país, incluindo o risco soberano, em que a exposição é 
assumida perante governo central de jurisdição estrangeira; 
III - o risco de transferência, entendido como a possibilidade de ocorrência de 
entraves na conversão cambial de valores recebidos fora do país associados à 
operação sujeita ao risco de crédito; 
IV - a possibilidade de ocorrência de desembolsos para honrar garantias 
financeiras prestadas de que trata a Resolução nº 4.512, de 28 de julho de 
2016; 
V - a possibilidade de perdas associadas ao não cumprimento de obrigações 
nos termos pactuados por interveniente, provedor do instrumento mitigador ou 
mandatário de cobrança; 
VI - o risco de concentração, entendido como a possibilidade de perdas 
associadas a exposições significativas: 
a) a uma mesma contraparte; 
b) a contrapartes com atuação em um mesmo setor econômico, região 
geográfica ou segmento de produtos ou serviços; 
c) a contrapartes cujas receitas dependam de um mesmo tipo de mercadoria 
(commodity) ou atividade; 
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d) a instrumentos financeiros cujos fatores de risco, incluindo moedas e 
indexadores, são significativamente relacionados; 
e) associadas a um mesmo tipo de produto ou serviço financeiro; e 
f) cujo risco é mitigado por um mesmo tipo de instrumento (BC, 2017b). 

 

Utilizando-se de instrumentos que possibilitam a identificação, a mitigação, o controle, 

a mensuração, a avaliação, o reporte e o monitoramento dos riscos, a gestão do risco 

de crédito é exercida com o objetivo primordial de impor mais segurança ao processo 

de concessão de crédito (BX, 2018). 

 

Para tanto, o BX adota um modelo de gestão que engloba os seguintes elementos 

(BX, 2018): 

 

a) Modelos de avaliação de riscos de acordo com o tipo de pessoa e tempo de 

relacionamento;  

b) modelo de classificação de risco das propostas e operações de crédito em 

conformidade com as Resoluções nos 2.682/1999 e 4.557/2017; 

c) acompanhamento das maiores exposições a risco;  

d) programa de testes de estresse;  

e) processo decisório amparado em comitês;  

f) validação dos modelos utilizados para gerenciamento de riscos, por outra 

unidade não subordinada à Diretoria de Controle e Riscos. 

 

Pelo exposto, infere-se que o gerenciamento de riscos no Banco X perpassa por todas 

as suas unidades, além de possuir área especializada no tema, cujas atividades estão 

orientadas pelas Resoluções nos 2.682/1999 e 4.557/2017. E adota modelos de 

avaliação de risco de crédito que levam em conta o tipo de pessoa e o tempo de 

relacionamento. 

 

Oportuno registrar que a classificação de risco de operações de crédito depende de 

diversos fatores, como, por exemplo, avaliação do cliente, ponderação de garantia e 

existência de atraso ou de renegociação. Isso decorre, inclusive, da necessidade de 

observância à Resolução nº 2.682/1999, para fins de constituição de provisão para 

créditos de liquidação duvidosa. 

 



139 
 

Considerando que o objetivo da presente pesquisa consiste em averiguar se as 

práticas de GC adotadas por IES que possuem aderência às premissas da Métrica do 

IBGC têm alinhamento com a política de análise risco de crédito de IF bancária que 

atua no desenvolvimento da região Nordeste, torna-se fundamental focar em 

elementos inerentes à avaliação de risco do cliente. 

 

Dessa maneira, é imprescindível a elaboração de cadastro do cliente em modelo 

adequado ao nível de relacionamento pretendido, que deve estar ativo e vigente para 

a realização de negócios com o banco (BX, 2019o). 

 

Para a realização de cadastro de pessoa física, necessita-se da proposta de cadastro 

preenchida e assinada e, em regra, dos documentos a seguir: cadastro de pessoas 

físicas (CPF), documento de identidade, comprovante de endereço, comprovante de 

renda e certidão de casamento (BX, 2019o). 

 

A proposta de cadastro pessoa física está estruturada em quatro subseções, quais 

sejam: 

 

a) Identificação: entre outros dados, requer o nome, CPF, documento de 

identificação, nacionalidade, cidadania(s), filiação, estado civil, renda bruta 

mensal, renda bruta mensal do cônjuge, grau de instrução, endereço(s), 

telefone(s), e-mail, dependência financeira, profissão, faturamento anual bruto de 

atividade rural, possui outras rendas, bens imóveis, bens móveis (veículos e 

máquinas) e semoventes (devendo comprová-los mediante apresentação de 

documentação); 

b) atividades econômicas: tipo de atividade, município, experiência; 

c) produtos e serviços que pretende utilizar; 

d) solicitação/ autorização/ declarações: entre outras, consta a autorização para 

consulta e arquivamento dos dados pessoais e de idoneidade na Centralização de 

Serviços dos Bancos (SERASA), ao Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e 

demais órgãos congêneres de proteção ao crédito; autorização para consultar, no 

sítio do BC, na internet, nos moldes da legislação em vigor, os dados relativos a 

quaisquer modalidades de operação de crédito de sua responsabilidade perante 

quaisquer instituições autorizadas a funcionar pelo BC, bem como registrar os 



140 
 

débitos e responsabilidades decorrentes de operações com características de 

crédito (BX, 2019p). 

 

A elaboração de cadastro de pessoa jurídica exige a proposta de cadastro preenchida 

e assinada e, em regra, os seguintes documentos: CNPJ, documentos constitutivos 

(contrato social, estatuto, outros documentos constitutivos, aditivos, requerimento de 

empresário e suas alterações), ata de assembleia em que conste o último aumento 

de capital, a última eleição da Diretoria e dos Conselhos e a relação dos principais 

sócios e acionistas da companhia, comprovante de endereço, Documento de 

Arrecadação de Receitas Federais (DARF), recibo de entrega à Receita Federal da 

Escrituração Contábil Fiscal (ECF), inclusive com a página que identifica o regime de 

tributação, extrato do Simples Nacional ou do Programa Gerador do Documento de 

Arrecadação do Simples Nacional – Declaratório (PGDAS-D), balanço patrimonial e 

demonstração do resultado do exercício (DRE) dos três últimos exercícios, cadastro 

de todos os sócios e titulares com participação superior a 10%, bem como dos 

representantes (mandatários) e procuradores (BX, 2019o). 

 

A proposta de cadastro pessoa jurídica está estruturada nas sete subseções: 

 

a) Identificação e localização: entre outros dados, requer a razão social, CNPJ, nome 

fantasia, data da constituição, capital social realizado e votante, patrimônio líquido 

e faturamento bruto, regime tributário, situação operacional, quantidade de 

empregados, participação em grupo econômico e identificação do controlador, 

endereço(s), telefone(s), e-mail, sítio na internet, tipo de imóvel (próprio, alugado, 

cedido, familiar/na própria residência), possui bens imóveis, bens móveis (veículos 

e máquinas) e semoventes (devendo comprová-los mediante apresentação de 

documentação); 

b) composição societária/ acionária: CPF/ CNPJ, nome/ razão social, percentual de 

participação no capital total e no votante; 

c) diretores e representantes: CPF, nome, cargo, data final do mandato; 

d) atividade econômica: atividade principal e complementares, empresa exportadora; 

e) participações em outras empresas: CNPJ, empresa, percentual de participação no 

capital total e no votante; 

f) produtos e serviços que pretende utilizar; 
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g) solicitação/ autorização/ declarações: consta a autorização para consulta e 

arquivamento dos dados pessoais e de idoneidade na Centralização de Serviços 

dos Bancos (SERASA), ao Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e demais órgãos 

congêneres de proteção ao crédito; autorização para consultar, no sítio do BC, na 

internet, nos moldes da legislação em vigor, os dados relativos a quaisquer 

modalidades de operação de crédito de sua responsabilidade perante quaisquer 

instituições autorizadas a funcionar pelo BC, bem como registrar os débitos e 

responsabilidades decorrentes de operações com características de crédito (BX, 

2019q). 

 

Nesses termos, convém repisar que a Resolução nº 2.682/1999, art. 2º, I, expede às 

IFs a responsabilidade em classificar a operação no nível de risco, com base em 

critérios consistentes e verificáveis, amparada por informações internas e externas, 

contemplando, pelo menos, os seguintes aspectos relacionados ao devedor e seus 

garantidores: a) situação econômico-financeira; b) grau de endividamento; c) 

capacidade de geração de resultados; d) fluxo de caixa; e) administração e qualidade 

de controles; f) pontualidade e atrasos nos pagamentos; g) contingências; h) setor de 

atividade econômica; i) limite de crédito (BC, 1999). 

 

Pelo demonstrado, o BX, ao buscar verificar a possibilidade de um cliente não cumprir 

suas obrigações nos termos pactuados, adota uma variedade de modelos de 

avaliação de risco-cliente que levam em consideração o tipo de pessoa e o tempo de 

relacionamento, abalizado nos dados e documentos cadastrais, consultas a órgãos 

de crédito externos e em observância ao aspectos mínimos referidos pela Resolução 

nº 2.682/1999. 

 

Tais aspectos remetem à teoria dos Cs do crédito, especificamente: o caráter - 

comportamento financeiro, podendo ser analisados o histórico do cumprimento de 

obrigações/ prazos e perfil dos sócios; capacidade - relacionada ao cumprimento das 

novas obrigações, podendo ser verificados o fluxo de caixa, setor e experiência na 

atividade, perfil dos sócios; condições - momento pelo qual passa a empresa, podendo 

ser averiguados se o negócio está em ascensão, estagnação ou queda, as 

perspectivas do mercado e o contexto econômico; e capital - dispõe de outros recursos 
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pra investir no negócio além do crédito demandado, podendo ser verificados a 

rentabilidade do capital, nível de endividamento, patrimônio líquido. 

 

4.4 As práticas de GC das IES e os fatores de risco  de crédito da IF 

 

As empresas de capital fechado não estão sujeitas à grande parcela das exigências 

legais imputadas às de capital aberto. Dessa forma, a implementação das boas 

práticas de governança corporativa naquelas organizações integra o processo de 

gerenciamento estratégico que perpassa pelo amadurecimento da gestão e que deve 

ser gradual e considerar a realidade de cada instituição. 

 

Inerente à implantação de boas práticas de governança estão as mudanças que 

atingem a forma de operacionalizar das empresas, portanto, torna-se essencial que 

os gestores conheçam de governança corporativa e estejam alinhados e 

comprometidos com seus princípios, a saber: transparência, equidade, prestação de 

contas e responsabilidade corporativa. 

 

Em análise aos dados coletados nas instituições de ensino, é possível identificar 

características semelhantes entre elas, posto que atuam no mesmo setor, 

desempenham as mesmas atividades e ofertam cursos similares, têm históricos 

parecidos, além de forma de constituição, quantidade de sócios, participação de 

familiares na composição societária e de sócio e outros familiares na diretoria 

executiva, bem como estrutura de gestão análogos. 

 

Constata-se que as IES implementam de forma incipiente as boas práticas de 

governança corporativa recomendadas pelo IBGC, segundo as características 

expostas nas seções 4.1 e 4.2, anteriores, e expostas de forma consolidada no 

Apêndice C. 

 

De igual modo, convém conjecturar um estágio de maturidade correlato quanto à 

adoção das boas práticas de governança corporativa recomendadas pelo IBGC, entre 

as instituições. 
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Importa explicitar a evidenciação de que os princípios de governança corporativa 

permeiam as IES, sendo perceptível que as ações diárias estão pautadas, em maior 

ou menor proporção, na transparência, equidade, prestação de contas e 

responsabilidade corporativa. Isso repercute na relação de confiança estabelecida 

internamente e com terceiros. 

 

Acrescente-se que a Lei nº 10.861/2004 institui o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior. Sobre isso, dispõe que a avaliação de IES deve levar em 

consideração o PDI e impõe a necessidade de constituição de CPA (Brasil, 2004). 

 

Desse modo, em que pese se estar diante de exigência da legislação, o PDI, o 

regimento interno e a CPA asseveram uma diretriz estratégica à IES e contribuem 

qualitativamente com a gestão, pois averiguam o histórico, analisam os ambientes 

externo e interno, definem objetivos, traçam plano de ação e promovem a avaliação 

institucional, inclusive quanto à sustentabilidade financeira, com participação de todos 

os segmentos da comunidade universitária e sociedade civil organizada. 

 

Nesse tocante, a Faculdade C publica o PDI, o regimento interno e o relatório da CPA 

no sítio institucional na internet, o que denota mais transparência para com os 

stakeholders. 

 

Ainda assim, verifica-se que nos sítios na internet, bem como nos demais meios de 

comunicação de todas as instituições, predominam informações acadêmicas, não se 

detectando a publicação de relatórios corporativos, inclusive sobre responsabilidade 

corporativa, com a contemplação do relacionamento existente entre a empresa e a 

comunidade na qual está inserida. 

 

Quanto à análise dos dados coletados na IF, restou demonstrado que, com base nos 

documentos e informações cadastrais, vide Apêndice D, consultas a órgãos de crédito 

externos e em observância aos aspectos mínimos estabelecidos pela Resolução nº 

2.682/1999, art. 2º, I, o Banco X adota uma variedade de modelos de avaliação de 

risco-cliente que levam em consideração o tipo de pessoa e o tempo de 

relacionamento com vistas a verificar a possibilidade de um cliente não cumprir suas 

obrigações nos termos pactuados. 



144 
 

Esses aspectos remetem à aplicação de avaliação embasada na teoria dos Cs do 

crédito, especificamente caráter, capacidade, condições e capital. Observa-se que é 

dada mais ênfase à capacidade do tomador de pagar o empréstimo, perspectiva 

econômica, uma vez que é a motivação mais comum de inadimplemento, em 

detrimento à intenção, caráter. 

 

Como técnica de redução de risco, admite-se a exigência de contrapartida e de 

garantias. O risco do cliente é um componente inerente ao risco de crédito. Os 

sistemas especialistas, análise julgamental, os sistemas de escore de crédito, credit 

scoring e small business scoring, e os sistemas de rating são modelos habituais de 

avaliação do risco de crédito. 

 

Por oportuno, estudos recentes apresentam modelos com ferramentas avançadas de 

classificação de risco de crédito por meio da possibilidade de avaliação de 

características setoriais, temporais, regionais e índices relativos aos aspectos 

dinâmicos ligados ao ciclo financeiro das empresas. Os bancos podem diversificar e 

ajustar seus portfólios ao implementarem o gerenciamento de risco avançado. 

 

Por conseguinte, considerando que as IES implementam de forma incipiente as boas 

práticas de governança corporativa recomendadas pelo IBGC e que o Banco X utiliza 

modelos variados e adota teorias tradicionais de avaliação de risco-cliente para fins 

de compor a classificação de risco de operações de crédito, verifica-se que as boas 

práticas, a princípio, não se constituem, nesse cenário, em fatores-chave quando da 

análise de concessão de financiamento, mesmo com orientações destas condizentes 

com os aspectos avaliados pela IF. 
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5 Considerações Finais 

 

Ciente de que a implementação das boas práticas de governança corporativa 

recomendadas pelo IBGC reflete na profissionalização da gestão das organizações, 

contribuindo para a preservação e otimização do valor econômico destas no longo 

prazo, a facilitação de seu acesso a recursos e para a longevidade e o bem comum, 

abstrai-se que o desenvolvimento desta pesquisa está revestida de relevante cunho 

social, econômico e acadêmico. 

 

Em vista disso, convém ressaltar o papel social das instituições de ensino, que 

perpassa a formação de profissionais, ultimando na concepção de cidadãos, além da 

geração e disseminação de conhecimento. Nessa perspectiva, a GC colabora com a 

gestão da IES de forma a possibilitar o atingimento de melhores desempenhos 

acadêmico e financeiro, tornando-a mais competitiva, sustentável no mercado e 

difusora de emprego e renda. 

 

Por sua vez, o Banco X atua precipuamente na concessão de financiamentos e, 

inerente a tal atividade, existe a necessidade de mitigar riscos. Diante disso, a 

implementação de boas práticas de GC por potenciais empresas-clientes assegura a 

possibilidade de aumento dos índices de retorno dos recursos financiados nos termos 

pactuados. 

 

Oportuno reforçar que as IES participantes da pesquisa atendem às características 

que denotam experiência no mercado, tanto pelo porte quanto pelo tempo de atuação, 

e com crédito bancário, pois possuem financiamento em IF. Também não estão 

inseridas em grupos educacionais nacionais que, diante da perspectiva de abertura 

de capital, as práticas de GC seriam realidade. E desempenham relevante atividade 

no contexto socioeconômico do estado do Piauí, vide o explicitado anteriormente, 

aspecto este consonante com o papel do Banco X cuja missão consiste em 

desenvolver a região Nordeste. 

 

Registre-se que a governança corporativa passa, cada vez mais, a permear o 

ambiente corporativo e acadêmico. Desse modo, constata-se a importância tanto para 
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as IES quanto para o BX, bem como para os demais profissionais e estudiosos, de 

manterem-se atualizados acerca do assunto. 

 

Acredita-se ter atingido o objetivo proposto neste estudo dissertativo, posto a literatura 

revisada, os dados coletados e, em suma, os resultados a seguir: 

 

a) As IES implementam de forma incipiente as boas práticas de governança 

corporativa recomendadas pelo IBGC, encontrando-se em estágios de maturidade 

semelhantes entre si. 

b) O Banco X adota modelos variados de avaliação de risco-cliente para fins de 

composição da classificação de risco de operações de crédito. 

c) A princípio, as boas práticas de governança corporativa recomendadas pelo IBGC 

não se constituem em fatores-chave determinantes para a concessão de 

financiamento, apesar de haver orientações destas condizentes com os aspectos 

avaliados pela IF quando da classificação de risco de operações de crédito.  

 

Em que pese a literatura especializada dispor que as boas práticas de governança 

corporativa são aplicáveis, inclusive, a empresas de capital fechado e que a 

implementação destas pode contribuir para facilitar o acesso a recursos financeiros 

pelas organizações, nesta pesquisa, tal vertente não restou perceptível. 

 

Frise-se que este estudo multicasos permitiu refletir de formar holística o panorama 

piauiense, pois abrangeu a participação de quatro IES, das quais uma está sediada 

no norte do estado, duas na capital e outra no sul. E indicou que não existe 

alinhamento direto entre as práticas de GC adotadas pelas IES que possuem 

aderência às premissas da Métrica do IBGC e os aspectos gerais de classificação de 

risco de operações de crédito adotados pelo banco que atua no desenvolvimento da 

região Nordeste. 

 

5.1 Limitações e contribuições do estudo 

 

Conjectura-se como limitação para o desenvolvimento deste estudo a inviabilidade de 

coleta e divulgação de dados detalhados relativos ao gerenciamento de risco de 

crédito pelo BX, perante o caráter estratégico da gestão de risco. 
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Concernente às contribuições, acredita-se que esta dissertação desperte uma visão 

crítico-reflexiva, principalmente, entre os gestores das IES, acerca dos impactos da 

adoção das boas práticas de GC, bem como entre os integrantes da área 

especializada em gerenciamento de riscos do BX, tendo em vista a possibilidade de 

identificação de gaps entre as recomendações do IBGC e os critérios de avaliação de 

risco dos clientes. 

 

O estudo vem, ainda, incrementar o conhecimento particular da pesquisadora, 

colaborando para sua formação acadêmica e profissional, por estar inserido no seu 

contexto de atuação. 

 

Além disso, no meio acadêmico, amplia-se a discussão sobre o assunto, 

configurando-se como fonte de consulta para estudiosos e pesquisadores que buscam 

uma aplicação teórica e prática da GC e do gerenciamento de riscos. 

 

Já no ambiente corporativo, figura-se como fundamentação para propostas de 

adaptação e incorporação das boas práticas e demais medidas gerenciais à realidade 

das empresas piauienses, para que atuem nos mais diversos setores e desempenhem 

variadas atividades. 

 

5.2 Sugestões para pesquisas  

 

Com a conclusão desta pesquisa, apurou-se que os assuntos governança corporativa 

e gerenciamento de riscos precisam estar mais presentes no cotidiano das 

organizações piauienses. Dessa forma, sugerem-se as seguintes propostas prévias 

para outras pesquisas: 

 

a) A primeira consistiria numa reaplicação desta pesquisa para empresas atuantes 

em outros setores ou que executem atividades diversas da prestação de serviços 

educacionais, a fim de traçar um panorama mais amplo, o que permitiria melhor 

compreensão e caracterização das práticas da governança corporativa e 

gerenciamento de riscos nas organizações. 

b) A segunda proposta seria a aplicação de uma pesquisa semelhante em outras 

instituições financeiras, com o intuito de averiguar a percepção destas acerca da 
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implementação de boas práticas de GC por empresas tomadoras de crédito, 

quando da análise da concessão de financiamento para elas. 

c) Por fim, a terceira versaria sobre um estudo aprofundado, específico para 

identificar que práticas de GC recomendadas pelo IBGC seriam passíveis de 

incorporação aos fatores de risco de crédito avaliados pelas instituições 

financeiras. 
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Anexo e Apêndices 

 

Anexo A – Cadastro e-MEC: IES privadas com credenci amento presencial – 

superior no Piauí 

 

Tabela 1 

Listagem das IES privadas com credenciamento presencial – superior no Piauí 

Razão Social (Mantenedora)  CNPJ IES Sigla  
Associação Piauiense de 
Educação e Cultura 
 

05.804.208/0001-87 
 
 

Centro de Ensino Superior 
do Vale do Parnaíba 

CESVALE 
 
 

Instituto Euro Americano de 
Educação Ciência Tecnologia 
 

37.174.034/0001-02 
 
 

Centro de Ensino 
Unificado do Piauí 
 

CEUPI 
 
 

Associação Teresinense de 
Ensino S/C Ltda 

34.965.491/0001-27 
 

Centro Universitário Santo 
Agostinho 

UNIFSA 
 

Instituto de Ensino Superior do 
Piauí Ltda 

21.909.778/0001-98 
 

Centro Universitário 
Uninovafapi 

UNINOVAFAPI 
 

Associação Piripiriense de 
Ensino Superior 

05.100.681/0001-83 
 

Christus Faculdade do 
Piauí 

CHRISFAPI 
 

Sociedade Piauiense de 
Educação, Ciências e 
Tecnologia Ltda - Me 

02.274.580/0001-30 
 
 

Faculdade Adelmar 
Rosado 
 

FAR 
 
 

Sociedade Educacional do Vale 
do Rio Piauí Ltda 

14.770.004/0001-63 
 

Faculdade Afonso 
Mafrense 

FAM 
 

Fundação Educacional da 
Associação Comercial 
Piauiense 

05.822.655/0001-69 
 
 

Faculdade das Atividades 
Empresariais de Teresina 
 

FAETE 
 
 

Aespi Ensino Superior do Piauí 
Ltda 
 

11.648.433/0001-74 
 
 

Faculdade de 
Administração de 
Teresina 

FAT 
 
 

Centro de Educação Superior 
Piauiense Eireli 

23.312.492/0001-56 
 

Faculdade de Ciências 
Aplicadas Piauiense 

FACAPI 
 

Associação Piauiense de Ensino 
Superior Ltda - Me 

02.450.160/0001-68 
 

Faculdade de Ciências e 
Tecnologia de Teresina 

FACET 
 

Instituto de Educação Superior 
do Vale do Parnaíba Ltda 
 

13.783.222/0001-70 
 
 

Faculdade de Ciências 
Humanas, Exatas e da 
Saúde do Piauí 

FAHESP 
 
 

Academia de Educação Sul do 
Piauí Ltda 

16.466.684/0001-51 
 

Faculdade de Educação 
Sul do Piauí 

- 

Faculdade de Elesbão Veloso 
Ltda 

18.974.046/0001-77 
 

Faculdade de Elesbão 
Veloso 

FAEVE 
 

Centro Integrado de Ensino 
Superior de Floriano Ltda – Me 

04.899.971/0001-76 
 

Faculdade de Ensino 
Superior de Floriano 

FAESF 
 

Faculdade de Ensino Superior 
de Parnaíba Ltda S/S 

23.805.656/0001-87 
 

Faculdade de Ensino 
Superior de Parnaíba 

FAESPA 
 

C Vieira Serviços – Epp 
 

11.616.778/0001-46 
 

Faculdade de Ensino 
Superior do Piauí 

FAESPI 
 

Faculdade de Gestão e 
Negócios de Salvador Ltda 

11.666.868/0001-41 
 

Faculdade de Gestão e 
Negócios de Teresina 

FGN TERESINA 

Centro de Educação Tecnológi-
ca de Teresina Francisco Alves 
de Araújo Ltda – Epp 

02.565.348/0001-51 
 
 

Faculdade de Tecnologia 
de Teresina 
 

FACULDADE 
CET 
 

Grupo Magister de Ensino 
Superior Ltda - Epp 

01.993.025/0001-04 
 

Faculdade de Tecnologia 
do Piauí 

FATEPI 
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Centro Tecnológico de 
Educação Superior e 
Profissional Ltda 

12.042.083/0001-60 
 
 

Faculdade de Tecnologia, 
Educação Superior e 
Profissional 

FATESP 
 

Sociedade de Ensino Superior 
do Médio Parnaíba Ltda - Me 

07.218.082/0001-94 
 

Faculdade do Médio 
Parnaíba 

- 
 

Assupero Ensino Superior Ltda 06.099.229/0001-01 Faculdade do Piauí FAPI 
Sociedade de Ensino Superior 
do Sul do Piauí S/C Ltda - Me 

03.222.611/0001-72 
 

Faculdade dos Cerrados 
Piauienses 

FCP 
 

Sociedade Beneficente Padre 
Vale 

04.496.749/0001-22 
 

Faculdade Entre Rios do 
Piauí 

FAERPI 
 

Centro de Ensino Unificado de 
Teresina 

34.982.124/0001-31 
 

Faculdade Estácio de 
Teresina 

ESTÁCIO 
TERESINA 

Associação Educacional do 
Piauí 

03.873.844/0001-35 
 

Faculdade Evangélica do 
Piauí 

FAEPI 
 

Adtalem Educacional Do Brasil 
S/A 

03.681.572/0001-71 
 

Faculdade Integral 
Diferencial Wyden 

FACID WYDEN 
 

Associação dos Educadores do 
Delta do Parnaíba 

07.996.466/0001-38 
 

Faculdade Internacional 
do Delta 

INTA 
 

Sociedade de Educação da 
Ciência e da Tecnologia do 
Maranhão Ltda – Epp 

18.505.624/0001-26 
 

Faculdade Metropolitana 
de Teresina 
 

- 
 

Aespi Ensino Superior do Piauí 
Ltda 

11.648.433/0001-74 
 

Faculdade Piauiense de 
Processamento de Dados 

FPPD 
 

Pitágoras - Sistema de Educa-
ção Superior Sociedade Ltda 

03.239.470/0001-09 
 

Faculdade Pitágoras de 
Piripiri 

- 
 

Sociedade Piauiense de Ensino 
Superior Ltda 

03.207.910/0001-38 
 

Faculdade Pitágoras 
Instituto Camillo Filho 

PITÁGORAS ICF 
 

Programus Sociedade 
Aguabranquense de Educação 
Básica e Superior S/C Ltda –Me 

05.206.856/0001-31 
 
 

Faculdade Superior de 
Ensino Programus 

ISEPRO 
 
 

Centro Integrado de Educação 
Superior do Piauí Ltda 

07.228.846/0001-22 
 

Faculdade Uninassau 
Aliança 

- 

Sociedade de Ensino Superior 
Piauiense Ltda 

03.190.773/0001-76 
 

Faculdade Uninassau 
Parnaíba 

- 

Centro de Ensino Superior 
Piauiense Ltda 

03.371.400/0001-00 
 

Faculdade Uninassau 
Teresina 

- 

Sociedade Universitária do Piauí 
& Cia S/S – Me 

10.682.209/0001-36 
 

Faculdade Unirb – 
Parnaíba 

- 

Complexo Educacional 
Millenium Ltda – Me 

21.061.193/0001-60 
 

Faculdade Unirb - Piauí - 

Faculdade Centro de Conheci-
mento de Teresina Ltda – Me 

22.168.665/0001-41 
 

Faculdade Unirb - 
Teresina 

FCC 
 

Grupo Educacional Superior 
Cev Ltda 

12.175.436/0001-09 
 

Icev - Instituto de Ensino 
Superior 

- 

Associação Piauiense de 
Cultura Superior (Soculturas) 
 

06.174.632/0001-58 
 
 

Instituto Católico de 
Estudos Superiores do 
Piauí 

ICESPI 
 
 

Pipel - Picos Petróleo Ltda 
 

07.483.266/0001-81 
 

Instituto de Educação 
Superior Raimundo Sá 

IESRSA 
 

Aespi Ensino Superior do Piauí 
Ltda 

11.648.433/0001-74 
 

Instituto de Ensino 
Superior de Teresina 

IEST 
 

Grupo de Educação Básica e 
Superior do Sul do Piauí S/C 
Ltda – Me 

04.950.393/0001-55 
 
 

Instituto Superior de 
Educação do Sul do Piauí 

ISESPI 
 
 

Sociedade de Ensino Superior 
São Judas Tadeu S/S Ltda – Me 
 

05.078.685/0001-02 
 
 

Instituto Superior de 
Educação São Judas 
Tadeu 

ISESJT 
 
 

Fonte: Brasil (2019a). Ministério da Educação. Cadastro nacional de cursos e instituições de educação 
superior. Recuperado de: http://emec.mec.gov.br/. 
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Apêndice A – Plano de observação 

 

1 Estrutura física: área administrativa, área acadêmica, biblioteca, laboratórios, 

recursos audiovisuais, espaço de atendimento comunitário, entre outros. 

2 Estrutura organizacional: organograma visualizado na prática. 

3 Fluxo das atividades operacionais administrativas: rotina funcional do setor 

administrativo. 

4  Fluxo das atividades operacionais acadêmicas: rotina funcional do setor 

acadêmico. 

5 Participação dos sócios no cotidiano organizacional: presença e interação dos 

sócios majoritários ou minoritários, no dia a dia da organização. 

6 Meios de comunicação com os stakeholders: identificação de canais de 

comunicação com os stakeholders. 

7 Divulgação de relatórios corporativos: existência e formas de divulgação de 

relatórios corporativos, inclusive de responsabilidade social. 

8 Existência e atuação de conselho, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e 

secretaria de GC: presença de membros do conselho, diretoria, órgãos de 

fiscalização e controle e secretaria de GC e realização de reuniões. 

9 Implementação de política de conduta e conflito de interesses: disponibilização de 

orientação sobre conduta /ética, canais de denúncia, conflito de interesses. 
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Apêndice B – Roteiro de entrevista 

 

1 Histórico. Evolução de alunos e cursos nos últimos 10 anos. 

2 Concorrência. Ociosidade de cursos. 

3 Quantidade de empregados e, especificamente, de professores. 

4 Sócios familiares. 

5 Conselho de administração e/ou diretoria e/ou demais conselhos (consultivo, fiscal, 

comitê de auditoria): estabelecido e em funcionamento; quantidade de membros 

externos e internos; participação de sócios majoritários e minoritários; 

remuneração; mandato; atuação. 

6 Reuniões periódicas entre os sócios ou conselho de administração ou diretoria 

para divulgação interna dos atos de gestão relevantes, definição de questões 

estratégicas ou avaliação de desempenho financeiro e acadêmico. 

7 Planejamento e gestão da IES consideram os interesses das partes interessadas. 

8 Plano de sucessão para o atual presidente da diretoria executiva. 

9 Auditoria externa: processo de contratação; vinculação; atuação. 

10 Auditoria interna: vinculação; atuação. 

11 Controle interno: vinculação; atuação. 

12 Publicação de demonstrativos financeiros e de outros relatórios. 

13 Tratamento de transações com indícios de conflito de interesses. 

14 Separação entre os ativos da empresa e o patrimônio pessoal. 

15 Canal de denúncias. 
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Apêndice C – Práticas de GC das IES 

 

Tabela 2 

Consolidação das Práticas de Governança Corporativa das IES 

Práticas de GC Faculdade 
A 

Centro 
Universitário B 

Faculdade 
C Faculdade D 

Participação dos sócios no 
cotidiano organizacional 

Sim Sim Sim Sim 

Conselho de administração Não Não Não Não 
Órgãos de fiscalização e 
controle 

Não Não Não Não 

Secretaria de GC Não Não Não Não 
Auditoria interna Não Não Não Não 
Auditoria externa Não Não Não Não 
Controle interno Não Não Não Não 
Reuniões periódicas entre os 
sócios e ou diretoria 

Sim Sim Sim Sim 

Separação entre os ativos da 
empresa e o patrimônio 
pessoal 

Sim Sim Sim Sim 

Plano de sucessão formal para 
o atual presidente da diretoria 
executiva 

Não Não Não Não 

Planejamento e gestão da IES 
consideram os interesses dos 
stakeholders 

Sim Sim Sim Sim 

Meio(s) de comunicação com 
os stakeholders Sim Sim Sim Sim 

Divulgação de relatórios 
corporativos, inclusive de 
responsabilidade social 

Não Não Não Não 

Política de conduta e conflito de 
interesses 

Não Não Não Não 

Canal de denúncias Sim Sim Sim Sim 
Fonte: Pesquisa autoral. 
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Apêndice D – Proposta e Documentos Necessários para  a Realização de 

Cadastro de Pessoa Jurídica no Banco X 

 

Tabela 3 

Informações e Documentos, em regra, necessários para realização de cadastro de 

Pessoa Jurídica no Banco X 

Proposta de Cadastro 

Identificação e localização: razão social, CNPJ, nome fantasia, data da 
constituição, capital social realizado e votante, patrimônio líquido e 
faturamento bruto, regime tributário, situação operacional, quantidade de 
empregados, participação em grupo econômico e identificação do 
controlador, endereço(s), telefone(s), e-mail, sítio na internet, tipo de 
imóvel (próprio, alugado, cedido, familiar/na própria residência), possui 
bens imóveis, bens móveis (veículos e máquinas) e semoventes 
(devendo comprová-los mediante apresentação de documentação), 
entre outros. 
Composição societária/ acionária: CPF/ CNPJ, nome/ razão social, 
percentual de participação no capital total e no votante. 
Diretores e representantes: CPF, nome, cargo, data final do mandato. 
Atividade econômica: atividade principal e complementares, empresa 
exportadora. 
Participações em outras empresas: CNPJ, empresa, percentual de 
participação no capital total e no votante. 
Produtos e serviços que pretende utilizar. 
Solicitação/ autorização/ declarações: autorização para consulta e 
arquivamento dos dados pessoais e de idoneidade na SERASA, ao SPC 
e demais órgãos congêneres de proteção ao crédito; autorização para 
consultar, no sítio do BC, na internet, nos moldes da legislação em vigor, 
os dados relativos a quaisquer modalidades de operação de crédito de 
sua responsabilidade perante quaisquer instituições autorizadas a 
funcionar pelo BC, bem como registrar os débitos e responsabilidades 
decorrentes de operações com características de crédito. 

Documentos 

CNPJ. 
Documentos constitutivos (contrato social, estatuto, outros documentos 
constitutivos, aditivos, requerimento de empresário e suas alterações). 
Ata de assembleia em que conste o último aumento de capital.  
Ata de assembleia em que conste a última eleição da Diretoria e dos 
Conselhos e a relação dos principais sócios e acionistas da companhia.  
Comprovante de endereço. 
DARF, recibo de entrega à Receita Federal da ECF, inclusive com a 
página que identifica o regime de tributação.  
Extrato do Simples Nacional ou do PGDAS-D acompanhado do recibo 
de entrega à Receita Federal. 
Balanço patrimonial e DRE dos três últimos exercícios. 
Cadastro de todos os sócios e titulares com participação superior a 10%, 
bem como dos representantes (mandatários) e procuradores. 

Fonte: Banco X. BX. (2019o). Seja nosso cliente. Recuperado de: https://www.bx.gov.br/ 
sejanossocliente; Banco X. BX. (2019q). Proposta de cadastro: pessoa jurídica. Recuperado de: 
https://www.bx.gov.br/documents/76079/76234/Propostacadastropessoajuridica.pdf/322b8ce5-f87f-
4ce0-80fb-85dbe2e64884. 


