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PALAVRAS DO EMBAIXADOR DA
REDE GOVERNANÇA BRASIL
O livro dos professores Marcio Medeiros e Marcello da Costa traz
uma abordagem sobre o tema governança com ênfase na infraestrutura de
transportes, apresentando aspectos de gestão de riscos e da integridade em
um segmento que conviveu com vários episódios de corrupção e deficiência
de governança na história recente do Brasil.
O livro será referência para profissionais que atuam no setor de
infraestrutura e desejam aprimorar o seu conhecimento sobre governança,
gestão de riscos e compliance. Ele foi desenvolvido para o Programa
“Governança, Compliance e Gestão de Riscos com Ênfase no Transporte
e Infraestrutura,” que é uma iniciativa da CNT com o apoio do Instituto
Latino-Americano de Governança e Compliance Público (IGCP), cujo
curso conta com a coordenação do experiente empresário, presidente da
Associação Nacional das Ferrovias Autorizadas, Conselheiro da Santos
Brasil, entre outras qualificações, José Luís Vidal, referência no setor
de infraestrutura e logística, assim como mentor e responsável pela
estruturação da obra.
A infraestrutura no Brasil carece de investimentos para fomentar e dar
sustentabilidade ao crescimento econômico, mas fazer isso sem uma boa
governança pode ampliar o número de obras paralisadas.
O Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou o Acórdão n.
1.228/2021 (Plenário) que aponta mais de 7 mil obras paralisadas, de um
total de 27 mil contratos. Entretanto, em 2018, um diagnóstico semelhante
apontou mais de 14 mil obras paralisadas, de um total de 38 mil contratos.
Mais de onze mil obras desapareceram dos bancos de dados consultados
por ausência de governança, gestão dos órgãos centrais e dificuldades na
consolidação de banco de dados.
O exemplar apresenta uma formulação teórica customizada para
infraestrutura, diversos frameworks de gestão de riscos, identifica riscos
típicos e suas ações mitigadoras, as ondas da governança corporativa
com exame da agenda Environmental, Social and Governance (ESG) e a
importância do planejamento logístico.
Os princípios da governança aumentam a eficácia e eficiência das
empresas. Obras como esta contribuem para compartilhar o conhecimento
de temas que julgo de relevância singular para impulsionar um avanço na
infraestrutura do Brasil. Os autores são profissionais qualificados e com
expertise na infraestrutura e, por isso, estimulam reflexões e debates
7
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com conhecimento singular para otimizar o desempenho na execução da
estratégia das empresas que atuam nesse setor.
Assim, é com muita alegria que convido os leitores a apreciar as
informações, exemplos, insigths e boas práticas em governança abordados
nessa publicação de quem vive e tem contribuído nessa jornada de
transformação da infraestrutura do Brasil.
Augusto Nardes
Ministro do Tribunal de Contas da União.
Embaixador da Rede Governança Brasil.

PALAVRAS DO MINISTRO DE
ESTADO DA INFRAESTRUTURA
É uma alegria prefaciar esta obra, que trata dos temas de governança
e gestão de riscos, de notória relevância para assegurar qualidade na
prestação de serviços à sociedade, tanto no setor público quanto no privado,
especialmente no âmbito da infraestrutura de transportes.
O Livro Governança, riscos e performance sob enfoque da infraestrutura de
transportes tem, como alvo principal, os líderes e gestores, e busca oferecer
melhores bases e percepções na tomada de decisões fundamentadas e
integradas com boas práticas de governança. Um dos objetivos do livro é
servir como guia referencial para capacitação em governança, compliance e
gestão de riscos com ênfase na infraestrutura de transportes.
O interesse do Ministério da Infraestrutura (MInfra) no tema tem sido
demonstrado na adoção de medidas, normas e orientações baseadas na legislação vigente, compreendendo a criação de normativas internas, bem
como a instalação das instâncias de governanças recomendadas, as quais
vêm atuando para que o MInfra seja reconhecido não apenas pelas grandes
entregas, mas principalmente porque pelo estreito cumprimento das normas e observância das boas práticas de governança, postura que também
influencia as entidades vinculadas.
A governança, como a raiz da sustentabilidade, contribui com o aspecto social na prestação de serviços e nas entregas das organizações, pois
assegura métodos e ferramentas para melhoria no desempenho e nos resultados.
Além de reunir integridade, transparência, ética, conformidade,
controles internos e gestão de riscos, a governança pública é o conjunto
de ações de uma instituição pública, que tem por finalidade assegurar o
atingimento dos objetivos institucionais, desde que alinhados aos interesses
gerais, visando a aumentar o valor da sociedade, facilitar o acesso ao capital
e contribuir para a sua perenidade.
Por meio de políticas de governança pública, é possível fortalecer a
confiança da sociedade nas instituições, buscar maior coordenação das
iniciativas de aprimoramento institucional e estabelecer patamares mínimos
de governança, cujos princípios e diretrizes são: capacidade de resposta;
melhoria regulatória; integridade; prestação de contas e responsabilidade;
confiabilidade; transparência.
O livro apresenta, no primeiro eixo, os requisitos e elementos básicos
de uma boa governança e de um programa de compliance. Primeiramente,
conhecer os conceitos básicos e as teorias econômicas que fundamentam
9
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a governança corporativa, identificar a importância de propósito e os
arranjos e papéis em uma organização.
Em seguida, a abordagem sobre integridade, teoria sobre fraude e
corrupção e influência de internalização de uma cultura de resultados com
respeito a regras, ética e valores organizacionais. É importante internalizar
que governança, integridade e resultados caminham juntos.
A segunda parte aborda a gestão de riscos com ênfase na logística e
transportes. A importância do planejamento logístico, melhores práticas e
os riscos de não o fazer.
É apresentada também toda fundamentação de gestão de riscos, os
principais frameworks, apetite e tolerância aos riscos. Qual é o limite de
risco que a organização está disposta a correr versus sua expectativa de
resultados.
O apetite a riscos vai orientar e dar um teto para tomada de decisões
relativas aos negócios que se pretende inovar para crescer. Além disso,
orienta a forma como a organização distribui recursos, limita sua estratégia
ou formas de execução.
O livro também apresenta os avanços da gestão de riscos e linhas
de defesa, papéis e responsabilidades, centrados na organização de suas
estruturas de governança e protagonismo da alta administração, com
destaque para interações, comunicações e arranjos que ocorrem nas
organizações.
A identificação dos riscos e sua efetiva aplicação no ambiente de
infraestrutura e transporte será o principal tema da parte três do livro, que
descreve a gestão de riscos e indicadores, eficiência, eficácia e efetividade.
O livro também conta com uma abordagem da compreensão do processo
de gestão de mudanças, fixação de metas e indicadores de desempenho,
gerenciamento de crise ao longo da caminhada de uma organização que
pretende entregar resultado com valor agregado. A necessidade de boa
governança é ponto de debate em todo mundo e passa por processo de
evolução constante.
Por essa razão, convido o leitor a ampliar e consolidar o conhecimento
sobre governança, recomendando fortalecer a crença na gestão por
resultados. Pelo mesmo motivo, incentivo apreciar este livro, que permitirá
reforçar as habilidades na estratégia das organizações.
É uma excepcional obra, estruturada pelos professores Marcio
Lima Medeiros e Marcello da Costa Vieira, que, juntamente à Valec e
à Secretaria Nacional de Transportes Terrestres, têm contribuído na
jornada de transformação da infraestrutura do Brasil.
Marcelo Sampaio
Ministro de Estado da Infraestrutura

PALAVRAS DO PRESIDENTE DA CNT
É oportuna a edição desta obra, que contempla assuntos de grande
relevância para empresas e instituições que desejam se preparar para um
novo mundo, onde boas práticas ambientais, sociais e de governança são
mandatórias. A chamada Agenda ESG está apenas no começo, mas já
prenuncia transformações culturais profundas e que demandam a nossa
compreensão.
Como sabemos, produzir é necessário para criar riqueza, mas isso deve
ser feito de modo a preservar o meio ambiente. Todo processo produtivo
deve ser desenvolvido com o objetivo de provocar o menor impacto possível,
tendo como meta a emissão zero de carbono. Acreditamos que isso seja
possível.
Até então, a preocupação com a sustentabilidade partia de
empreendedores conscientes. Agora, essa é uma demanda de consumidores
e outros stakeholders, que exigem, por exemplo, conhecer a origem dos
produtos e o tamanho da “pegada” deixada pela atividade em si.
Ora, toda produção tem como objetivo o consumo, e quem vai consumir
é a sociedade. A partir daí, surge a importância de se dar especial atenção
ao social. Precisamos trabalhar para que todo ser humano tenha uma vida
digna, sem se submeter a condições degradantes. Precisamos, também,
ter clareza quanto aos conceitos utilizados, de modo a não cometermos
exageros e mistificações – tão comuns em temas de relevância social.
Para avançar, a governança é a nossa principal aliada. Já não existe
espaço para o “jeitinho” e para a impunidade. Com a tecnologia da
informação atualmente disponível, tudo pode ser rastreado: dinheiro digital
deixa rastros; conversas ficam gravadas nos aparelhos telefônicos; câmeras
de segurança registram nossos itinerários, entre outras questões. Portanto,
para empreender, não há outro caminho senão praticar a ética em alto nível.
Ter governança é isso.
Todo o conteúdo deste livro foi desenvolvido com ênfase em
infraestrutura, que está ligada umbilicalmente ao desenvolvimento
social. Para alcançar um crescimento econômico, é indispensável uma
infraestrutura robusta em saneamento básico, geração e distribuição de
energia ou em transporte.
Ressaltamos a importância de se falar sobre infraestrutura em um livro
que aborda o tema “governança”, pois a transferência de protagonismo da
gestão pública para a gestão privada deve ser feita sob o prisma do ESG. Para
construir uma rodovia, será necessário fazer algum desmatamento, mas é
totalmente possível calcular, em termos de redução de emissões, o benefício
trazido por projetos bem planejados e obras perfeitamente executadas.
11
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Assim, tem-se a racionalidade necessária, incluindo o cálculo de quantas
árvores terão de ser plantadas para compensar o impacto inevitável.
Sabemos que esta publicação não esgotará o assunto, mas, certamente,
trará luz a quem a consultar. Que ela possa nortear toda uma geração de
líderes e gestores!
Vander Francisco Costa
Presidente da CNT

PALAVRAS DO COORDENADOR
DO CURSO
A economia global está enfrentando mudanças na velocidade da
transformação digital, que passam a requerer profundas alterações nos
modelos atuais de negócio. Esse período de transição obriga a uma troca dos
paradigmas sociais, ambientais, financeiros e econômicos que se mostram
esgotados e insuficientes para atender as novas situações e práticas que se
apresentam e tampouco se relacionarão com o futuro. Como exemplo da
presença da percepção do futuro em conselhos de administração no presente
é que, desde 2014, já existe uma empresa na Ásia na qual inteligência
artificial instalada passa a fazer parte do conselho como conselheiro virtual,
com direito a voto.
Muitas vezes os vieses cognitivos já não percebem de forma automática
e intuitiva as novas realidades latentes aos diferentes ecossistemas
exigindo, cada vez mais, um número maior de lideranças, adaptabilidade e
rápido desenvolvimento de novas habilidades, de forma a evitar-se o que foi
verificando neste período da pandemia da Covid-19, em que houve confusão
entre entendimentos sobre o que é estratégico e tático, sendo que se
verificou, muitas vezes de forma errônea, algumas corporações sobrepondo
o tático ao estratégico.
As mudanças de premissas no mercado corporativo, associadas
às demandas sociais e de meio ambiente estão impondo uma transição
acelerada do capitalismo de shareholder para o de stakeholder, em que gerar
resultado para os acionistas não será o único valor tangível e requerido,
além da evolução para processos sustentáveis e circulares.
Postulação clara e transparente dos princípios e valores que definem
a cultura das organizações empresariais, assim como políticas e métricas
auditáveis, uma forma de atuar em linha com os atuais requisitos e
necessidade de preservação do meio ambiente, compromissos com processos
que proporcionem o desenvolvimento social (diversidade inclusiva
considerando aspectos geográficos, históricos, raciais, intelectuais, culturais
e econômicos, entre outros) e controles internos/externos passam a ser
condições para sobrevivência nessa nova forma das corporações atuarem
no mercado e com partes relacionadas.
Assumindo-se como definição conceitual de perigo algo ou situação
que pode causar perda ou dano, risco será a probabilidade da ocorrência
causada pelo perigo. O risco dependerá da exposição e das barreiras de
proteção implementadas, sendo que vários fatores influenciam a evolução
da aceitabilidade e gestão dos riscos, tais como: novas ferramentas
13
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metodológicas e recursos computacionais, critérios de aceitabilidade
empresariais e governamentais, regulamentações, tolerância da sociedade
etc. Por tal, quanto maior for a diversidade implementada nas organizações
empresariais, maior será a capacidade de visão cognitiva de riscos,
propiciando maior índice de mitigação, além da percepção de novas
oportunidades de negócios.
Verificando-se a complexidade das interdependências das situações de
causa e efeito e que as pautas mencionadas anteriormente não possibilitam
uma mensuração cartesiana de resultados, as quais exigirão sensibilidade,
comprometimento, alinhamento de interesses e valores, assim como maior
conhecimento dos tomadores de decisão, o programa e a obra pretendem
que os participantes e leitores desenvolvam habilidades e ferramentas que
propiciem a verificação, de forma sistêmica, das questões de governança
relacionadas à matriz de riscos, aproximando-se da capacidade de avaliar
oportunidades diretas e transversais a suas agendas profissionais e pessoais.
Também se busca dar efetividade ao papel das organizações empresariais
e de seus líderes para perenização de seus negócios de forma sustentável,
alinhando o modo de fazer gestão no presente, sendo conhecedores de que
os processos sofrerão mudanças cada vez mais contínuas e em intervalos de
tempo cada vez mais reduzidos.
José Luis Vidal
Coordenador do Curso Governança, Compliance e Gestão de
Riscos com ênfase na Infraestrutura e no Transporte.
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PARTE I

GOVERNANÇA E COMPLIANCE
por Marcio Lima Medeiros

1

GOVERNANÇA CORPORATIVA
E COMPLIANCE
Nesta parte serão abordados os seguintes eixos sobre governança
e compliance: i) histórico da administração no brasil; ii) governança
corporativa; iii) teoria da agência.; iv) governança corporativa nas empresas
familiares; v) compliance; vi) teorias sobre fraude e corrupção.
A abordagem da capacitação utilizará como estratégia de aprendizagem
o texto principal, textos complementares, aulas presenciais, vídeos
complementares com foco em características marcantes na evolução e
desenvolvimento da governança no Brasil e sua correlação com o mundo,
identificando as mudanças que ocorreram com apresentação de estudos de
caso, quando pertinentes.
A necessidade de boa governança é ponto de debate em todo mundo
e passa por processo de evolução e desenvolvimento em função da
dinâmica da sociedade ao longo do contexto de cada época. Atualmente
há uma consciência da importância do papel dos acionistas, usuários
e cidadãos na gestão das organizações e na cobrança por prestação de
contas do desempenho. Isso impõe aos administradores a necessidade de
profissionalização, primando pela qualidade e transparência na execução
de suas ações.
A complexidade envolvida nos processos de produção e execução
do setor de transporte e infraestrutura envolve os gestores em inúmeros
desafios, os quais podem trazer riscos irreparáveis para a empresa e o
mercado como um todo.
A primeira geração da gestão organizacional surgiu na passagem
para o século XX, quando a expansão da Revolução Industrial na América
impulsionou o início de um grande avanço para a administração, criando
uma nova realidade para as organizações. Nela se destacaram grandes
ícones da gestão da produção, como Taylor, Ford e Fayol, que introduziram
as primeiras ações de análise e padronização de tarefas.
Essa escala de operações exigiu o desenvolvimento de métodos
totalmente novos de administração. Essa evolução teve como principal
participante Frederick Winslow Taylor. Outro que teve grande
importância, contribuindo de forma prática para resolver problemas de
eficiência, foi Henry Ford, criador da linha de montagem móvel. Por fim,
Alfred Sloan, um dos primeiros presidentes da General Motors, criou a
21
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estrutura organizacional que completou o modelo da grande corporação
que então dominou o cenário social a partir do século XX.
A governança direciona a gestão para colocar em prática a estratégia,
mas é a integridade que vai assegurar que o valor gerado trata adequadamente
das incertezas e promove o comportamento íntegro, justo e ético (GRC).
Governança corporativa é o conjunto de processos, costumes e leis que
norteiam a forma como uma organização é administrada.
Não é à toa que muitos profissionais fogem desse conceito: o assunto é
complexo, mas essencial para o sucesso das organizações. Ao contrário do
que muita gente pensa, não se trata apenas de criar, registrar e documentar
normas e procedimentos.
Assim, interessa-nos daqui por diante compreender os mecanismos e
sistema de incentivos da governança para identificar quais caminhos seguir
na jornada de liderança e gestão para promover melhores resultados.
Um movimento de modernização da gestão pública e privada está em
curso no mundo todo. É um processo robusto com expansão gradual e cada
vez com mais vigor nos últimos 10 anos, por todos os continentes.
A amplitude e o objetivo das reformas são customizados e variam
de um país para outro. De um modo geral, visam a transformar modelos
burocráticos, centrados em regras e processos, em sistemas que conferem
importância crescente à satisfação do cidadão-usuário e orientam-se para o
compromisso com resultados na sociedade.
A amplitude do processo de globalização e a velocidade de mudanças
fomentadas especialmente pelos avanços tecnológicos têm alimentado essas
tendências, colocando para a maioria dos países o desafio de promover ou
reforçar a competitividade de suas economias com vistas a uma inserção
favorável nos mercados internacionais.
O Brasil não está à margem desse movimento. Ao contrário, no
ambiente interno, a consolidação da democracia fortaleceu os mecanismos
de canalização das demandas sociais, aumentando a pressão sobre o setor
público para ampliação, universalização ou melhoria da qualidade dos serviços
públicos essenciais. O estágio de nosso desenvolvimento exige pesados
investimentos para resgatar o déficit social e aperfeiçoar a infraestrutura
econômica e investir em educação, pesquisa e desenvolvimento. O setor
privado está contribuindo cada vez mais seja por meio de parcerias público
privadas (PPPs) ou por seu investimento direto nas oportunidades de
negócio disponíveis.
Por isso, compreendemos que um Programa Nacional de
Aperfeiçoamento, direcionado para a alta gestão destes setores é
fundamental para apoiá-los em sua atuação. O aperfeiçoamento em
governança no transporte e infraestrutura capacita os profissionais
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da alta gestão para tomar decisões embasadas e integradas às boas
práticas de governança, compliance e gestão de riscos (GRC).
1.1 HISTÓRICO DA ADMINISTRAÇÃO NO BRASIL
Vamos, a partir de agora, tratar da evolução histórica da administração,
modo pelo qual a gestão das organizações vem sendo praticada no mundo e
seus reflexos em nosso país. A administração evoluiu a pequenos passos e de
forma muito lenta até o início do século XX. Iniciou-se com o declínio das
bases do sistema feudal, seguido do surgimento da produção de manufaturas
e das corporações de ofício, o que gerou uma consequente emergência da
burguesia mercantil como classe dominante e a consolidação do Estado
Absolutista apoiado por ela. Percebendo que o poder real e absoluto dos
monarcas emperrava seu crescimento, essa mesma burguesia passou a
defender teorias do liberalismo econômico até conseguir consolidar seu
poder.
Progressivamente, as corporações de ofício passaram a ser substituídas
pelo trabalho assalariado entre os séculos XVI e XVIII. Foi somente após
uma maior modernização da sociedade através da Revolução Industrial que
o pensamento administrativo teve início.
Foi nesse contexto, entre os séculos XIX e XX, que os Estados Unidos
se tornaram a principal potência industrial do planeta. Simultaneamente,
tornaram-se o berço para o surgimento uma das primeiras teorias da
administração: a Administração Científica (Taylorismo).
As teorias da administração são agrupadas geralmente segundo suas
ênfases nas tarefas, na estrutura, nas pessoas, no ambiente e na tecnologia.
É importante destacar que as teorias se complementam. Em alguns casos
há uma crítica aos conceitos defendidos de uma teoria por uma teoria anterior. No entanto, essa crítica vai gerar o desenvolvimento de proposições
mais complexas, mas que ainda integram muito o defendido anteriormente,
porém de forma mais aperfeiçoada. Podemos citar como principais teorias
administrativas:
a) Administração Científica (Taylorismo): com ênfase nas tarefas,
buscava a racionalização do trabalho ao nível operacional, ou seja, o foco
era no empregado. Apesar de apresentar como vantagens a produtividade
e a eficiência, não levava em consideração as necessidades sociais dos funcionários. Um exemplo dos métodos de Taylor foi a experiência na qual
demonstrou que a produtividade mais elevada resulta da minimização do
esforço muscular. Essa é uma das ideias fundamentais da administração
científica: a produtividade resulta da eficiência do trabalho, e não da
maximização do esforço. A questão não é trabalhar duro, nem depressa, nem bastante, mas trabalhar de forma inteligente.
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b) Teoria Burocrática (Weber): com ênfase na estrutura, tinha como
objetivo a racionalidade organizacional e a organização formal (baseada em
regras e normas). Focava na organização inteira. Apresentava muita rigidez
e lentidão, apesar de ter como vantagens a consistência e a eficiência. As
organizações formais ou burocráticas apresentam três características
principais, que as distinguem dos grupos informais ou primários:
formalidade, impessoalidade e profissionalismo.
c) Teoria Clássica (Fayol): também apresentava ênfase na estrutura.
No entanto, o foco estava no gerente (visão de cima para baixo). Defendia
o planejamento como uma das funções principais do administrador, o qual
teve a profissionalização de seu papel como gerente. Segundo Fayol, a
governança ou administração estratégica consiste em conduzir o
empreendimento na direção de seus objetivos, com o melhor uso dos
recursos disponíveis.
d) Teoria das Relações Humanas: como o próprio nome já indica, sua
ênfase estava nas pessoas. Iniciada a partir da experiência de Hawthorne
(análise das relações da produtividade com a iluminação da fábrica de equipamentos eletrônicos de Hawthorne), defendia um enfoque na organização
informal, na comunicação, liderança, motivação e dinâmicas de grupo.
e) Teoria Estruturalista: apresenta ênfase tanto na estrutura quanto
no ambiente. Sendo assim, ela tem uma abordagem plural que observa a
organização, tanto no seu aspecto formal quanto informal, e também o
ambiente e como a organização interage e aprende com ele.
f) Teoria Neoclássica: ênfase na estrutura. Sustenta-se na prática da
Administração, na reafirmação dos princípios da Teoria Clássica e gerais
da Administração, porém de forma redimensionada. Entre vários autores
importantes, o principal é Peter Drucker. Podemos dizer que a teoria
neoclássica começou com ele e suas ideias na época de 1950. Essa teoria
defendia uma visão pragmática com ênfase nos objetivos e resultados
com uma perspectiva de experiência prática e reafirmação de postulados
clássicos: hierarquia, autoridade e responsabilidade, cadeia de comando,
funções da administração (planejar, organizar, dirigir e controlar) etc.
g) Teoria Comportamental: ênfase nas pessoas. Apresenta um enfoque
behaviorista. Apesar de ela ser decorrente da teoria das relações humanas,
oferece uma visão do comportamento inserido no contexto organizacional.
h) Teoria Contingencial: ênfase no ambiente e na tecnologia. Defende
tanto que não há uma melhor maneira de organizar, quanto também que
uma forma de organizar pode não ser eficaz da mesma maneira em todas
as situações.
A evolução do setor público e privado apresentaram comportamentos
semelhantes em seus vários tipos de organização, mas as estruturas
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mudaram ao longo do tempo conforme foi necessário se adequar à nova
realidade na qual estava inserido e com velocidades diferentes.
Historicamente, a Administração sofreu
grandes mudanças em sua forma de gestão,
tendo como base os seguintes “modelos”:
patrimonialista, burocrático e gerencial. No
Brasil não foi diferente. Mais recentemente,
o mundo como um todo vem experimentando
um processo de profundas transformações, que
se iniciou na década de 1970, formado por um
conjunto amplo de correntes de pensamento,
que formam a chamada “Nova Gestão Pública”
(do original em inglês NPM – “New Public
Management”). Esse processo também ocorre
no Brasil mais tardiamente, após influência
especialmente do Reino Unido, Austrália,
Nova Zelândia, Canadá e Estados Unidos.
No plano administrativo, a administração
burocrática surgiu no século passado conjuntamente com o Estado liberal, exatamente como uma forma de defender a
coisa pública contra o patrimonialismo. Na medida, porém, em que o Estado assumia a responsabilidade pela defesa dos direitos sociais e crescia
em dimensão, os custos dessa defesa passaram a ser mais altos do que os
benefícios do controle. Por isso, neste século, as práticas burocráticas vêm
cedendo lugar a um novo tipo de administração: a administração gerencial.
Assim, partindo-se de uma perspectiva histórica, verifica-se que a
administração evoluiu por meio de três modelos básicos: a administração
pública patrimonialista, a burocrática e a gerencial. Essas três formas
sucedem-se no tempo sem que, no entanto, qualquer uma delas seja
inteiramente abandonada.
Figura 1 – Modelos Teóricos da Administração Pública

Fonte: elaboração própria
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1.2 MODELO PATRIMONIALISTA
Nas sociedades anteriores ao advento do capitalismo e da democracia,
o Estado aparecia como um ente “privatizado”, no sentido de que não havia
uma distinção clara, por parte dos governantes, entre o patrimônio público
e o seu próprio patrimônio privado.
O rei ou monarca estabelecia seu domínio sobre o país de forma absoluta.
Ou seja, a “coisa pública” se confundia com o patrimônio particular dos
governantes, pois não havia uma fronteira muito bem definida entre ambas.
Nessas condições, o aparelho do Estado funcionava como uma extensão
do poder do soberano, e os seus auxiliares, servidores, possuíam status
de nobreza real. Os cargos eram considerados prebendas, ou seja, títulos
passíveis de negociação, sujeitos à discricionariedade do governante.
Na história brasileira, a administração pública nasce com a
Independência do país (1822). Nesse período o padrão administrativo se
resumia basicamente a dois formatos combinados: centralizado – por parte
da metrópole portuguesa, que regulamentava as atividades gerenciais
nos grandes centros produtivos – e descentralizado na estrutura local de
governo – marcada pelo patrimonialismo.
A corrupção e o nepotismo eram inerentes a esse tipo de administração.
O foco não se encontrava no atendimento das necessidades coletivas, mas,
sobretudo, nos interesses particulares do soberano e de seus auxiliares.
Esse cenário muda no final do século XIX, quando o capitalismo e
a democracia se tornam dominantes. Nesse novo momento histórico, a
administração patrimonialista torna-se inaceitável, pois não mais cabia
um modelo de administração pública que privilegiava uns poucos em
detrimento de muitos.
As novas exigências de um mundo em transformação, com o
desenvolvimento econômico que se seguia, trouxeram a necessidade de
reformulação do modo de gestão do Estado. A administração pública não
era profissionalizada, ou seja, o governante era o maior beneficiário da
riqueza do Governo e, ao mesmo tempo, era o gestor dessa riqueza.
Dessa forma, eram constantes os conflitos entre interesses públicos e
privados, visto que o governo não cumpria com suas obrigações enquanto
provedor de serviços públicos. Na realidade, a administração pública era vista
como uma forma de alguns privilegiados se apropriarem dos tributos sem
qualquer tipo de retorno para a sociedade. A grande maioria da população
não se sentia representada pelos seus governantes, no entanto pouco podia
fazer para modificar essa estrutura que se mostrava inadequada.
No Brasil, predominou até 1930 o modelo patrimonialista. O aparelho
do Estado funcionava como uma extensão do poder do soberano. A
característica principal é a indistinção entre a res publica (coisa pública,
patrimônio do povo) e a res principis (patrimônio do príncipe ou do soberano).
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Com o surgimento do capitalismo e da democracia, tornou-se
necessário fazer uma distinção clara entre bens públicos e bens privados,
visto que os cidadãos passaram e ter voz ativa e não mais permitiriam que
os recursos públicos fossem apropriados por governos patrimonialistas.
Esses fatores tornaram a administração pública patrimonialista inadequada
para as novas necessidades da sociedade, culminando no aparecimento do
modelo burocrático.
1.3 MODELO BUROCRÁTICO DE GESTÃO
Surge na segunda metade do século XIX, na época do Estado liberal, como
forma de combater a corrupção e o nepotismo patrimonialista. Constituem
princípios orientadores do seu desenvolvimento a profissionalização, a
ideia de carreira, a hierarquia funcional, a impessoalidade, o formalismo,
em síntese, o poder racional-legal.
Tratava de proteger o patrimônio público contra a privatização do
Estado por meio de uma maior profissionalização da administração pública.
Dessa evolução surgem dois conceitos importantes:
• Democracia, que é o instrumento político que protege os direitos
civis contra a tirania, que assegura os direitos sociais contra a exploração e
que afirma os direitos públicos.
• Burocracia, que é a instituição administrativa que usa, como
instrumento para combater o nepotismo e a corrupção, dois traços inerentes
à administração patrimonialista – os princípios de um serviço público
profissional e um sistema administrativo impessoal, formal e racional.
Valem aqui alguns comentários adicionais sobre o termo “burocracia”.
Max Weber, importante cientista social, ocupou-se de inúmeros aspectos
das sociedades humanas. Na década de 1920, publicou estudos sobre o que
ele chamou o tipo ideal de burocracia, ou seja, um esquema que procura
sintetizar os pontos comuns à maioria das organizações formais modernas,
que ele contrastou com as sociedades primitivas e feudais. As organizações
burocráticas seriam máquinas totalmente impessoais, que funcionam de
acordo com regras que ele chamou de racionais – regras que dependem de
lógica, e não de interesses pessoais.
Weber estudou e procurou descrever o alicerce formal-legal em
que as organizações reais se assentam. Sua atenção estava dirigida para
o processo de autoridade-obediência (ou processo de dominação) que, no
caso das organizações modernas, depende de leis. No modelo de Weber, as
expressões “organização formal” e “organização burocrática” são sinônimas.
“Dominação” ou autoridade, segundo Weber, é a probabilidade de
haver obediência dentro de um grupo determinado. Há três tipos puros
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de autoridade ou dominação legítima (aquela que conta com o acordo dos
dominados):
• dominação de caráter carismático – repousa na crença da santidade ou heroísmo de uma pessoa. A obediência é devida ao líder pela confiança pessoal em sua revelação, heroísmo ou exemplaridade, dentro do círculo
em que se acredita em seu carisma. A atitude dos seguidores em relação ao
dominador carismático é marcada pela devoção. Exemplos são líderes religiosos, sociais ou políticos, condutores de multidões de adeptos. O carisma
está associado a um tipo de influência que depende de qualidades pessoais;
• dominação de caráter tradicional – deriva da crença quotidiana
na santidade das tradições que vigoram desde tempos distantes e na
legitimidade daqueles que são indicados por essa tradição para exercer
a autoridade. A obediência é devida à pessoa do “senhor”, indicado pela
tradição. A obediência dentro da família, dos feudos e das tribos é do
tipo tradicional. Nos sistemas em que vigora a dominação tradicional, as
pessoas têm autoridade não por causa de suas qualidades intrínsecas, como
acontece no caso carismático, mas por causa das instituições tradicionais
que representam. É o caso dos sacerdotes e das lideranças, no âmbito das
instituições, como os partidos políticos e as corporações militares;
• dominação de caráter racional – decorre da legalidade de normas
instituídas racionalmente e dos direitos de mando das pessoas a quem
essas normas responsabilizam pelo exercício da autoridade. A autoridade,
portanto, é a contrapartida da responsabilidade. No caso da autoridade
legal, a obediência é devida às normas impessoais e objetivas, legalmente
instituídas, e às pessoas por elas designadas, que agem dentro de uma
jurisdição. A autoridade racional fundamenta-se em leis que estabelecem
direitos e deveres para os integrantes de uma sociedade ou organização.
Por isso, a autoridade que Weber chamou de racional é sinônimo de
autoridade formal. Uma sociedade, organização ou grupo que depende
de leis racionais tem estrutura do tipo legal-racional ou burocrática. É
uma burocracia. A autoridade legal-racional ou autoridade burocrática
substituiu as fórmulas tradicionais e carismáticas nas quais se baseavam as
antigas sociedades.
A administração burocrática é a forma mais racional de exercer a
dominação. A burocracia, ou organização burocrática, possibilita o exercício
da autoridade e a obtenção da obediência com precisão, continuidade,
disciplina, rigor e confiança.
Portanto, todas as organizações formais são burocracias. A palavra
burocracia identifica precisamente as organizações que se baseiam em
regulamentos. A sociedade organizacional é, também, uma sociedade
burocratizada. A burocracia é um estágio na evolução das organizações.
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De acordo com Weber, as organizações formais modernas baseiam-se
em leis, que as pessoas aceitam por acreditarem que são racionais, isto é,
definidas em função do interesse das próprias pessoas, e não para satisfazer
aos caprichos arbitrários de um dirigente.
O tipo ideal de burocracia, formulado por Weber, apresenta três
características principais que diferenciam essas organizações formais dos
demais grupos sociais:
• formalidade: significa que as organizações são constituídas com
base em normas e regulamentos explícitos, chamadas leis, que estipulam os
direitos e deveres dos participantes;
• impessoalidade: as relações entre as pessoas que integram as
organizações burocráticas são governadas pelos cargos que elas ocupam
e pelos direitos e deveres investidos nesses cargos. Assim, o que conta é o
cargo, e não a pessoa. A formalidade e a impessoalidade, combinadas, fazem
a burocracia permanecer, a despeito das pessoas;
• profissionalismo: os cargos de uma burocracia oferecem a seus
ocupantes uma carreira profissional e meios de vida. A participação nas
burocracias tem caráter ocupacional.
Foi um grande progresso o aparecimento de uma administração pública
burocrática em substituição às formas patrimonialistas de administrar o
Estado, visto que ainda era preciso afirmar o poder do Estado em oposição
a poderes feudais ou regionais que mantivessem práticas de apropriação
do bem público. As burocracias capitalistas modernas são uma evolução da
burocracia patrimonialista, que se autodiferenciaram ao fazer uma distinção
clara entre patrimônio público e patrimônio privado.
Na época em que a burocracia estatal foi implantada, a estrutura de
poder acentuava a concentração e a centralização das decisões, com uma
unidade de comando e controles tão rígidos que beiravam o autoritarismo,
na qual os administradores deviam cumprir somente o estabelecido em lei,
sem nenhuma discricionariedade.
Os controles administrativos implantados visavam a evitar a corrupção
e o nepotismo. Partia-se de uma desconfiança prévia nos administradores
públicos e nos cidadãos que a eles dirigem suas diversas demandas sociais.
Por isso, são empregados controles rígidos dos processos como, por exemplo,
na admissão de pessoal, nas compras e no atendimento aos cidadãos.
Uma consequência disso é que os próprios controles se tornam o
objetivo principal do funcionário. Dessa forma, o Estado volta-se para si
mesmo, perdendo a noção de sua missão básica, que é servir à sociedade.
Hoje não se concebe mais que as decisões sejam centralizadas em
um único órgão, sem a participação da sociedade, sem o fortalecimento e
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a autonomia dos órgãos técnicos que realizam as atividades estatais, pois
profundas transformações vêm ocorrendo no mundo das relações e o
Estado não pode se furtar de acompanhar essas mudanças, adaptando e
reorganizando seus serviços visando a resultados mais satisfatórios.
O modelo burocrático surgiu na tentativa de combater práticas de
corrupção e nepotismo. No entanto, novas formas de apropriação privada
de uma fatia do patrimônio público continuaram a existir:
• empresários continuavam a obter subsídios desnecessários e isenção
de impostos;
• a classe média assegurava para si benefícios especiais, muito maiores
do que está disposta a reconhecer;
• os funcionários públicos eram muitas vezes ineficientes no trabalho,
ou simplesmente não trabalhavam, mas se mantinham protegidos por leis
ou costumes que lhes garantiam a estabilidade no emprego.
A principal qualidade da administração pública burocrática é o controle
dos abusos contra o patrimônio público; o principal defeito, a ineficiência, a
incapacidade de voltar-se para o serviço aos cidadãos vistos como “clientes”.
Esse defeito, entretanto, não se revelou determinante na época do
surgimento da administração pública burocrática porque os serviços do
Estado eram muito reduzidos. O Estado limitava-se a manter a ordem e
administrar a justiça, a garantir os contratos e a propriedade. O problema
começou a se tornar mais evidente a partir da ampliação da participação do
Estado na vida dos indivíduos.
Apesar das vantagens inerentes nessa forma de organização, as
burocracias podem muitas vezes apresentar também uma série de
disfunções, conforme a seguir:
• particularismo – defender, dentro da organização, interesses de
grupos internos, por motivos de convicção, amizade ou interesse material;
• satisfação de interesses pessoais – defender interesses pessoais
dentro da organização;
• excesso de regras – multiplicidade de regras e exigências para a
obtenção de determinado serviço;
• hierarquia e individualismo – a hierarquia divide responsabilidades
e atravanca o processo decisório. realça vaidades e estimula disputas pelo
poder;
• mecanicismo – burocracias são sistemas de cargos limitados, que
colocam pessoas em situações alienantes.
Portanto, as burocracias apresentam dois grandes “problemas” ou
dificuldades: em primeiro lugar, certas disfunções, que as descaracterizam
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e as desviam de seus objetivos; em segundo lugar, ainda que as burocracias
não apresentassem distorções, sua estrutura rígida é adequada a certo
tipo de ambiente externo, no qual não há grandes mudanças. A estrutura
burocrática é, por natureza, conservadora, avessa a inovações; o principal é
a estabilidade da organização. Mas, como vimos, as mudanças no ambiente
externo determinam a necessidade de mudanças internas, e nesse ponto o
paradigma burocrático torna-se superado.
Dessa forma, é possível perceber que o modelo burocrático já cumpriu o
seu papel e que se torna obsoleto ante o ritmo acelerado de transformações
que ocorrem no mundo todo, exigindo que o Estado acompanhe as
mudanças e reoriente suas atividades para resgatar a esfera pública como
instrumento do exercício da cidadania.
Afirma-se que as transformações atuais apontam para o esgotamento
do modelo burocrático, que precisa ser superado e substituído por
outro modelo de gestão que reconstrua o setor público, desmantelado
institucionalmente e fragilizado em relação à sociedade.
Essa substituição, com o redesenho do aparato estatal, é a melhor
resposta ao esgotamento do modelo de administração burocrática até
então adotado, abrindo espaço para uma nova administração pública que
desenvolva estratégias administrativas baseadas na ampla delegação de
autoridade e na cobrança a posteriori dos resultados.
No início do século XX, nos EUA, Taylor foi pioneiro ao defender
a aplicação de métodos racionais na administração da produção, visando
à redução de erros e à otimização das tarefas, levando a aumentos na
produtividade e menores custos. Assim, o taylorismo se constituiu numa
verdadeira “escola” da Administração, ao preconizar a substituição de
métodos empíricos de gerência por métodos científicos, calcados no
estudo de tempos e movimentos, padronização de rotinas e procedimentos,
profissionalização e especialização dos trabalhadores.
1.4 MODELO GERENCIAL
Surge na segunda metade do século XX como resposta à expansão das
funções econômicas e sociais do Estado, ao desenvolvimento tecnológico e à
globalização da economia mundial, uma vez que ambos deixaram à mostra
os problemas associados à adoção do modelo anterior.
A administração gerencial é uma evolução do modelo burocrático
de gestão, visando a trazer soluções e flexibilizações que valorizam o
cidadão e prestação de serviços de qualidade. Possui um posicionamento
que privilegia a inovação e o foco em resultados baseados em valores de
eficiência, eficácia e competitividade.
A administração pública gerencial constitui um avanço, e até
certo ponto um rompimento com a administração burocrática. Isso não
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significa, entretanto, que negue todos os seus princípios. Pelo contrário, a
administração pública gerencial está apoiada na anterior, da qual conserva,
embora flexibilizando, alguns dos seus princípios fundamentais, como:
• a admissão segundo rígidos critérios de mérito (processo seletivo);
• a existência de um sistema estruturado e universal de remuneração
(planos de carreira);
• a avaliação constante de desempenho (dos funcionários e de suas
equipes de trabalho);
• o treinamento e a capacitação contínua do corpo funcional.
A diferença fundamental está na forma de controle, que deixa de
se basear nos processos para concentrar-se nos resultados. A rigorosa
profissionalização da administração pública continua sendo um princípio
fundamental.
Na administração gerencial a estratégia volta-se para:
• a definição precisa dos objetivos que o administrador deverá atingir
em sua unidade;
• a garantia de autonomia do administrador na gestão dos recursos
humanos, materiais e financeiros que lhe forem colocados à disposição para
que possa atingir os objetivos;
• o controle ou cobrança a posteriori dos resultados.
Adicionalmente, pratica-se a competição administrada no interior da
própria organização, quando há a possibilidade de estabelecer concorrência
entre unidades internas.
No plano da estrutura organizacional, a descentralização e a redução
dos níveis hierárquicos tornam-se essenciais. Em suma, afirma-se que
a administração deve ser permeável à maior participação dos agentes
privados e/ou das organizações da sociedade civil e deslocar a ênfase dos
procedimentos (meios) para os resultados (fins).
O paradigma gerencial contemporâneo, fundamentado nos
princípios da confiança e da descentralização da decisão, exige formas
flexíveis de gestão, horizontalização de estruturas, descentralização
de funções, incentivos à criatividade. Contrapõe-se à ideologia do
formalismo e do rigor técnico da burocracia tradicional. À avaliação
sistemática, à recompensa pelo desempenho e à capacitação permanente,
que já eram características da boa administração burocrática, acrescentamse os princípios da orientação para o cidadão-cliente, do controle por
resultados e da competição administrada.
Esse modelo gerencial tornou-se realidade no mundo desenvolvido
como capaz de promover aumento de qualidade e eficiência dos serviços
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sociais oferecidos pelo setor público. Para tanto, surge a necessidade de definição clara de objetivos em cada unidade da administração, descentralização das atividades administrativas, modernização das estruturas organizacionais e adoção de valores e comportamentos modernos no seio do Estado.
Algumas modificações na sociedade são elementos que impulsionam
ou promovem a necessidade de modernização da administração, como
veremos a seguir.
1.4.1 Revolução tecnológica
As áreas de comunicação e informação, principalmente, evoluíram de
forma surpreendente, o que permitiu a reestruturação do sistema capitalista,
reorganizou as empresas e os processos de trabalho, produziu importantes
inovações nas mais diversas áreas da existência humana e simplificou a
comunicação mundial.
As novas tecnologias disponíveis possibilitaram a substituição de
antigos sistemas burocráticos. Com o uso de computadores conectados à
internet ou a redes internas (intranet), a necessidade do transporte físico
das informações ou acesso a banco de dados físicos foi gradualmente
eliminada ou reduzida.
A possibilidade de dar agilidade ao processo com o uso dessas
ferramentas evoluiu de um diferencial competitivo para um pré-requisito
nas empresas de mercado e, como consequência, também nas organizações
públicas.
1.4.2 Globalização
A crescente integração
da sociedade mundial e o
funcionamento de atividades
vitais em tempo real têm
alterado de forma substancial
as relações sociais e econômicas
no mundo. A globalização, entre
outras coisas, aboliu fronteiras
econômicas, internacionalizou
o capital, unificou mercados,
hábitos e comportamentos,
permitiu a redistribuição geográfica dos processos produtivos, além de
aumentar a competição entre países.
A globalização está tornando os Estados-nações mais interdependentes
e reforçando os mercados de bens e serviços, de capitais e de tecnologias. A
cada dia os mercados absorvem novos setores da economia e aprofundam
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seu controle sobre setores antigos. No entanto, isso não significa que o
campo político esteja diminuindo ou que as decisões políticas estejam
perdendo relevância. Ao contrário, à medida que a sociedade e os mercados
se tornam cada vez mais complexos, e a sociedade civil mais exigente e
capaz de exercer o controle social, aumentam o caráter estratégico das
decisões e a necessidade de que sejam tomadas por dirigentes dotados de
mais autonomia.
Antes da integração mundial dos mercados e dos sistemas produtivos,
os Estados podiam ter como um de seus objetivos fundamentais proteger as
respectivas economias da competição internacional. Depois da globalização,
as possibilidades do Estado de continuar a exercer esse papel diminuíram
muito. Seu novo papel é o de facilitar que a economia nacional se torne
internacionalmente competitiva. A regulação e a intervenção continuam
necessárias, na educação, na saúde, na cultura, no desenvolvimento
tecnológico, nos investimentos em infraestrutura. Uma intervenção que não
apenas compense os desequilíbrios distributivos provocados pelo mercado
globalizado, mas, principalmente, que capacite os agentes econômicos a
competirem a nível mundial.
1.4.3 Demanda cada vez maior por foco em resultados
Os mecanismos de controle, na perspectiva burocrática atual,
representam um entrave à ação eficiente e inovadora; ao invés de ajudar,
representam um obstáculo. Na medida do possível, deverá acontecer uma
evolução natural dos controles a priori para controles a posteriori, baseados
em indicadores de resultados.
Uma definição importante é a escolha de quais resultados devem ser
perseguidos pela organização. A participação de todos os atores envolvidos
nesse processo é fundamental para que os resultados propostos sejam os de
que o público-alvo efetivamente precisa, de acordo com as suas prioridades,
e que estes não sejam elaborados de uma forma idealista.
A realidade contemporânea exige, adicionalmente, que o modelo de
planejamento de longo prazo seja moldado de forma a atender aos princípios
da sustentabilidade ampla e da governança.
Ressalta-se que em uma gestão orientada para resultados, apenas
com a intenção de alcançá-los, não é suficiente. Em sua descrição deve
estar explícito de forma clara qual a mudança pretendida, estabelecer
uma meta factível e mensurável, além do seu prazo de realização.
1.4.4 Flexibilidade Administrativa
A percepção dos indivíduos, antes vistos como essencialmente
egoístas e aéticos, de forma que só o controle a priori, passo a passo, dos
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processos, permitiria a proteção e sustentabilidade do patrimônio, evolui
gradualmente para uma situação em que as instituições e as pessoas têm
liberdade suficiente para alcançarem seus objetivos.
Não se trata de outorgar autonomia pela autonomia, mas sim a
autonomia necessária para o alcance dos resultados. Isso exigirá a
delimitação dos espaços de atuação dos administradores com grau de
flexibilidade dependente da natureza da atividade a ser exercida.
A flexibilidade não pode ser de uso extensivo e generalizado; deve
ser “sob medida”. Nem todos os departamento e gestores necessitam
da mesma flexibilidade, e ela tem que estar vinculada ao alcance dos
resultados. O contrato de gestão pode ser um útil instrumento de
vinculação da flexibilidade a resultados.
A mudança para uma cultura gerencial é uma mudança de qualidade.
Não se parte para o oposto, para uma confiança ingênua na humanidade –
o que se pretende é apenas dar um voto de confiança aos administradores
e controlar a posteriori os resultados. Só esse tipo de cultura permite a
parceria e a cooperação.
1.4.5 Trabalho em Rede
Uma das características
marcantes da administração
moderna é a intensificação do uso
de tecnologias de informação.
A sua utilização visa a agilizar
o processo como um todo. A
tomada de decisões se torna
mais assertiva com o aumento
das informações necessárias
disponibilizadas em um sistema
único e de fácil utilização. A
troca de informações entre os setores internos e com a própria sociedade é
facilitada e, consequentemente, torna-se mais transparente. O trabalho em
rede significa também a integração entre os setores dentro da organização,
atuando para aproximar o contato entre os responsáveis pelos projetos.
A iniciativa privada assume um papel fundamental antes ocupado
somente pelo setor público, especialmente na infraestrutura, participando
do financiamento dos projetos (parcerias público-privadas) fundamentais
que suportem oo crescimento econômico nacional em razão de sua maior
capacidade de eficiência em implantar grandes projetos com maior
qualidade e celeridade.

2

GOVERNANÇA CORPORATIVA
2.1 O QUE É GOVERNANÇA CORPORATIVA?
A definição de governança corporativa, segundo o Instituto Brasileiro
de Governança Corporativa (IBGC), é “o sistema pelo qual as empresas e
demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo
os relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria,
órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas”.
Governança é mais do que políticas e procedimentos. É sobre
como tomamos decisões, estabelecemos objetivos e monitoramos sua
realização. Em outras palavras, governança corporativa é um conjunto
de práticas que uma empresa adota para fortalecer a organização e
alinhar os interesses do negócio, dos sócios, dos diretores, acionistas
e outros stakeholders, e conciliar esses interesses com os órgãos
de fiscalização e regulamentação. Podemos dizer que a governança
mostra a direção que uma empresa deve seguir para alcançar os
resultados esperados.
Pensemos o seguinte: quando uma empresa nasce, o dono da empresa
concentra em si os principais papéis administrativos. Porém, conforme
a empresa cresce, começam a ser inseridas mais pessoas nesse contexto,
como sócios, diretores, acionistas e gerentes. A partir daí, a governança
corporativa se faz necessária.
A governança corporativa tem suas bases fundamentadas na teoria
da agência, que trata das questões associadas à relação entre principais
e agentes. Você deve estar se perguntando: “Tá, mas quem são essas
pessoas?”. Atribui-se a posição de principais aos donos da empresa. Já os
agentes são as pessoas contratadas pelos donos para administrar o negócio
e representar seus interesses. Contudo, nem sempre é isso o que acontece.
Detalharemos essa dinâmica mais à frente.
Os administradores também possuem suas próprias demandas e podem
acabar cometendo deslizes, por diversos motivos. Mas você sabia que dá
para evitar e contornar esses deslizes?
A governança corporativa não é mais um modismo, mas um
sistema de aperfeiçoamento de gestão com propósito de ampliar
valor para acionistas, consumidor, fornecedor e outros agentes que
interagem com a organização. Esse sistema evoluiu muito nos últimos
anos, passando a contar com regulamentações próprias em muitos países.
Também observamos a evolução da literatura com publicação de diversos
36
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livros, artigos e códigos de boas práticas de governança, que contribuíram
para disseminação de práticas mais eficientes de gestão e administração.
Nove fenômenos globais contribuíram para que o tema se tornasse o
principal foco de discussão sobre alta gestão no mundo, atualmente:
• crescimento e maior ativismo dos investidores institucionais;
• onda de aquisições hostis nos Estados Unidos nos anos 1980;
• globalização cada vez maior da economia;
• onda de privatizações nos países europeus e em desenvolvimento;
• desregulamentação e integração global dos mercados de capitais;
• crises nos mercados emergentes no final do século XX;
• série de escândalos corporativos nos Estados Unidos e Europa;
• crise financeira global de 2008;
• pandemia da Covid-19 com início no fim de 2019.
2.2 VISÃO GERAL SOBRE GOVERNANÇA CORPORATIVA
Governança corporativa é um tema que está no debate atual e uma área
de estudo com múltiplas abordagens. Várias são as vezes que escutamos a
utilização do termo governança de forma muito genérica ou inapropriada.
Governança, estratégia, gestão de riscos e compliance estão intimamente
relacionados.
Atualmente, já temos evidências robustas na literatura que
comprovam que boa governança implica eficiência, eficácia e bons
resultados para seus acionistas e para o cumprimento da missão da
instituição. O principal papel da governança é garantir a adesão dos
principais atores a acordos de resultados firmados, cumprimento da missão,
códigos de conduta acordados, reduzir ou eliminar os conflitos de interesse
e as quebras do dever fiduciário.
Há, ainda, outros temas em governança corporativa, como a preocupação com o ponto de vista dos outros stakeholders que não os acionistas,
bem como o estudo dos diversos modelos de governança corporativa ao
redor do mundo. Assim, o corporate governance é composto pelo conjunto de
mecanismos e regras pelas quais se estabelecem formas de controle da gestão das sociedades de capital aberto, e onde se incluem instrumentos para
monitorização e possibilidade de responsabilização dos gestores pelas suas
decisões (ou atos de gestão). A governança corporativa visa a diminuir os
eventuais problemas que podem surgir na relação entre gestores e acionistas e, consequentemente, diminuir o risco de custos da agência.
Após diversos escândalos nas corporações privadas e públicas,
há atualmente um clamor sobre o aprimoramento da governança nas
instituições. Um dos escândalos de destaque ocorreu com a Enron em 2001.
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A Enron Corporation era uma empresa de energia, commodities e serviços
dos EUA, baseada em Houston, Texas.
Em um dos controversos escândalos contábeis da última década,
descobriu-se que a empresa estava usando lacunas contábeis para esconder
bilhões de dólares de dívidas incobráveis, ao mesmo tempo em que
inflacionava os ganhos da empresa. O escândalo resultou em acionistas
perdendo mais de US$ 74 bilhões, enquanto o preço da ação da Enron caiu
de cerca de US$ 90 para menos de US$ 1 em um ano.
Quando a poeira baixou, o executivo-chefe e o diretor financeiro da
Enron estavam presos, assim como mais de 20 altos executivos de outras
empresas, enquanto mais de US$ 15 bilhões em multas e indenizações foram
pagos, coletivamente, a investidores insatisfeitos. Os escândalos também
mudaram as percepções gerais em relação à delação e levaram a sentenças
mais rigorosas para crimes de colarinho branco.
Uma investigação da SEC1 revelou que o CEO da empresa, Jeff
Skillings, e o ex-CEO da Ken Lay, mantiveram bilhões de dólares em dívidas
no balanço da empresa. Além disso, pressionaram a empresa de auditoria,
Arthur Andersen, a ignorar o problema. Os dois foram condenados com
base no testemunho do ex-empregado Sherron Watkins da Enron. No
entanto, Lay morreu antes de cumprir o tempo na prisão, mas Jeff Skillings
foi condenado a 24 anos de prisão. O escândalo levou à falência da Enron
e à dissolução de Arthur Andersen. Em 2002, o governo federal norteamericano aprovou a Lei Sarbannes-Oxley, com o propósito de restaurar a
confiança do público em geral na governança corporativa.
O colapso da Enron marcou o início de um dos períodos de fiscalização
e normatização mais movimentados e bem-sucedidos já vistos. A quebra
da empresa foi seguida por uma rápida sucessão de revelações de fraudes
na Tyco, Adelphia Communications, WorldCom e HealthSouth, e mais de
dez bancos de Wall Street enfrentaram acusações de ter divulgado análises
tendenciosas.
Apenas um ano após o escândalo da Enron, em 2002 ocorreu outro
escândalo de proporções enormes com WorldCom, que era uma empresa
americana de telecomunicações baseada em Ashburn, Virgínia. A WorldCom
pediu concordata na noite de 21 de julho de 2002 em um tribunal de Nova
York. A insolvência da gigante de telecomunicações desbancou a Enron
como a maior concordata da história dos Estados Unidos. Descobriu-se que
a empresa havia inflado seus ativos em quase US$ 11 bilhões, tornando1 Securities and Exchange Commission é uma correspondente dos EUA à nossa Comissão de
Valores Mobiliários – CVM. Trata-se da agência federal dos Estados Unidos responsável pelo
mercado de capitais no país. Dessa forma, a SEC tem responsabilidade sobre as leis de títulos
federais e a regulação do setor de valores mobiliários. Também regula as ações e o câmbio do
país, bem como os demais mercados de valores eletrônicos.
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se, de longe, um dos maiores escândalos de responsabilidade. No Brasil, a
WorldCom controlava a Embratel.
Perto do auge da bolha especulativa nas Bolsas dos EUA, em meados
de 1999, o valor de mercado da WorldCom atingiu seu pico: US$ 120
bilhões. No dia 19 de julho de 2002, a empresa valia US$ 280 milhões.
Ainda em março de 2002, analistas financeiros dos maiores bancos de Wall
Street recomendavam a compra de ações da empresa, as quais, estimavam,
poderiam crescer até três vezes naquele ano.
Os tormentos da empresa começaram a vir a público em abril de 2002,
quando seu fundador e principal executivo por 19 anos, Bernard “Bernie”
Ebbers, foi obrigado a renunciar depois do anúncio de que ele havia obtido
da companhia empréstimos pessoais de US$ 400 milhões, mais do que o
valor da empresa em julho de 2002.
A seguir, Scott Sullivan, diretor financeiro, e David Myers, controlador, renunciaram após da divulgação das fraudes nos balanços, em junho. A
empresa havia contabilizado despesas como investimentos, o que permitiu a
declaração de lucros quando na verdade o prejuízo fora de US$ 1,2 bilhões.
A empresa havia baixado os custos da linha, capitalizando em vez de
gastá-los, e inflacionou receitas fazendo inscrições falsas. O escândalo surgiu pela primeira vez quando seu departamento de auditoria interna encontrou quase US$ 3,8 bilhões em contas fraudulentas. O CEO da empresa,
Bernie Ebbers, foi condenado a 25 anos de prisão por fraude, conspiração
e arquivamento de documentos falsos. O escândalo levou a mais de 30 mil
cortes de empregos e mais de US$ 180 bilhões em perdas por investidores.
2.3 PRINCIPAIS DEFINIÇÕES
A definição de governança não é livre de contestações. Isso porque
tal definição gera ambiguidades entre diferentes áreas do conhecimento.
As principais disciplinas que estudam fenômenos de “governance” são
as relações internacionais, teorias do desenvolvimento, a administração
privada, as ciências políticas e a administração pública.
Teorias do desenvolvimento tratam a governança como um
conjunto adequado de práticas democráticas e de gestão que ajudam
os países a melhorar suas condições de desenvolvimento econômico e
social. “Boa governança” é, portanto, a combinação de boas práticas
de gestão pública e privada. O Fundo Monetário Internacional (FMI) e
o Banco Mundial exigem “boa governança” como requisito para países em
via de desenvolvimento receberem recursos econômicos e apoio técnico.
Áreas de aplicação das boas práticas são aquelas envolvidas na melhoria
da eficiência administrativa, da accountability democrática e de combate à
corrupção como exemplos de elementos essenciais de uma administração
na qual economias conseguem prosperar.
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Governança, na linguagem empresarial e contábil, significa conjunto
de princípios básicos para aumentar a efetividade de controle por parte
de stakeholders e autoridades de mercado sobre organizações privadas de
capital aberto. Exemplos de princípios institucionais de governança são: articulação entre autoridades para controlar o respeito à legislação e garantia
de integridade e objetividade pelas autoridades reguladoras do mercado.
Exemplos de princípios de governança para empresas privadas são: uma
estrutura de governança de acordo com a complexidade da organização; a
participação proporcional de acionistas na tomada de decisão estratégica;
a cooperação de empresas privadas com organizações externas (sindicatos,
credores etc.) e stakeholders internos (empregados); além de transparência
nas informações e responsabilização dos executivos do quadro dirigente
perante os acionistas (OECD, 2004).
Vejamos, a seguir, algumas definições:
Governança corporativa ou governo das sociedades ou das empresas é o
conjunto de processos, costumes, políticas, leis, regulamentos e instituições que regulam a maneira como uma empresa é dirigida, administrada
ou controlada. O termo inclui também o estudo sobre as relações entre
os diversos atores envolvidos (os stakeholders) e os objetivos pelos quais
a empresa se orienta. Os principais atores tipicamente são os acionistas,
a alta administração e o conselho de administração. Outros participantes
da governança corporativa, incluem os funcionários, fornecedores, clientes, bancos e outros credores, instituições reguladoras (como a Comissão
de Valores Mobiliários, o Banco Central etc.) e a comunidade em geral.
Muitas vezes nota-se que esta palavra é utilizada de maneira equivocada
como sinônimo de Administração. A governança preocupa-se com os
stakeholders enquanto a Administração é voltada basicamente para a
gestão interna das empresas (GOVERNANÇA CORPORATIVA, 2020).
A governança é o sistema e a estrutura de poder que regem os
mecanismos através dos quais as companhias são dirigidas e controladas
(CADBURY COMMITTEE, 1992).
Conjunto de mecanismos pelos quais os fornecedores de recursos
garantem que obterão para si o retorno sobre o seu investimento
(SHLEIFER; VISHNY (1997).
Governança corporativa é uma relação entre os stakeholders, a qual é
usada para determinar e controlar o desempenho e a direção estratégica
das organizações (HITT; IRELAND; HOSKISSON, 1999).
A governança corporativa trata do conjunto de leis e regulamentos
que visam: a) assegurar os direitos dos acionistas das empresas,
controladores e minoritários; b) disponibilizar informações que
permitam aos acionistas acompanhar decisões empresariais impactantes,
avaliando o quanto elas interferem em seus direitos; c) possibilitar aos
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diferentes públicos alcançados pelos atos das empresas no emprego de
instrumentos que assegurem observância de seus direitos; d) promover
a interação dos acionistas, dos conselhos de administração e da direção
executiva das empresas (MONKS; MINOW, 1995).
Governança corporativa pode ser descrita como mecanismos ou
princípios que governam o processo decisório dentro de uma empresa,
visando minimizar os problemas de agência (CARVALHO, 2002).
Governança corporativa pode ser definida como um conjunto de
relacionamentos entre a gerência da companhia, seus conselhos,
acionistas, e outros stakeholders. Governança corporativa também
fornece a estrutura pela qual os objetivos da empresa são estabelecidos,
e os meios para atingi-los e o monitoramento da performance são
determinados. A boa governança deveria fornecer incentivos específicos
para os conselhos e para os gestores na busca dos objetivos que
representam os interesses da companhia e dos acionistas, bem como
deveria facilitar o efetivo monitoramento do negócio (OCDE, 2004).
Capacidade de controlar o comportamento dos agentes de uma
organização, fazendo com que os recursos dessa organização sejam
mobilizados e aplicados de forma eficaz e eficiente e sob níveis de risco
adequados para o cumprimento da missão e dos objetivos requeridos
pelos acionistas e outros participantes relevantes (SANTOS, 2004).
Conjunto de valores, princípios, propósitos e regras que rege o sistema
de poder e os mecanismos de gestão das corporações, buscando a
maximização da riqueza dos acionistas e do atendimento dos direitos de
outras partes interessadas, minimizando oportunismos conflitantes com
este fim (Andrade; Rosseti, 2004).
Governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais
organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo
os relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria,
órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas. As
boas práticas de Governança Corporativa convertem princípios em
recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de
preservar e otimizar o valor da organização, facilitando seu acesso ao
capital e contribuindo para a sua longevidade (IBGC, 2015).

2.4 AS ORIGENS DA GOVERNANÇA CORPORATIVA
Ao longo do século XX, a economia dos diferentes países tornouse cada vez mais marcada pela integração aos dinamismos do comércio
internacional, assim como pela expansão das transações financeiras em
escala global. Nesse contexto, as companhias foram objeto de sensíveis
transformações, uma vez que o acentuado ritmo de crescimento de suas
atividades promoveu uma readequação de sua estrutura de controle,
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decorrente da separação entre a propriedade e a gestão empresarial. A
origem dos debates sobre governança corporativa remete a conflitos
inerentes à propriedade dispersa e à divergência entre os interesses dos
sócios, executivos e o melhor interesse da empresa.
A versão mais aceita indica que a governança corporativa surgiu para
superar o “conflito de agência” clássico. Nessa situação, o proprietário
(acionista) delega a um agente especializado (administrador) o poder de
decisão sobre a empresa, situação em que podem surgir divergências no
entendimento de cada um dos grupos sobre aquilo que consideram ser o
melhor para a empresa.
Na primeira década do século XXI, o tema governança corporativa
tornou-se ainda mais relevante, a partir de escândalos corporativos
envolvendo empresas norte-americanas como citados anteriormente (a
Enron, a WorldCom e a Tyco), desencadeando discussões sobre a divulgação
de demonstrações financeiras e o papel das empresas de auditoria. O
congresso norte-americano, em resposta às fraudes ocorridas, aprovou a
Lei Sarbanes-Oxley (SOx), com importantes definições sobre práticas de
governança corporativa.
Com o passar do tempo, verificou-se que os investidores estavam
dispostos a pagar um valor maior por empresas que adotassem boas práticas
de governança corporativa e que tais práticas não apenas favorecessem os
interesses de seus proprietários, mas também a longevidade das empresas.
Ademais, as discussões internacionais foram fortalecidas pelas iniciativas da
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE),
que criaram um fórum para tratar especificamente sobre o tema, o Business
Sector Advisory Group on Corporate Governance. Diretrizes e princípios
internacionais passaram a ser considerados na adequação de leis, na atuação
de órgãos regulatórios e na elaboração de recomendações.
Em paralelo, no Brasil, o movimento por boas práticas mostrou-se mais
dinâmico a partir das privatizações e a da abertura do mercado nacional nos
anos 1990. Nesse ínterim, em 1995, ocorreu a criação do Instituto Brasileiro
de Conselheiros de Administração (IBCA), que a partir de 1999 passou
a ser intitulado Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC),
almejando influenciar os protagonistas da nossa sociedade na adoção de
práticas transparentes, responsáveis e equânimes na administração das
organizações. Ainda em 1999, o IBGC lançou a primeira edição do Código
das Melhores Práticas de Governança Corporativa.
2.5 PRINCÍPIOS BÁSICOS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
De acordo com o Código das Melhores Práticas de Governança
Corporativa, a governança corporativa está baseada em quatro princípios
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de boas práticas. Sua adequada adoção
resulta em um clima de confiança, tanto
internamente quanto nas relações com
terceiros.
Os princípios básicos de governança
corporativa permeiam, em maior ou menor
grau, todas as práticas do Código, e sua
adequada adoção resulta em um clima de
confiança tanto internamente quanto nas
relações com terceiros.
2.5.1 Transparência (disclosure)
A transparência (disclosure) está intimamente relacionada à prestação
de informações aos acionistas, aos investidores e ao mercado em geral,
deixando clara a verdadeira situação da sociedade e apontando os rumos
que ela deve tomar.
O princípio da transparência envolve a divulgação das informações
transmitidas aos grupos de interesse, tomadores de decisão e agentes
impactados pelas ações da organização, especialmente aqueles de alta
relevância, que causam impacto nos negócios e que envolvem risco ao
empreendimento.
Consiste no desejo de disponibilizar para as partes interessadas as
informações que sejam de seu interesse, e não apenas aquelas impostas por
disposições de leis ou regulamentos. Não deve restringir-se ao desempenho
econômico-financeiro, contemplando também os demais fatores (inclusive
intangíveis) que norteiam a ação gerencial e que conduzem à preservação e
à otimização do valor da organização.
2.5.2 Equidade (fairness)
Caracteriza-se pelo tratamento justo e isonômico de todos os sócios e
demais partes interessadas (stakeholders), levando em consideração seus
direitos, deveres, necessidades, interesses e expectativas.
O conceito de equidade aborda uma relação igualitária entre empresa
e seus stakeholders. Isso garante que nenhuma parte interessada seja
tratada com privilégios e que práticas e políticas discriminatórias sejam
inconcebíveis. É o senso de justiça. O respeito aos direitos dos minoritários,
por participação equânime com à dos majoritários, tanto no aumento da
riqueza corporativa quanto nos resultados das operações, passando ainda
pela presença ativa em assembleias gerais.
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2.5.3 Prestação de contas (accountability)
Os agentes de governança devem prestar contas de sua atuação de
modo claro, conciso, compreensível e tempestivo, assumindo integralmente
as consequências de seus atos e omissões e atuando com diligência e
responsabilidade no âmbito dos seus papéis.
A prestação de contas é fundamental já que, graças a ela, a confiança
das partes interessadas aumenta. A quebra de confiança por parte de sócios,
diretores ou gestores – por negligência, atos intencionais, incompetência,
omissão de fatos-chave ou adoção de privilégios – com certeza é causa de
conflitos e manchará a imagem da empresa.
2.5.4 Responsabilidade corporativa
Os agentes de governança devem zelar pela viabilidade econômicofinanceira das organizações, reduzir as externalidades negativas de seus
negócios e suas operações e aumentar as positivas, levando em consideração,
no seu modelo de negócios, os diversos capitais (financeiro, manufaturado,
intelectual, humano, social, ambiental, reputacional etc.) no curto, médio e
longo prazos.
O último dos princípios diz respeito à imagem da empresa. Ele requer
que organizações desempenhem um bom papel no tratamento de seus
funcionários, na preservação do meio ambiente, no respeito às diferenças
culturais, no comércio justo, entre outros.
Uma empresa com responsabilidade corporativa impacta positivamente
a comunidade e zela pela viabilidade financeira das operações. Há uma
corrente que defende o compliance como um princípio que pode ser
considerado atendido na responsabilidade corporativa.
O compliance representa a conformidade quanto ao cumprimento
de normas reguladoras, expressa nos estatutos sociais, nos regimentos
internos, nas instituições legais do país e na legislação em vigor. Dentre
as boas práticas de governança, merecem destaque o dever de observância
estrita das leis, seja com vistas à satisfação dos stakeholders, seja pela
própria necessidade de submissão pura e simples ao Estado do direito, sem
digressões e/ou objetivos outros.
2.6 OS PILARES DA GOVERNANÇA CORPORATIVA
Os pilares são a sustentação da governança corporativa. A estrutura
da governança é composta pelo propósito e princípios da organização como
a fundação da casa, pelos pilares que dão sustentação às práticas que afetam
aos agentes interessados no desempenho e na missão da organização.
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Figura 2 – Pilates da Governança Corporativa

2.6.1 Propósitos – princípios básicos
Os princípios são como normas gerais de conduta, a partir das quais
uma empresa define seu propósito, missão, visão e valores. Esse propósito,
por sua vez, é que servirá como uma espécie de “código de ética” não escrito,
devendo assim pautar todas as ações de uma organização.
Essa é a base da empresa para se posicionar enquanto membro da
sociedade e de uma comunidade específica. Cabe ressaltar que, embora tenha
um viés filosófico, o propósito também deve ser mensurável e considerar
sempre o retorno esperado pelas atividades desenvolvidas.
2.6.2 Proprietários ou Sócios
Mais do que exercer seus direitos de propriedade, esses agentes
devem zelar pelo funcionamento adequado da empresa e assumir suas
responsabilidades, tanto de forma ativa e executiva, quanto acompanhando
e vigiando.
O controle acionário é só um entre os possíveis focos de disputas em
uma empresa. Além dele, o direito à propriedade e, principalmente, os
privilégios sucessórios estão entre as razões mais recorrentes de contendas
na esfera administrativa ou judicial.
A propriedade trata da relação entre a infraestrutura e o patrimônio
de uma empresa com o regime jurídico«tributário do qual faz parte. Assim,
o Conselho de Administração pode se antecipar a futuros contenciosos,
deixando claro quem tem direitos no momento de passagem de bastão.
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2.6.3 Conselho de Administração
Tem papel fundamental na governança corporativa. Trata-se de um
órgão colegiado responsável pela tomada de decisão estratégica. Deve
fazer a intermediação entre os acionistas e os diretores da empresa, além de
supervisionar essa relação. O objetivo é que todas as partes da organização
tenham seus interesses garantidos de forma isonômica
Talvez um dos principais focos de discórdia no seio das empresas seja
a falta de clareza na atribuição dos papéis de cada um de seus membros ou
dos limites de atuação dos órgãos de governança. Um membro do Conselho
de Administração tem funções diferentes das de um membro do Conselho
Fiscal, bem como de diretores. A atribuição clara dos papéis é também
uma forma de evitar o abuso de poder, que é presença marcante no mundo
corporativo, resultando em desvios de conduta.
2.6.4 Gestão
Os diretores e demais agentes executivos da empresa são responsáveis
pelo seu gerenciamento eficaz. Isso deve ocorrer dentro das leis e atendendo
aos interesses de todos, de forma sustentável.
Com papéis bem definidos, também fica mais fácil delimitar o raio de
ação dos cargos diretivos. O exercício de um certo poder deve ser sempre
orientado em proveito da empresa, e não de interesses particulares.
A alta administração precisa estar focada no propósito da
organização de maneira que a autoridade não seja confundida com
autoritarismo, ou seja, as tomadas de decisão devem buscar a melhor
alternativa de resultados para organização, e não seus próprios
interesses.
2.6.5 Auditoria independente
Este é um pilar para garantir uma visão independente e isenta que
poderá apontar desvios e alertar os demais pilares sobre eventuais falhas
que precisam ser corrigidas.
2.6.6 Conselho Fiscal
Órgão independente dentro da empresa que deve acompanhar e
fiscalizar a gestão e pode dar pareceres. Sua atuação recai, principalmente,
sobre a gestão financeira e a legalidade das ações praticadas.
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2.6.7 Conduta e conflito de interesses
A criação de um código de conduta pode ajudar a empresa a dirimir
conflitos de interesses. Estes se constituem em circunstâncias em que um
dos agentes da organização se encontra de certa forma impedido de atuar,
porque tem interesses pessoais ou de sua área que podem ser conflitantes
com os interesses da empresa como um todo.
2.6.8 Práticas
A governança sem boas práticas não garante bom desempenho.
Existem inúmeras organizações que alegam adotar as bases da governança,
mas a tomada de decisão e as práticas ignoram ou não utilizam os princípios,
pilares e boas práticas de governança no dia a dia.
As boas práticas se assentam em dois fatores essenciais. O
primeiro deles são os dados, os quais servem para orientar decisões
e toda a estratégia operacional. Não menos importante, as práticas
devem estar em conformidade com os preceitos definidos de acordo
com a tríade governança, riscos e compliance (GRC).
Importante mencionar que todo processo da governança precisa ser
internalizado e compreendido pelas pessoas. É para elas que se destinam
todas as iniciativas no sentido de elevar os padrões éticos, mantendo uma
empresa no caminho da transparência.
Contudo, é preciso definir políticas de RH consistentes, que privilegiem
o ser humano no mesmo nível das competências e habilidades exigidas.
Assim, a cultura organizacional tende a ser mais aceita, permitindo que se
forme um ambiente de trabalho produtivo e colaborativo.
O processo da governança visa a garantir a perpetuidade da
organização. Nenhuma empresa nasce planejando o dia em que vai
deixar de existir. Dessa forma, é preciso desenvolver mecanismos e
ações estratégicas para que a marca se perpetue ao longo das gerações, se
necessário até mesmo mudando o core business.
Esse é um ponto fundamental, já que o apego aos produtos pode levar
uma organização ao fracasso e à extinção. O mais importante é que, acima
deles estejam os princípios, abaixo dos quais devem estar as pessoas.
Para se manter ativa ao longo do tempo, é necessário que os
líderes da empresa estejam constantemente se questionando sobre o
que podem fazer hoje para que ela continue existindo.
2.7 OS PRIMEIROS CÓDIGOS
As discussões envolvendo acadêmicos, investidores e legisladores,
originando teorias e marcos regulatórios, avolumaram-se nos anos 1990,
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após os graves escândalos contábeis da década anterior, envolvendo
diferentes e importantes empresas. Em 1992 foi publicado, na Inglaterra,
o Relatório Cadbury, considerado o primeiro código de boas práticas de
governança corporativa.
No mesmo ano, foi divulgado o primeiro código de governança
elaborado por uma empresa, a General Motors (GM) nos Estados Unidos.
Sintomas do mesmo movimento são verificados pouco depois nos resultados
de uma pesquisa realizada pelo fundo de pensão Calpers (California Public
Employees Retirement System), nos Estados Unidos, que constatou que
mais da metade das 300 maiores companhias daquele país já tinha seus
manuais de recomendações de governança corporativa.
A OCDE aprovou, em 1999, os Princípios sobre o Governo das Sociedades, passando a ser uma referência internacional para decisores políticos, investidores, sociedades e outros sujeitos com interesses relevantes em
todo o mundo. O Fórum para a Estabilidade Financeira considerou os princípios como uma das doze normas fundamentais para sistemas financeiros
sólidos. Os princípios servem também de base a um amplo programa de
cooperação entre os Estados-membros da OCDE e países terceiros, além
de justificarem a vertente dos relatórios sobre o cumprimento de padrões e
códigos (Reports on the Observance of Standards and Codes – ROSC) do Banco Mundial e FMI, relacionado com a governança corporativa.
2.8 COMO FUNCIONA A GOVERNANÇA?
A governança organizacional envolve três atividades básicas realizadas
pelos seus responsáveis, conforme ABNT (2018 apud TCU, 2020):
a) Avaliar, com fundamento em evidências, o ambiente, os cenários,
as alternativas, o desempenho e os resultados atuais e os almejados. É
necessário avaliar para poder direcionar. São perguntas típicas desta
atividade:
• Qual é o problema?
• Quais são as evidências desse problema?
• Devemos agir para tratar esse problema (avaliar opção do
contrafactual)?
• Já existem ações em andamento para tratar essas questões? Estão
produzindo os resultados esperados?
• Quais são possíveis alternativas de tratamento?
• Há evidências de que essas alternativas de tratamento produzam os
efeitos/impactos esperados?
• Quais dessas alternativas são mais adequadas em termos de custobenefício (especialmente num contexto de recursos escassos)?
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• De que recursos dispomos?
• Onde estamos? Onde queremos chegar?
b) Direcionar, priorizar e orientar a preparação, a articulação e a
coordenação de políticas e de planos, alinhando as funções organizacionais
às necessidades das partes interessadas (usuários dos serviços, cidadãos e
sociedade em geral) e assegurando o alcance dos objetivos estabelecidos.
O direcionamento dá os critérios para o monitoramento. São perguntas
típicas desta atividade:
• Quais alternativas de tratamento serão selecionadas para tratar o
problema e por quê (evidências)?
• Quais devem ser os objetivos? Como os alcançaremos?
• Que estruturas precisam existir e funcionar para viabilizar a execução
dessas iniciativas?
• Quais são os riscos? Que cuidados tomaremos?
c) Monitorar os resultados, o desempenho e o cumprimento de
políticas e planos, confrontando-os com as metas estabelecidas e as
expectativas das partes interessadas. O monitoramento gera insumos para
a avaliação. São perguntas típicas desta atividade:
• Estamos no rumo certo?
• Estamos produzindo os efeitos e impactos esperados?
• Que correções fazer?
• Chegaremos ao destino?
Por sua vez, as atividades básicas de gestão são:
a) Planejar – dada a direção, as prioridades e os objetivos, quais são os
passos para chegar lá?
b) Executar – colocar o plano para funcionar e gerar resultados de
políticas e serviços;
c) Controlar – como estão os indicadores de eficácia e de eficiência?
Como lidar adequadamente com os riscos de não cumprir as metas?
Abaixo, temos uma imagem utilizada na 3.ª edição do Referencial de
Governança do TCU para ilustrar a interação entre governança e gestão.
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Figura 3 – Ciclo de governança e gestão

Fonte: 3.ª Versão do Referencial de Governança do TCU
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Figura 4 – Governança organizacional pública

Fonte: 3.ª Versão do Referencial de Governança do TCU.
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Essas práticas não contêm todo o conjunto possível de práticas
de governança organizacional, mas somente aquelas consideradas,
atualmente, aplicáveis a quaisquer organizações públicas ou outros entes
jurisdicionados ao TCU (com base em normativas federais sobre o tema,
literatura internacional e nacional, bem como fiscalizações de governança
realizadas pelo TCU).
A OCDE (2018) destaca que a liderança é elemento crucial para
promover a boa governança pública. O comprometimento dos agentes dos
mais altos níveis políticos e gerenciais do setor público é essencial para
o sucesso no desenvolvimento e implementação dos valores, estratégias,
políticas e processos necessários à boa governança e à melhoria dos
resultados que são entregues à sociedade.
É papel fundamental da liderança avaliar o modelo de governança
adotado e ajustá-lo ao contexto e aos objetivos organizacionais,
comunicando-o adequadamente às partes interessadas. A liderança
também é responsável por promover uma cultura de ética e integridade,
de forma que as ações institucionais e as de seus gestores e colaboradores
individualmente priorizem o interesse público sobre o interesse privado.
2.10 BENEFÍCIOS DA GOVERNANÇA CORPORATIVA
Ao adotar a governança corporativa, as organizações podem se beneficiar de várias formas conforme descrito de forma suscinta na figura 5.
Figura 5 – Importância e benefícios da governança corporativa

Fonte: elaboração própria.
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2.10.1 Identificar, avaliar e mitigar riscos
Existem várias ferramentas e mecanismos de controle para mitigar a
gestão de riscos em um processo de governança aprimorada.
Como a tomada de decisão é sempre resultado de uma inteligência
coletiva e pode ser supervisionada tanto por instâncias de governança
e eventualmente por auditorias internas e externas, os riscos de erros
diminuem drasticamente.
2.10.2 Transparência no processo de sucessão e retenção de talentos
Nem sempre a sucessão em cargos importantes na empresa segue
critérios justos e isonômicos. Isso é particularmente crítico em empresas
familiares ou empresas que não adotaram processos profissionais e
meritocráticos em seu modelo de seleção.
Boas práticas de governança corporativa requerem que esses processos
de RH voltados para a sucessão se tornem transparentes, profissionais
e mais objetivos, inclusive com contratação de empresas especializadas,
quando for o caso.
A rotatividade é um dos maiores problemas enfrentados pelo setor
de gestão de pessoas, especialmente quando perdemos pessoas-chave no
desempenho da organização.
Isso se manifesta, por exemplo, no fato de uma empresa não possuir um
plano de carreira, vantagens extras, capacitação ou qualquer outra melhoria
para o colaborador, o que, inevitavelmente, leva à perda de talentos.
Entretanto, também por meio da governança corporativa buscase tornar o ambiente organizacional o mais propenso possível ao
desenvolvimento dos colaboradores, não apenas no sentido profissional,
mas também no pessoal.
Além disso, a empresa que possui um plano de gestão que atenda às
equipes e seus membros passa a ser reconhecida por isso. Dessa maneira, é
construída a imagem positiva da organização, o que contribui para a atração
dos melhores profissionais para fazer parte do quadro de colaboradores.
2.10.3 Aprimoramento e monitoramento da gestão
Em empresas sem governança é muito difícil monitorar a gestão dos
altos cargos. Afinal, eles são os líderes do negócio, e não há ninguém acima
deles.
Com as ferramentas usadas na governança corporativa, como os
conselhos, acordos de resultados, plano de negócios, sistema de indicadores
de desempenho, esse monitoramento se dá de forma natural.

Governança, riscos e performance | 53

A governança corporativa traz impactos positivos ao processo de gestão
da empresa. Por exemplo, quando se aplica uma auditoria independente e
baseada no princípio da transparência, é possível evidenciar diversas forças
e fraquezas que rondam a gestão.
Nesse sentido, ela permite que a empresa, sob o viés macro, organize-se
e tenha um pensamento estratégico mais elaborado; e sob o aspecto micro,
faz com que os gestores e colaboradores tornem os processos decisórios
mais assertivos e eficientes.
2.10.4 Auxílio na tomada de decisões estratégicas
Importantes decisões estratégicas são tomadas por órgãos colegiados
compostos por executivos de alto nível, o Conselho de Administração com
suporte de comitês técnicos especializados ao invés de uma decisão singular
de um único executivo, devendo estar sujeitas a um processo de avaliação e
monitoramento constante.
Um dos principais benefícios da governança corporativa impacta
diretamente o planejamento estratégico, uma vez que ela permite que a
empresa elabore suas ações a curto, médio e longo prazo. Assim, os gestores
se tornam mais aptos a conhecer mais detalhadamente as forças e fraquezas
da corporação, antevendo crises e aproveitando oportunidades.
Com isso, o planejamento estratégico aprimora táticas e estratégias
para a criação de soluções inovadoras e eficazes aos problemas que surgem.
Dessa forma, sempre serão bem estudadas e tomadas com a devida cautela
e competência.
2.10.5 Minimizar conflitos
O maior bem que uma empresa possui é o capital humano. No entanto,
como esse capital é formado por pessoas com backgrounds e personalidades
muito distintas entre si, é comum e natural que haja conflitos. Estes,
contudo, não devem assumir proporções incontroláveis e negativas.
Pelas próprias características da governança corporativa, como a
transparência, a isonomia e o uso da inteligência coletiva e interdisciplinar,
os conflitos são drasticamente minimizados.
E a governança corporativa colabora para a resolução de situações
conflituosas. Por meio de um código de conduta, transparência e equidade,
é possível mudar a forma como se lida com os conflitos, entendendo-os
como fatores para crescimento pessoal e profissional das partes envolvidas,
além de reflexo de uma equipe diversa, plural e crítica.
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2.10.6 Valorização da imagem institucional e facilidade de acesso a capitais
Até por determinação dos órgãos reguladores, a captação de recursos
por meio de ações pode acontecer em empresas em que a governança
corporativa é aplicada. Além disso, esse é um fator positivo de análise de
crédito por parte de instituições financeiras.
Nem sempre o faturamento é a principal característica que atrai
investidores ou permite acesso a empréstimos. Nos dias de hoje, com a
crescente volatilidade do mercado, os investidores ou financiadores buscam
empresas reconhecidas por sua transparência e boas práticas de gestão.
Isso porque essas variáveis garantem maior segurança ao investidor, uma
vez que fornecem a ele um cenário mais verdadeiro da empresa na qual
aplicará seus recursos.
Além disso, por meio das práticas de governança corporativa, o
investidor pode identificar o grau de seriedade da empresa e os valores
com os quais ela está comprometida e dos quais ele compartilha. Ou seja,
ao garantir a transparência e a divulgação dos valores de uma organização
com clareza, idoneidade e seriedade, a governança corporativa é capaz de
possibilitar a atração de novos investidores.
Muitas organizações costumam gastar muito dinheiro com campanhas
de marketing para melhorarem sua imagem institucional. Esse é, de fato,
um caminho possível. No entanto, a governança corporativa por si só
também exerce um papel importante nesse sentido. Isso porque o sistema
de governança corporativa, alicerçado na responsabilidade corporativa e no
accountability, garante que os valores associados à identidade da marca sejam
reforçados e ampliados. Isso pode ser observado quando, nas pesquisas
de mercado, a empresa apresenta boa avaliação por parte do público de
interesse no quesito impacto social, por exemplo.
2.10.7 Alinhamento de interesses
Por fim, vamos nos lembrar que um dos principais objetivos da
governança corporativa é exatamente alinhar os interesses de acionistas,
proprietários, gestores, colaboradores e outros stakeholders.
2.11 MODELOS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
De acordo com o IBGC, há diversos modelos de governança praticados
em diferentes países no mundo, sendo as suas melhores práticas instituídas
de acordo com seu cenário econômico, social, corporativo e econômico.
Entretanto, nos mercados mais desenvolvidos, que servem de modelo aos
demais países, pode-se dividir os sistemas em duas grandes categorias, de
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acordo com a presença ou não dos shareholders2 na operação, que são outsider
system e insider system. Os principais modelos são:
2.11.1 Shareholder Oriented – Outsider System – sistema de
governança anglo-saxão (Estados Unidos e Reino Unido):
Neste sistema, o foco da governança se volta para a atuação de
diversos acionistas, dispersos no mercado de ações, e que não fazem parte
da empresa. Como esses agentes visam ao lucro, estarão sempre muito
atentos a quaisquer atos que possam prejudicar seus interesses e diminuir a
eficiência e a geração de valor do negócio.
Nele, identificamos:
• acionistas pulverizados e tipicamente fora do comando diário das
operações da companhia;
• estrutura de propriedade dispersa nas grandes empresas;
• papel importante 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;
• foco na maximização do retorno para os shareholders (orientado
para o acionista).
2.11.2 Stakeholder – oriented – insider system – sistema de governança
da Europa Continental e Japão
Neste modelo, todos aqueles que de alguma forma contribuem para o
sucesso do negócio, sejam colaboradores, gestores e até parceiros, externos
à empresa, zelam pela governança corporativa. Nele, identificamos:
• grandes acionistas tipicamente no comando das operações diárias,
diretamente ou via pessoas de sua indicação;
• estrutura de propriedade mais concentrada;
• papel importante do mercado de dívida e títulos no crescimento e
financiamento das empresas;
• frequente o controle familiar nas grandes companhias, com exceção
do japão, bem como a presença do estado como acionista relevante;
• presença de grandes grupos/conglomerados empresariais, muitas
vezes altamente diversificados;
2 Shareholder é uma palavra de origem inglesa muito comum no ambiente empresarial, e que em
língua portuguesa significa acionista, ou seja, é uma pessoa que possui pelo menos uma ação de
uma organização empresarial.

56 | Marcio Lima Medeiros

• baixo ativismo e menor porte dos investidores institucionais;
• reconhecimento mais explícito e sistemático de outros stakeholders
não financeiros, principalmente funcionários (orientado para as partes
interessadas).
2.11.3 Sistema alemão
Neste modelo de governança corporativa, a importância dos acionistas
é reduzida. A gestão da empresa é determinada por meio de um asserto que
engloba vários níveis hierárquicos da organização.
O que acontece é que, como o acesso ao capital monetário retira seu
foco dos acionistas e o leva para instituições bancárias, estas passam a ter
certa influência sobre o negócio.
2.11.4 Sistema latino-americano
Muito focado nos grandes acionistas, vem sendo melhorado e, hoje,
pequenos acionistas e integrantes da gestão empresarial passaram a ter
mais voz nesse modelo de governança.
No Brasil, o modelo de governança corporativa aproxima-se mais
do insider system, com predominância da propriedade concentrada, papel
relevante do mercado de dívida, forte presença de empresas familiares e
controladas pelo Estado e mais orientado às partes interessadas.
No entanto, à medida em que o mercado de capitais e os investidores
institucionais ganham destaque como alternativa de financiamento para as
empresas, a governança corporativa, no Brasil, vem, aos poucos, adquirindo
algumas características do modelo anglo-saxão, o outsider system, com
menor participação dos shareholders no comando das operações.
Alguns exemplos disso são a crescente importância do mercado
acionário como fonte de financiamento, o surgimento de algumas empresas
com capital disperso e ativismo de acionistas ganhando importância.
2.12 CINCO ONDAS DA GOVERNANÇA CORPORATIVA ATÉ A ESG
2.12.1 Primeira fase – Relatório Cadbury
A primeira fase da governança surgiu com a proliferação dos “códigos
de melhores práticas de governança”, a partir do Relatório Cadbury inglês
de 1992. Esse movimento trouxe o reconhecimento da importância do
tema, valorizando o papel dos conselhos de administração, um mecanismo
de “pesos e contrapesos” entre a base acionária (muitas vezes com muita
concentração) e o time de administradores (invariavelmente conflitado,
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enviesado e limitado em seus processos
decisórios), trazendo uma visão mais
estratégica, independente e de longo prazo.
O Relatório Cadbury inspirouse nas práticas do mercado de capitais
norte-americano, considerado o mais
forte e avançado do mundo. O seu
desenvolvimento foi necessário tendo em
vista que os conselhos de administração
das corporações do Reino Unido, até o
início dos anos 1990, não vinham atuando
de forma aceitável.
Em 1991, o Banco da Inglaterra
criou um comitê para elaborar um Código
das Melhores Práticas de Governança
Corporativa. O comitê foi constituído por
representantes da Bolsa de Valores de
Londres e do Instituto de Contadores Certificados, sob coordenação de
Adrian Cadbury. Assim, foi elaborado o Relatório Cadbury, que foi publicado
em dezembro de 1992, considerado pioneiro pelas propostas inovadoras à
época.
Conforme Andrade e Rossetti (2014), o Relatório Cadbury baseia-se
em cinco termos de referência, focados em dois princípios – a prestação de
contas responsável e a transparência:
• as responsabilidades de conselheiros e executivos na análise e
apresentação de informações para os acionistas e outras partes interessadas
sobre o desempenho da companhia;
• a frequência, a clareza e a forma como as informações contábeis e
seus complementos devem ser apresentadas;
• a constituição e o papel dos conselhos;
• as responsabilidades dos auditores e a extensão de suas atribuições;
• as ligações entre acionistas, conselhos e auditores.
A partir desse relatório, outros foram desenvolvidos com o intuito de
revisar as práticas e condutas indicadas, bem como no sentido de aperfeiçoálas, tendo destaque o Relatório Greenbury (1995), o Relatório Hampel
(1998), o Relatório Turnbull (1999) e o Relatório Higgs (2003). Todavia,
até este último, a essência do Relatório Cadbury foi mantida.
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Tabela 1 – Relatório Cadbury: foco na separação de responsabilidades
Conselho de
Conselheiros não
Conselheiros
Administração
executivos
executivos
Deve reunir-se reOs conselheiros
É admitida a
gularmente, manter
não executivos
existência de
controle sobre a com- exercerão julga- conselheiros que
panhia e monitorar
mentos indepen- exercem cargos
sua direção executiva:
dentes sobre
de direção:
Clareza na divisão de
a estratégia, o
Contratos não
responsabilidades do
desempenho, a
deverão exceder
conselho e da direção;
destinação dos
três anos sem a
Equilíbrio de poder e recursos e os paaprovação dos
de autoridade;
drões de conduta
acionistas;
Constituição “mista”,
da companhia:
Remunerações
com conselheiros
Maioria deverá
divulgadas total
externos indepenser independente
e claramente
dentes;
da direção;
e sujeitas às
Presidente do conseAusência de
recomendações
lho e diretor execuquaisquer conflide um comitê
tivo não acumulam
tos de interesse;
composto em
funções;
Eleitos por mansua totalidade
Atuação com base em datos determina- por conselheiros
programação formal
dos;
mão executivos;
dos assuntos relevanEscolhidos por
Explicitação
tes, assegurando que processo formal.
das bases de
o direcionamento e
avaliação do
controle da compadesempenho.
nha estejam em suas
mãos;
Consenso na contratação de assessorias
profissionais independentes;
Pleno acesso ao
aconselhamento do
principal executivo;
Exoneração do principal executivo: um
assunto para o conselho como um todo.
Fonte: Fiorini and colaboradores (2016)

Relatórios e
Controles
É dever do
conselho apresentar
uma avaliação
equilibrada e
compreensível
da situação da
companhia. Com
este propósito, o
conselho deverá:
Assegurar uma
relação objetiva e
profissional com os
auditores;
Implantar um
comitê de auditoria:
Constituído por
pelo menos três
conselheiros não
executivos;
Com clara definição
de autoridade e de
responsabilidades;
Registrar sua
responsabilidade na
preparação do texto
que acompanha
os relatórios dos
auditores;
Reportar sobre a
eficácia do sistema
interno de controle
da companhia.

2.12.1 Segunda fase – Lei Sarbanes Oxley
Após uma onda global de escândalos financeiros e fraudes contábeis
em diversos grupos econômicos, o princípio da “essência sobre a forma”,
com o reconhecimento mundial do IFRS e o comprometimento formal das
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lideranças sobre o conteúdo real das demonstrações financeiras passaram
a ser a regra geral.
Em 2001, a Enron Corporation era considerada a sétima maior empresa
dos Estados Unidos e uma das maiores companhias do setor de energia
do mundo. A WorldCom era uma gigante do setor de telecomunicações,
segunda maior operadora americana de telecomunicações a longa distância
e a primeira operadora mundial em serviços de internet, sendo considerada,
no final dos anos 1990, uma empresa símbolo da euforia americana.
Essas duas empresas são exemplos de grandes corporações que
enfrentaram problemas com fraudes contábeis, quando administradores
ocultaram dos investidores grandes perdas econômicas decorrentes
de baixo desempenho. Mas também poderíamos citar outros casos de
escândalos envolvendo Xerox, Arthur Andersen, Adelphia e Parmalat. A
quebra dessas empresas surpreendeu o mercado que, até então, consideravaas saudáveis. A descoberta das práticas fraudulentas de cifras astronômicas,
em especial em um mercado considerado razoavelmente seguro como o
mercado norte-americano, além de abalar a credibilidade das instituições,
desencadeou profunda descrença dos investidores. A crise também envolveu
a negociação de ações por pessoas de posse de informações privilegiadas e
empréstimos problemáticos para administradores.
A Lei Sarbanes-Oxley (SOX) foi sancionada pelo governo dos Estados
Unidos em julho de 2002 como resposta a esses escândalos que desafiaram
os controles do sistema acionário americano. Foi uma resposta legislativa
para intervenção no mercado, mas que teve objetivo de restaurar a confiança
perdida pelos investidores e evitar que a crise atingisse proporções ainda
maiores.
Conforme menciona Silva (2010), “o princípio que sugere full and fair
disclosure (direito e transparência total) como um dos alicerces para o bom
funcionamento do mercado de capitais é aceito universalmente”.
A introdução dessa lei estabeleceu, dentre outras coisas, novos padrões
de divulgação de informações, novas responsabilidades aos principais
executivos da empresa, além da implantação de critérios mais rígidos
de fiscalização dos procedimentos contábeis. Conselheiros, executivos,
investidores, contadores, auditores, advogados e analistas – comportem-se.
Andrade e Rossetti (2014) destacam as principais normas estabelecidas
pela lei Sarbanes-Oxley agrupadas pelos valores destacados a seguir:
• compliance ou conformidade legal;
• accountability ou prestação responsável de contas;
• disclosure ou mais transparência;
• fairness ou senso se justiça.
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A eficácia da Sarbanes-Oxley act estende-se além dos limites territoriais
dos Estados Unidos, aplicando-se a toda e qualquer empresa no mundo que
deseja negociar na bolsa de valores norte-americana. Aproximadamente 40
empresas brasileiras listadas nas bolsas americanas foram impactadas pela
“nova legislação”.
Muito se tem discutido sobre os custos e benefícios da Lei SarbanesOxley, mas é indiscutível a contribuição dela para evolução dos mecanismos
de controle e das boas práticas de governança corporativa no mundo inteiro.
2.12.3 Terceira fase – Crise Financeira de 2008
Advém da crise financeira de 2008, que assolou a maioria das
instituições financeiras e grandes grupos econômicos, rediscutindo o papel
da autorregulação, mais foco na chamada “gestão de risco”, uma revisão
no papel dos chamados gatekeepers (profissionais, como os auditores,
que verificam e validam as informações empresariais ao mercado) e o
estabelecimento da importância do compliance.
Considerada por muitos economistas como a pior crise econômica
desde a Grande Depressão, a crise financeira de 2008 ocorreu devido a uma
bolha imobiliária nos Estados Unidos, causada pelo aumento nos valores
imobiliários, o que não foi acompanhado por um aumento de renda da
população.
2.12.3.1 Primeiramente, vamos entender o que é uma bolha imobiliária
Formalmente, significa que diversos bancos passaram a oferecer mais
créditos, expandindo o crédito imobiliário e atraindo os consumidores, o
que causou a valorização dos imóveis. Até que, com a alta procura, a taxa
de juros subiu, derrubando os preços dos imóveis. Como muitos desses
empréstimos foram de alto risco, muita gente não teve como pagá-los e
diversos bancos ficaram descapitalizados.
Em outras palavras, os bancos passaram a oferecer empréstimos
a juros baixos para a população financiar a compra de imóveis – mesmo
para pessoas que não conseguiam comprovar renda suficiente para quitálos! Isso aumentou a procura por imóveis e, com isso, os preços foram
subindo, não pela valorização das áreas, mas apenas porque mais pessoas
estavam procurando imóveis. A consequência foi uma bolha imobiliária, já
que as pessoas financiavam imóveis a um preço muito acima do que eles
realmente valiam. Quando os bancos passaram a aumentar a taxa de juros
dos empréstimos, ou seja, as pessoas teriam que pagar mais juros sobre o
valor emprestado, muitas delas não conseguiram mais pagar as parcelas
dos empréstimos e, com isso, os bancos não tinham mais dinheiro para
realizar suas operações, o que foi o início da crise.

Governança, riscos e performance | 61

2.12.3.2 Vamos a um exemplo?
Na prática, isso significa que um americano tinha uma renda mensal
de dois mil dólares. Decidido a comprar uma casa própria, foi ao Banco X
e conseguiu um financiamento para comprá-la em parcelas mensais de mil
e quinhentos dólares, pois como não precisou apresentar nenhum comprovante de quanto ganhava, informou que recebia quatro mil dólares por mês.
A casa em que estava interessado era em uma área bastante procurada
e custava quatrocentos mil reais, sendo que um ano atrás valia apenas
duzentos mil reais. Mas, como acreditava que a casa iria se valorizar ainda
mais, ele fechou o negócio.
Um ano depois, o americano estava com dificuldades de pagar as
parcelas da casa e tentou vendê-la. Outro americano ficou interessado
e procurou o banco, que ofereceu um crédito igual ao que o anterior
conseguiu – mesmo prazo, mesmo valor –, só que as parcelas não seriam de
mil e quinhentos dólares, mas de mil e setecentos dólares mensais. Então,
desistiu do negócio. E o mesmo ocorreu de forma generalizada.
Assim, percebeu que sua casa não poderia mais ser vendida pelos duzentos mil que comprou, pois o preço máximo que lhe ofereceram foi cem
mil dólares. Como estava desesperado, pois não podia vender a casa, porque
receberia muito menos do que ainda devia ao banco, não conseguiu continuar pagando as parcelas do empréstimo, e muitas pessoas também não.
Por fim, o banco não tinha mais dinheiro para emprestar a outras
pessoas, para pagar os funcionários, despesas de água, energia elétrica e
fornecedores. Foi exatamente isso o que ocorreu nos EUA, só que com
dezenas (talvez centenas) de bancos e milhões de pessoas.
Nesse sentido, em 15 de setembro de 2008, um dos mais tradicionais
bancos americanos, o Lehman Brothers, decretou falência. Esta, seguida
por uma enorme queda das bolsas mundiais, marcou o início de uma das
mais severas crises econômicas que o mundo já conheceu.
2.12.3.3 Como a crise ocorreu?
Apesar de o início da crise ser associado à quebra do Lehman Brothers,
o problema teve origem em uma sucessão de fatos ocorridos desde o final
da década de 1990. Nesse período, houve uma grande expansão do crédito
no mercado norte-americano com pouca ou nenhuma regulação ou monitoramento sobre a qualidade do crédito e capacidade de pagamento do credor.
A grande questão é que havia uma prática muito comum no país, a
da hipoteca. Essa é uma modalidade de crédito na qual as pessoas obtêm
um empréstimo bancário e colocam o imóvel como garantia de que o
empréstimo será pago (se não pagarem o empréstimo, o banco toma o
imóvel da pessoa). Além disso, a pessoa pode hipotecar o mesmo imóvel
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diversas vezes, ou seja, contrair vários empréstimos, mas com o mesmo
imóvel como garantia de todos eles.
Com a expansão do crédito, conforme explicado no exemplo referido
acima e com um histórico de juros baixos no país, as pessoas passaram
a hipotecar suas casas para investir em mais imóveis, o que gerou uma
valorização destes, alimentando ainda mais o mercado imobiliário.
O maior problema dessa expansão desordenada do crédito foi que
uma parte considerável dos empréstimos foi concedida a pessoas que não
possuíam condições de quitá-los, como desempregados e pessoas que não
tinham renda comprovada, pessoas como o exemplo acima. São os chamados
subprime mortgages, hipotecas de alto risco.
Além disso, os bancos criaram títulos no mercado financeiro lastreados nessas hipotecas (ou seja, lançaram títulos com o valor baseado nas hipotecas) e os vendiam para outros bancos, instituições financeiras, companhias de seguros e fundos de pensão, ativos negociados pelo mundo inteiro.
Outro fator que contribuiu para a crise foi a estagnação da renda das
famílias, movimento que vinha ocorrendo desde os anos 1980. Além disso,
os altos gastos do governo americano com as Guerras do Afeganistão e
Iraque também contribuíram. Isso porque os gastos do governo americano
com as guerras foram elevados e contribuíram para o aumento da inflação
no país. Com o aumento da inflação, o Federal Reserve (equivalente ao Banco
Central) aumentou os juros a partir de 2004, na tentativa de diminuir a
inflação. Entretanto, isso estrangulou financeiramente as famílias, que não
conseguiam mais crédito nem honrar as dívidas provenientes das hipotecas.
Com isso, em 2006, algumas instituições de crédito que concediam as
hipotecas de alto risco começaram a quebrar. Isso impactou diretamente
vários bancos maiores envolvidos nas operações com o Lehman Brothers.
2.12.3.4 Como a crise afetou o sistema financeiro mundial?
Após a quebra do tradicional banco americano e a recusa do governo norte-americano de salvá-lo – ao colocar dinheiro público num banco
privado –, as bolsas ao redor do mundo colapsaram, pois os investidores
passaram a resgatar suas aplicações, diminuindo a liquidez no mercado.
Isso quer dizer que quem tinha dinheiro investido em bancos e em
ações pediu para sacá-lo com medo de perdê-lo, e os bancos não tinham
como cobrir tantos saques.
Após a recusa do governo norte-americano de socorrer o Lehman
Brothers, houve o anúncio de que o Bank of America iria adquirir a Merrill
Lynch – a maior corretora dos EUA. Nos dias seguintes, as bolsas mundiais
perderam mais de 30% do seu valor, ou seja, as empresas de capital aberto
(as que comercializavam ações) valiam 30% menos do que antes da crise.
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Na sequência, a AIG – uma das maiores seguradoras do país – teve seu
crédito rebaixado por ter subscrito mais contratos de derivativos de crédito
do que sua capacidade de os pagar. Isso significa que a seguradora informou
que teria a capacidade de quitar mais empréstimos do que tinha dinheiro
para fazer. Com isso, o governo norte-americano decidiu intervir e injetar
recursos públicos para salvar a empresa.
Cabe ressaltar o papel das agências avaliadoras de risco – Standard &
Poor’s, Fitch e Moody’s –, empresas que avaliavam e davam notas para outras
empresas e para tipos de empréstimos na crise. Essas empresas garantiam
que os CDOs (obrigações de dívida com garantia) eram investimentos de
qualidade, mas na verdade não eram. Isso porque, como já mencionamos,
não havia comprovação de que as pessoas poderiam pagá-los e, portanto, os
títulos eram de alto risco, ao contrário do informado.
Após os colapsos do Lehman Brother e da AIG, outras importantes
instituições financeiras ao redor do mundo, como o Citigroup, Northern
Rock, Swiss Re, UBS e Société Générale, declararam enormes prejuízos
nos balanços, agravando ainda mais a desconfiança do mercado.
2.12.3.5 Consequências para os Estados Unidos
Ao anunciar o Programa de Alívio de Ativo Problemático para os
EUA, o então presidente daquele país, George W. Bush (apud FREITAS,
2020), proferiu as seguintes palavras:
Eu acredito muito na livre iniciativa, por isso o meu instinto natural é se
opor a intervenção do governo. Eu acredito que as empresas que tomam
más decisões devem sair do mercado. Em circunstâncias normais, eu
teria seguido esse curso. Mas estas não são circunstâncias normais.
O mercado não está funcionando corretamente. Houve uma perda
generalizada de confiança, e grandes setores do sistema financeiro da
América estão em risco.

O Programa de Alívio de Ativo Problemático, anunciado em 24 de
setembro de 2008, foi uma polêmica medida que previa a liberação de 700
bilhões de dólares em ajuda para os bancos.
Além disso, os grandes bancos centrais ao redor do mundo lançaram
programas de incentivo, injetando liquidez nos mercados, ou seja,
aumentando o crédito para as pessoas e empresas, na tentativa de conter
a crise. Apesar disso, a crise se espalhou e atingiu empresas consideradas
sólidas até então, como a General Motors e a Crysler.
A renda coletiva das famílias norte-americanas teve uma queda de
mais de 25% entre 2007 e 2008. O índice S&P 500, composto pelos ativos
das 500 maiores empresas dos EUA listadas nas bolsas, caiu cerca de 45%.
O desemprego subiu para 10,1%, maior percentual desde 1983.
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2.12.3.6 Consequências para a Europa
A principal crítica que é feita é que, apesar dos esforços dos bancos
centrais que injetaram mais de um trilhão de dólares na economia mundial,
a crise espalhou-se em cerca de dois anos depois do início, atingindo países
europeus, em especial a zona do euro.
Entre os países da zona do euro, a crise de 2011 foi mais forte nos
países chamados PIIGS (Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha), países
que – com exceção da Itália que possui uma maior industrialização – são
dependentes do turismo. Em geral, a principal consequência adotada nesses
países foram as políticas de austeridade.
O caso mais emblemático foi da Grécia, que teve de contratar volumosos
empréstimos junto ao Fundo Monetário Internacional e, em contrapartida,
implementar controversos cortes de gastos, reduzindo direitos trabalhistas,
folha salarial dos servidores públicos e realizando privatizações.
Essas medidas implementadas foram acompanhadas por diversos
protestos no país que criticavam as contrapartidas impostas pelo FMI,
o papel da União Europeia e o governo grego. As críticas ocorreram
devido aos impactos negativos na população do país, como aumento do
nível de desemprego, diminuição da renda, diminuição dos direitos dos
trabalhadores e, com uma população envelhecida, muitos aposentados
tiveram seus rendimentos reduzidos.
2.12.3.7 Consequências para o Brasil
Em geral, os países emergentes – dentre eles o Brasil – sentiram menos os efeitos da crise. Ainda houve, entretanto, uma forte queda no índice
Bovespa – que mede o valor das ações negociadas na bolsa de valores do
país – e um aumento no preço do dólar. Isso porque os investidores ao redor
do mundo estavam resgatando as aplicações devido à quebra de confiança
no mercado. Assim, as expectativas de crescimento econômico foram reduzidas e, em consequência, houve redução nas previsões para o PIB do país.
A Aracruz, empresa que atuava no ramo de fabricação de papel e
produtos florestais, perdeu dinheiro com derivativos e teve mais de R$ 3
bilhões de prejuízos no último quarto de 2018, e fez um acordo de aquisição
com a VCP, criando a Fibria.
Em outubro do mesmo ano, a Sadia reportou prejuízo milionário com
investimentos em derivativos tóxicos (títulos que foram comprados por um
valor muito maior do que o real) que levaram a um prejuízo trimestral de
mais de R$ 2 bilhões. Esses prejuízos culminaram na fusão da companhia
com sua maior concorrente, a Perdigão, o que originou a BRF.
Após esses acontecimentos, o governo viu que era necessário agir
e baixou a taxa básica de juros, Selic, de 13,75% para 8,75% ao ano em
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2009, diminuindo os juros pagos para empréstimos tanto de pessoas físicas
quanto de empresas, com o objetivo de aumentar o dinheiro em circulação.
Além disso, diminuiu a alíquota de impostos (principalmente IPI) para
produtos da linha branca, materiais de construção e automóveis, e liberou
bilhões de reais em depósitos compulsórios para os bancos, para aumentar
a liquidez no mercado, ou seja, estimular a produção das indústrias e
aumentar o dinheiro em circulação para que as pessoas consumissem mais.
Apesar de, no ano de 2008, o PIB nacional ter aumentado 5,2%, com o
impacto da crise, em 2009, obteve uma retração de 0,3%. Ainda, a bolsa de
valores, Bovespa, teve uma queda em 2008 de 4%, a maior desde a década
de 1970.
2.12.4 Quarta fase – Lei de Proteção de Dados Pessoais
A 4.ª fase inaugurou a era da “proteção dos dados pessoais”, iniciada
em 2016 com a edição de diversas normas pelo mundo, demandando da
atividade empresarial maior respeito na coleta e trato de informações
relevantes e sensíveis, fruto do avanço dos modelos de negócio baseados
nesse novo e intangível “fator de produção”.
Figura 6 – Infográfico do Banco Central sobre aplicação da LGPD.

Fonte: site do Banco Central.
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No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados é conhecida como
LGPD. O principal objetivo é dar às pessoas maior controle sobre suas
próprias informações. A lei estabelece regras para empresas e organizações
sobre coleta, uso, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais,
impondo multas e sanções no caso de descumprimento.
O aumento exponencial de novas tecnologias, como big data e inteligência artificial, contempla avanços tecnológicos significativos para o mundo. Contudo, ao passo em que tais avanços podem ser utilizados para o bem,
podem ser utilizados para expor ou não respeitar a privacidade das pessoas.
Muitas práticas que utilizam dados pessoais começaram a ficar cada vez
mais invasivas e discriminatórias, o que fortaleceu o debate quanto à necessidade de regulamentação em práticas envolvendo o uso de dados pessoais.
No Brasil, essa tendência também ganhou espaço. Após oito anos de
debates e redações, em 14 de agosto de 2018, o presidente Michel Temer
sancionou a LGPD, Lei n. 13.709/2018. A lei entrou em vigor em 18 de setembro de 2020, com a vigência das multas sendo iniciada em agosto 2021.
Com a LGPD, o país entrou para o rol dos 120 países que possuem lei
específica para proteção de dados pessoais. A nova lei irá preencher lacunas
para substituir e/ou complementar a estrutura de mais de 40 diplomas legais que, de forma esparsa, regulamentam o uso de dados no país hoje.
Como principal influência para a criação e maturação da LGPD, tem-se
o GDPR (General Data Protection Regulation), que entrou em vigor em
2018, mas aprovado no parlamento europeu em 2016. É a mais significante
legislação recente sobre privacidade de dados, que passou a servir de
modelo para muitos outros países adotarem disposições semelhantes ou
reforçarem políticas pré-existentes.
O GDPR é um novo regulamento da União Europeia que muda
significativamente as obrigações de empresas que lidam com dados pessoais
de cidadãos da UE. O intuito da mudança é aumentar a privacidade desses
indivíduos on-line.
O regulamento vale para toda empresa que processar ou armazenar
dados pessoais de qualquer cidadão da UE, independentemente de onde ela
se encontre. Consideram-se dados pessoais quaisquer dados que, sozinhos
ou em conjunto com outros dados, possam ser utilizados para identificar um
indivíduo. Alguns exemplos são: nome, endereço físico, e-mail, endereço de
IP, dados financeiros, dados de comportamento em páginas da web e outras
informações semelhantes.
A LGPD fala sobre o tratamento de dados pessoais, dispostos em meio
físico ou digital, feito por pessoa física ou jurídica de direito público ou
privado, englobando um amplo conjunto de operações que podem ocorrer
em meios manuais ou digitais. No âmbito da LGPD, o tratamento dos dados
pessoais pode ser realizado por dois agentes de tratamento, o controlador e
o operador. Além deles, há a figura do encarregado, que é a pessoa indicada
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pelo controlador para atuar como canal de comunicação entre o controlador,
o operador, os(as) titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção
de Dados (ANPD).
O tratamento de dados diz respeito a qualquer atividade que utiliza
um dado pessoal na execução da sua operação, como, por exemplo:
coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução,
transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento,
eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação,
transferência, difusão ou extração.
Antes de iniciar qualquer tipo de tratamento de dados pessoais, o agente
deve se certificar de que a finalidade da operação está registrada de forma
clara e explícita, e os propósitos especificados e informados ao titular dos
dados. No caso do setor público, a principal finalidade do tratamento está
relacionada à execução de políticas públicas, devidamente previstas em lei
e regulamentos, ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos
semelhantes.
O compartilhamento dentro da administração pública, no âmbito da
execução de políticas públicas, é previsto na lei e dispensa o consentimento
específico. Contudo, o órgão que coleta deve informar com transparência
qual dado será compartilhado e com quem. Do outro lado, o órgão que
solicita receber o compartilhamento precisa justificar esse acesso com base
na execução de uma política pública específica e claramente determinada,
descrevendo o motivo da solicitação de acesso e o uso que será feito dos
dados. Informações protegidas por sigilo seguem protegidas e sujeitas a
normativas e regras específicas.
2.12.5 Quinta fase – Environmental, Social and Governance – ESG
A pandemia causada pela Covid-19 trouxe a consolidação da
quinta fase da governança, a era do
Environmental, Social and Governance
(ESG), com a valorização da diversidade, inclusão, sustentabilidade,
propósito, intencionalidade, aspectos
socioambientais, economia de baixo
carbono e circular, alinhamento intergeracional e inovação. Esta quinta fase é perceptível desde o fim de
2019, após a manifestação pública de
relevantes gestores de recursos e administradores de grandes empresas
sobre o tema ESG em nível global.
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ESG corresponde às práticas ambientais, sociais e de governança de
uma organização. A expressão foi cunhada em 2004 em uma publicação
do Pacto Global, em parceria com o Banco Mundial, chamada Who Cares
Wins. Surgiu de uma provocação do secretário-geral da ONU, Kofi Annan,
a 50 CEOs de grandes instituições financeiras, sobre como integrar fatores
sociais, ambientais e de governança no mercado de capitais. Na mesma época, a UNEP-FI lançou o relatório Freshfield, que mostrava a importância
da integração de fatores ESG para avaliação financeira. Já em 2006, consolidaram-se os Princípios do Investimento Responsável (PRI), que hoje
possuem mais de 3 mil signatários, com ativos sob gestão que ultrapassam
USD 100 trilhões – em 2019, os PRI cresceram em torno de 20%.
Os PRI, com o apoio da ONU, trazem maior clareza para a relevância
financeira dos temas ambientais, sociais e de governança (ESG), fornecendo
um modelo para que a comunidade mundial de investimento contribua para
o desenvolvimento de um sistema financeiro mais estável e sustentável. Os
seis princípios do investimento responsável são:
• incorporar os temas ESG às análises de investimento e aos processos
de tomada de decisão;
• ser proativo e incorporar os temas ESG às políticas e práticas da
propriedade de ativos;
• buscar sempre fazer com que as entidades nas quais se investe
divulguem suas ações relacionadas aos temas ESG;
• promover a aceitação e implementação dos princípios dentro do setor
de investimento;
• ampliar a eficácia na implementação dos princípios;
• divulgar relatórios sobre atividades e progresso da implementação
dos princípios.
O entendimento e a aplicabilidade de critérios ESG pelas
empresas brasileiras é, cada vez mais, uma realidade. Atuar de acordo
com padrões ESG amplia a competitividade do setor empresarial,
seja no mercado interno, seja no externo. No mundo atual, no qual as
empresas são acompanhadas de perto pelos seus diversos stakeholders,
ESG é a indicação de solidez, custos mais baixos, melhor reputação e
maior resiliência em meio às incertezas e vulnerabilidades.
Segundo o Climate Change and Sustainability Services, da Ernest Young,
as informações ESG são essenciais, hoje, para a tomada de decisões dos
investidores. E os critérios ESG estão totalmente relacionados aos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS), realidade nas discussões no mercado
de capitais. Os 17 ODS reúnem os grandes desafios e vulnerabilidades da
sociedade como um todo. Com isso, apontam os principais itens a serem
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acompanhados de perto. Além disso, sinalizam as grandes oportunidades
ao se relacionarem diretamente com as necessidades.
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são uma
agenda mundial adotada durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o
Desenvolvimento Sustentável em setembro de 2015, composta por 17
objetivos e 169 metas a serem atingidos até 2030.
Quais são os ODS?
01 – Erradicação da pobreza: acabar com a pobreza em todas as suas
formas, em todos os lugares.
02 – Fome zero e agricultura sustentável: acabar com a fome, alcançar
a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura
sustentável.
03 – Saúde e bem-estar: assegurar uma vida saudável e promover o
bem-estar para todos, em todas as idades.
04 – Educação de qualidade: assegurar a educação inclusiva, e equitativa
e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da
vida para todos.
05 – Igualdade de gênero: alcançar a igualdade de gênero e empoderar
todas as mulheres e meninas.
06 – Água limpa e saneamento: garantir disponibilidade e manejo
sustentável da água e saneamento para todos.
07 – Energia limpa e acessível: garantir acesso à energia barata,
confiável, sustentável e renovável para todos.
08 – Trabalho decente e crescimento econômico promover o
crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno
e produtivo, e trabalho decente para todos.
09 – Inovação infraestrutura: construir infraestrutura resiliente,
promover a industrialização inclusiva e sustentável, e fomentar a inovação.
10 – Redução das desigualdades: reduzir as desigualdades dentro dos
países e entre eles.
11 – Cidades e comunidades sustentáveis: tornar as cidades e os
assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.
12 – Consumo e produção responsáveis: assegurar padrões de produção
e de consumo sustentáveis.
13 – Ação contra a mudança global do clima: tomar medidas urgentes
para combater a mudança climática e seus impactos.
14 – Vida na água: conservação e uso sustentável dos oceanos, dos
mares, e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável.
15 – Vida terrestre: proteger, recuperar e promover o uso sustentável
dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas,
combater a desertificação, deter e reverter a degradação da Terra e deter a
perda da biodiversidade.
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16 – Paz, justiça e instituições eficazes: promover sociedades pacíficas
e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à
justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas
em todos os níveis.
17 – Parcerias e meios de implementação: fortalecer os meios de
implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento
sustentável.
No Brasil, a relação dos ODS com os negócios está presente nas
grandes empresas. Segundo levantamento realizado com as companhias
que fazem parte do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3,
83% delas possuem processos de integração dos ODS às estratégias, metas
e resultados.
Nos últimos tempos, o termo ESG tem ganhado grande visibilidade,
graças a uma preocupação crescente do mercado financeiro sobre a
sustentabilidade. As questões ambientais, sociais e de governança passaram
a ser consideradas essenciais nas análises de riscos e nas decisões de
investimentos, colocando forte pressão sobre o setor empresarial. A aparente
novidade parece tirar o sono das organizações, que buscam entender
o que é ESG e as adaptações necessárias para estar em conformidade
com essa exigência. A verdade, contudo, é que ESG não é uma evolução
da sustentabilidade empresarial, mas sim a própria sustentabilidade
empresarial, como explicou o diretor-executivo da Rede Brasil do Pacto
Global (PEREIRA, 2020).
Segundo relatório da PwC, até 2025, 57% dos ativos de fundos mútuos
na Europa estarão em fundos que consideram os critérios ESG, o que
representa US$ 8,9 trilhões, em relação a 15,1% no fim do ano passado.
Além disso, 77% dos investidores institucionais pesquisados pela PwC
disseram que planejam parar de comprar produtos não ESG nos próximos
dois anos.
No Brasil, fundos ESG captaram R$ 2,5 bilhões em 2020 – mais da
metade da captação veio de fundos criados nos últimos 12 meses. Esse
levantamento foi feito pela Morningstar e pela Capital Reset. Sabemos que
investidores cada vez mais se preocupam em direcionar seus investimentos
a companhias com práticas ESG, mas não só. Consumidores, e não só mais
jovens, também revelam uma forte tendência em investir, consumir ou até
mesmo trabalhar em empresas sustentáveis.
Apesar desse boom, ainda é possível perceber uma flexibilidade na
conceitualização e no uso de terminologias. Das mais variadas expressões
utilizadas para referenciar ESG, as oito mais utilizadas foram, em ordem
crescente: “questões ESG” (16%), “agenda ESG” (14%), “critérios ESG”
(13%), “movimento ESG” (10%), “iniciativa ESG” (9%), “políticas ESG”
(9%), fatores ESG” (8%) e “tendência ESG” (7%).

3

TEORIA DA AGÊNCIA OU
AGENTE-PRINCIPAL
Em ciência política e economia, o problema do principal-agente ou
dilema da agência trata as dificuldades que podem surgir em condições de
informação assimétrica e incompleta, quando um principal contrata um
agente, taal como o problema de potencial conflito de interesses e risco
moral, na medida em que o principal está, presumivelmente, contratando o
agente para prosseguir os interesses do principal.
As companhias podem ser entendidas como um conjunto de contratos
entre partes relacionadas, tratadas como principal e agente, sendo,
respectivamente, a parte do negócio que delega funções e a outra parte a
qual realiza essas funções (JENSEN; MECKLING, 1976).
Essa relação contratual é tratada pela teoria da agência a fim de resolver
possíveis problemas atrelados ao contrato, como: objetivos conflituosos entre
o principal e o agente, bem como a dificuldade do principal em verificar se o
agente está de fato fazendo o que lhe foi solicitado; e o problema ocasionado
uma vez que o principal e o agente não compartilham das mesmas atitudes
quanto ao risco (EISENHARDT, 1989; JENSEN; MECKLING, 1976).
A teoria da agência busca explicar os conflitos de interesses que podem
surgir da relação contratual entre um principal e um agente. O agente é
o indivíduo que, motivado por seus próprios interesses, compromete-se a
realizar certas tarefas para o principal.
Figura 7 – Relação da Teoria da Agente-Principal

Fonte: Elaboração própria
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A teoria da agência estuda os conflitos de interesse entre o principal e
o agente. Uma das partes (o agente) é admitida pela outra (o principal) para
tomar ações ou decisões que afetem os retornos do principal. Os problemas
de agência ou conflitos de agência surgem porque os interesses de ambas
as partes diferem de alguma forma. A teoria de agência, também chamada
teoria do agente principal, consiste numa das principais teorias de finanças e
é considerada a principal abordagem formal para a governança corporativa.
O problema do principal-agente é encontrado na maioria das relações
empregador/empregado, por exemplo, quando acionistas contratam
executivos de topo de corporações. A ciência política observou os problemas
inerentes à delegação de autoridade legislativa para agências burocráticas.
Considerando que as pessoas, pela própria natureza humana, tendem
a maximizar o seu bem-estar e conforto pessoal, às vezes isso pode levar a
decisões que vão contra as melhores alternativas para maximização do lucro
da empresa. Ainda temos casos em que certas decisões podem ser tomadas
para maximizar a utilidade pessoal do próprio executivo na organização,
em detrimento dos interesses dos acionistas. Temos então um problema de
“governo” ou chamado “problema de agência”.
O problema de agency tem origem na separação entre propriedade e
controle. A teoria do agente-principal explica como ocorrem os problemas
de desalinhamento de interesses nas empresas oriundos dessa separação. A
relação entre o principal e o agente pode ser definida como “Um contrato
no qual uma ou mais pessoas (nos papéis de principal) empregam outra
pessoa (o agente) para desempenhar alguma tarefa a seu favor, envolvendo
delegação de autoridade para tomada de decisão pelo agente
Noutro exemplo, a aplicação da legislação (tais como leis e diretivas
executivas) está aberta a interpretação burocrática, que cria oportunidades
e incentivos para o burocrata como agente, caso se desvie das intenções
ou preferências dos legisladores. Variação na intensidade do controlo
legislativo também serve para aumentar os problemas principal-agente na
implementação de preferências legislativas.
Em 1976, Jensen e Meckling publicaram estudos focados em empresas
norte-americanas e britânicas, mencionando o que convencionaram
chamar de problema de agente-principal, que deu origem à teoria do
agente-principal. Segundo esses acadêmicos, o problema agente-principal
surgia quando o sócio (principal) contrata outra pessoa (agente) para que
administre a empresa em seu lugar.
Segundo Jensen e Meckling (1976), a teoria da agência estuda a relação
existente entre o principal e uma outra parte, que está autorizada a agir
em nome desse principal. Explicam ainda a relação de agência existente
entre acionistas e administradores, na qual os últimos atuam como agentes
dos primeiros, sendo pagos para agirem de acordo com os interesses dos
proprietários da corporação
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De acordo com a teoria desenvolvida, os executivos e conselheiros
contratados pelos acionistas tenderiam a agir de forma a maximizar seus
próprios benefícios (maiores salários, maior estabilidade no emprego, mais
poder etc.), agindo em interesse próprio, e não segundo os interesses da
empresa, de todos os acionistas e demais partes interessadas (stakeholders).
Segundo Eisenhardt (1989), a relação entre agente e principal
deve refletir uma organização eficiente, isto é, em equilíbrio quanto a
informações e riscos. Esse equilíbrio também decorre do compromisso
entre ambos. Hendriksen e Van Breda (1999) explicam que os contratos
entre administradores e proprietários se relacionam muito de perto com
a teoria da agência. De acordo com Frezatti et al. (2009), a teoria da
agência abrange questões como: a) custos de agência: gastos que o
principal tem para monitorar as atividades do agente; b) conflitos de
agenciamento; c) assimetria informacional e d) risco moral.
O custo de agência está associado à ineficiência nas relações entre
o principal e o agente, e representa um custo de transação de acentuada
importância na análise de estruturas organizacionais. Jensen e Meckling
(1976) salientam que os custos de agência se referem ao fato do principal
esperar do agente um comportamento que esteja de acordo com os seus
objetivos. Andrade e Rossetti (2004) acrescentam que os conflitos de agência
dificilmente serão evitados, por duas razões. A primeira, porque não existe
contrato completo; a segunda, relativa à inexistência do agente perfeito. Os
contratos incompletos e os comportamentos imperfeitos abrem espaço para
o desalinhamento entre os interesses dos gestores e dos acionistas, gerando
os custos de agência.
A teoria da agência está preocupada, conforme Eisenhardt (1989),
com a resolução de dois problemas que podem ocorrer nas relações entre
principal e agente. O primeiro é o problema de agência que surge quando
a) os desejos e objetivos do principal são conflitantes com os do agente e b)
é difícil ou oneroso para o principal verificar se o agente se comportou de
forma adequada. O segundo é o problema da partilha de risco, que surge
quando o principal e o agente preferem ações distintas por causa de suas
diferentes preferências ou propensões ao nível de risco.
Martinez (1998) acrescenta que podem surgir quatro aspectos críticos,
entendidos como custos de transação dos contratos de agência. O primeiro
refere-se aos problemas na criação das relações entre principal e agente,
o segundo relativo aos problemas de controle e acompanhamento desse
contrato, o terceiro refere-se aos problemas de mensuração de desempenho
do agente e, por fim, os problemas de conclusão da relação entre agente
e principal. Alchian e Demsetz (1972) já alertavam, também, para a
dificuldade de substituição do agente quando ele se comporta de forma não
aceitável para a maioria dos acionistas.
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Para minimizar o problema, os autores sugeriram que as empresas e
seus acionistas deveriam adotar uma série de medidas para alinhar interesses
dos envolvidos, objetivando, acima de tudo, o sucesso da empresa.
Vários mecanismos podem ser utilizados para tentar alinhar os interesses do agente com os do principal, tais como práticas de monitoramento,
controle, ampla divulgação de informações, participação nos lucros e medição de desempenho, incluindo demonstrações financeiras. A esse conjunto
de práticas convencionou-se chamar de governança corporativa.
3.1 MECANISMOS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
Um sistema de governança é considerado eficiente quando combina
diferentes mecanismos internos e externos com o objetivo de assegurar
as melhores decisões de interesse dos acionistas e proporcionar criação de
valor para organização. Esses mecanismos são a governança propriamente
dita
3.1.1 Mecanismos internos
Os principais mecanismos internos citados na literatura para uma boa
governança corporativa são indicados a seguir.
3.1.1.1 Conselho de administração
Considerado principal mecanismo de governança. O conselho é o
órgão colegiado encarregado do processo de decisão de uma organização
em relação ao seu direcionamento estratégico. Ele exerce o papel de
guardião dos princípios, valores, objeto social e sistema de governança da
organização, sendo seu principal componente.
A perpetuidade da companhia deve ser o grande objetivo de
seus administradores. Cabe ao conselho de administração – como
representante dos acionistas – fazer com que a empresa aproveite as
oportunidades e cumpra suas obrigações junto aos seus representados,
clientes, fornecedores, colaboradores e comunidades nas quais atua.
Para que o conselho atue de forma eficiente e eficaz, não basta seguir o que
dizem os legisladores ou os códigos de melhores práticas de governança
corporativa. É preciso ir além.
3.1.1.1.1 Práticas
a) Toda organização deve considerar a implementação de um conselho
de administração. O conselho deve sempre decidir em favor do melhor
interesse da organização como um todo, independentemente das partes que
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indicaram ou elegeram seus membros. Ele deve exercer suas atribuições
considerando o objeto social da organização, sua viabilidade no longo
prazo e os impactos decorrentes de suas atividades, produtos e serviços na
sociedade e em suas partes interessadas (externalidades).
b) Cabe ao conselho de administração identificar, discutir e garantir
a disseminação dos valores e princípios da organização. Deve definir
estratégias e tomar decisões que protejam e valorizem a organização,
otimizem o retorno do investimento a longo prazo e busquem o equilíbrio
entre as expectativas das partes interessadas. Deve promover uma
cultura organizacional centrada nos valores e princípios da organização
e proporcionar um ambiente em que as pessoas possam expressar
pensamentos dissonantes e discutir dilemas éticos.
c) O conselho de administração deve estabelecer formas de monitorar,
permanentemente, se as decisões e ações empresariais (e seus resultados e
impactos diretos e indiretos) estão alinhadas aos seus princípios e valores.
Em caso de desvios, deve propor as medidas corretivas e, em última
instância, punitivas, previstas no código de conduta.
d) O conselho de administração deve buscar que cada parte interessada
receba benefício apropriado e proporcional ao vínculo que possui com a
organização e ao risco a que está exposta.
e) Para cumprir sua missão, o conselho de administração deve:
i. discutir, formatar, definir claramente o propósito, os princípios e
valores da organização e zelar por eles;
ii. preservar, reforçar ou, caso necessário, promover transformações na
cultura e na identidade da organização;
iii. dar o direcionamento estratégico, monitorar e apoiar a diretoria na
implementação das ações estratégicas;
iv. estimular a reflexão estratégica constante e manter-se atento às
mudanças no ambiente de negócios, buscando garantir a capacidade de
adaptação da organização;
v. fortalecer continuamente as competências organizacionais, adicionar
novas que sejam necessárias para enfrentar desafios estratégicos ou, então,
reformulá-las para adaptar a organização às mudanças externas;
vi. selecionar o diretor-presidente e aprovar a nomeação dos demais
membros da diretoria;
vii. planejar o processo sucessório dos conselheiros, do diretorpresidente e da diretoria;
viii. aprovar políticas e diretrizes que afetam a organização como um
todo;
ix. definir a política de remuneração e incentivos da diretoria como
um todo, os objetivos e as metas do diretor-presidente, e avaliar seu
desempenho. Participar, junto a ele, na definição de objetivos, metas e
avaliação dos membros da diretoria;
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x. garantir que a diretoria desenvolva uma política de atração,
desenvolvimento e retenção de talentos que sejam alinhados às necessidades
estratégicas da organização;
xi. monitorar o desempenho financeiro e operacional e a atuação da
diretoria;
xii. assegurar que a diretoria identifique, mitigue e monitore os riscos
da organização, bem como a integridade do sistema de controles internos;
xiii. garantir que os temas de sustentabilidade estejam vinculados às
escolhas estratégicas, aos processos decisórios, aos impactos na cadeia de
valor e aos relatórios periódicos;
xiv. estar permanentemente atento às externalidades geradas pela
atuação da organização, bem como ouvir (e se assegurar de que a diretoria
e os demais colaboradores também o fazem) atentamente as partes
interessadas para adequar a atuação da empresa;
xv. assegurar a busca e a implementação de tecnologias e processos
inovadores que mantenham a organização competitiva, atualizada às
práticas de mercado e de governança;
xvi. participar da decisão de projetos de investimento de capital que
tenham impacto relevante no valor da organização;
xvii. aprovar fusões e aquisições;
xviii. assegurar que as demonstrações financeiras expressem com
fidelidade e clareza a situação econômica, financeira e patrimonial da
organização;
xix. escolher e avaliar a empresa de auditoria independente;
xx. revisar periodicamente as práticas de governança da organização.
f) Para que o interesse da organização sempre prevaleça, o conselho
deve prevenir e administrar situações de conflitos de interesses, administrar
divergências de opiniões e prestar contas aos sócios. Deve solicitar todas
as informações necessárias ao cumprimento de suas funções, inclusive a
especialistas externos. Por outro lado, não deve interferir em assuntos
operacionais.
3.1.1.2 Sistema de remuneração
O montante e a forma de remuneração dos executivos é item chave
para alinhar os interesses dos conselheiros e da diretoria executiva aos dos
acionistas, reduzindo os custos de agência. A vinculação da remuneração
com o desempenho é um mecanismo adicional comum para o alinhamento
dos interesses.
Conselheiros e dirigentes devem ser adequadamente remunerados,
considerando as condições de mercado, as qualificações, o valor gerado à
organização e os riscos da atividade. A remuneração apropriada favorece o
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alinhamento de objetivos e evita conflitos de interesses. A remuneração da
diretoria deve servir como uma ferramenta efetiva de atracão, motivação
e retenção dos diretores, bem como proporcionar o alinhamento de seus
interesses aos da organização.
A remuneração executiva envolve uma grande variedade de formas,
incluindo salários-base, bônus anuais, incentivos de médio e longo prazo,
ações restritas, ações por desempenho, opções de ações, benefícios de
aposentadoria, benefícios de saúde, associação a clubes e até mesmo
disponibilidade de imóvel, veículos e uso de jato corporativo
Pacotes de remuneração adequados podem atrair, reter e motivar os
executivos Esquemas de incentivos bem desenhados tendem a aumentar
a produtividade e o valor corporativo, alinhando melhor os interesses dos
gerentes de topo com os dos acionistas.
3.1.1.2.1 Práticas
a) As organizações devem ter um procedimento formal e transparente
de aprovação de suas políticas de remuneração aos conselheiros e diretores,
incluindo eventuais benefícios e incentivos de longo prazo pagos em ações
ou nelas referenciados. As metas e as premissas de eventual remuneração
variável devem ser mensuráveis e auditáveis.
b) Remuneração por participação em reunião deve ser evitada.
Recomenda-se uma remuneração fixa mensal igual para todos os
conselheiros. Em função de suas responsabilidades e maior dedicação de
tempo, o presidente do conselho pode receber uma remuneração adicional,
mas não excessivamente superior àquela dos demais conselheiros. Da
mesma forma, a participação em comitês pode justificar a remuneração
adicional dos membros do conselho.
c) A remuneração do conselho deve ser diferente (incentivos, métricas
e prazos) daquela adotada para a diretoria, em função da natureza e de
papéis distintos desses órgãos na organização.
d) Caso a organização utilize remuneração variável para os conselheiros,
não deve atrelá-la a resultados de curto prazo. Esse plano deve ser vinculado
a objetivos estratégicos de médio e longo prazos, focados na geração de
valor econômico de longo prazo, e a organização deve tomar cuidados no
sentido de evitar o estímulo a conflitos de interesses.
e) Se houver previsão de remuneração variável, seus critérios e
detalhes devem ser divulgados seguindo-se as mesmas recomendações de
transparência previstas para a divulgação da remuneração da diretoria.
f) A remuneração da diretoria deve estar vinculada a resultados,
com metas de curto e longo prazo relacionadas de forma clara e objetiva
à geração de valor econômico para a organização. A remuneração deve
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ser justa e compatível com as funções e os riscos inerentes a cada cargo e
devidamente contabilizada.
g) A política de remuneração não deve estimular ações que induzam
os diretores a adotar medidas de curto prazo sem sustentação ou que,
ainda, prejudiquem a organização no longo prazo. Deve-se evitar o caráter
imediatista das metas relacionadas à remuneração variável ou, ainda, a
criação de desafios inatingíveis ou inconsistentes, que induzam a diretoria a
expor a organização a riscos extremos ou desnecessários.
h) A estrutura de incentivos deve incluir um sistema de freios e
contrapesos, que indique os limites de atuação dos envolvidos e evite
que uma mesma pessoa controle o processo decisório e a sua respectiva
fiscalização. Ninguém deve estar envolvido em qualquer deliberação sobre
sua própria remuneração. O diretor-presidente deve encaminhar para
aprovação do conselho a proposta de remuneração da diretoria.
i) A remuneração anual dos conselheiros e diretores deve ser divulgada
individualmente. Caso não o seja, deve ser divulgada agregada por órgão
social ou comitê com indicação da remuneração máxima, mínima e da média
recebida pelos membros do órgão social. Ambas as formas de divulgação
devem destacar, separadamente, a remuneração recebida pelos conselheiros
que sejam sócios controladores ou por pessoas a eles vinculadas, bem como
devem discriminar todo tipo de remuneração e benefícios.
3.1.1.3 Concentração acionária
A concentração de prioridade é geralmente apontada como vantajosa,
uma vez que um agente concentrador de prioridade pode gerar maior
monitoramento e cobrança de desempenho dos executivos. Entretanto, pode
levar a decisões prejudiciais aos acionistas minoritários. Já as estruturas
com dispersa concentração acionária podem resultar em empresas com
administração mais profissional. Por outro lado, podem dar margem ao
poder excessivo para a diretoria executiva.
De qualquer modo é importante diferenciar na corporação moderna
a propriedade e a gestão, pulverizada entre muitos acionistas, na qual o
controle das decisões corporativas é exercido por diretores que, no máximo,
possuiriam uma pequena fração do capital da empresa.
Acionistas majoritários têm incentivos para coletar informações e
acompanhar a gestão. Como os grandes acionistas governam exercendo
seus direitos de voto, o seu poder depende do grau de proteção legal de seus
votos, ao passo que quando a propriedade se encontra pulverizada, com
muitos acionistas minoritários, as coisas são mais complicadas, pois eles
precisam fazer alianças com outros investidores para exercerem o controle
(SHLEIFER; VISHNY, 1997). Quando os votos estão concentrados, em uma
grande participação acionária, tornam-se extremamente valiosos, já que
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os detentores dos votos concentrados influenciam as decisões corporativas
(SHLEIFER; VISHNY, 1997).
Baseado na teoria comportamental da firma, acredita-se que, a
partir de estruturas de propriedade concentradas, o poder dos acionistas
majoritários, exercido pelo voto, tem influência na tomada de decisões
estratégicas em operações que criam valor.
3.1.1.4 Auditoria interna
Tem a responsabilidade de monitorar, avaliar e realizar
recomendações visando a aperfeiçoar os controles internos e as normas
e procedimentos estabelecidos pelos administradores. As organizações
devem possuir uma função de auditoria interna, própria ou terceirizada. A
diretoria e, particularmente, o diretor-presidente, também são diretamente
beneficiados pela melhoria do ambiente de controles decorrente de uma
atuação ativa da auditoria interna.
Tem por finalidade desenvolver um plano de ação que auxilie a
organização a alcançar seus objetivos adotando uma abordagem sistêmica
e disciplinada para a avaliação e melhora da eficácia dos processos de
gerenciamento de riscos, com o objetivo de adicionar valor e melhorar as
operações e resultados de uma organização.
3.1.1.4.1 Práticas
a) O trabalho da auditoria interna deve estar alinhado com a estratégia
da organização e baseado na matriz de riscos.
b) Cabe à auditoria interna atuar proativamente no monitoramento
da conformidade dos agentes de governança às normas aplicáveis e na
recomendação do aperfeiçoamento de controles, regras e procedimentos,
em consonância com as melhores práticas de mercado. Deve reportar-se ao
conselho de administração, com apoio do comitê de auditoria, se existente.
c) Em caso de terceirização dessa atividade, os serviços de auditoria
interna não devem ser exercidos pela mesma empresa que presta serviços
de auditoria independente. Porém, os auditores internos podem colaborar,
na extensão necessária, com os auditores externos, especialmente na
identificação e realização de propostas de melhorias nos controles internos
da organização.
3.1.1.5 Conselho Fiscal
É parte integrante do sistema de governança das organizações
brasileiras. Pode ser permanente ou não, conforme dispuser o estatuto.

80 | Marcio Lima Medeiros

Representa um mecanismo de fiscalização independente dos administradores
para reporte aos sócios, instalado por decisão da assembleia geral, cujo
objetivo é preservar o valor da organização. Os conselheiros fiscais possuem
poder de atuação individual, apesar do caráter colegiado do órgão.
Como previsto no art. 163 da Lei n. 6.404/76 e no art. 1069 da Lei n.
10.406/2002 (Código Civil), suas principais atribuições são:
• fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos
administradores, e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e
estatutários;
• opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar
no seu parecer as informações complementares que julgar necessárias
ou úteis à deliberação da assembleia geral;
• opinar a respeito das propostas dos órgãos da administração
a serem submetidas à assembleia geral, relativas à modificação do
capital social, emissão de debêntures ou bônus de subscrição, planos
de investimento ou orçamentos de capital, distribuição de dividendos,
transformação, incorporação, fusão ou cisão;
• denunciar, por qualquer de seus membros, aos órgãos de
administração, e, se estes não tomarem as providências necessárias
para a proteção dos interesses da organização, à assembleia geral,
erros, fraudes ou crimes que descobrir, além de sugerir providências
úteis à organização;
• analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais
demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela
organização;
• examinar as demonstrações financeiras do exercício social e
opinar sobre elas.
3.1.2 Mecanismos Externos
Aguilera et al. (2015) fez um trabalho de revisão de literatura e mapeou
seis mecanismos de governança externa que podem variar segundo outros
autores, mas podemos destacar os seguintes como principais:
3.1.2.1 Sistema Legal
O sistema legal refere-se ao conjunto de estruturas e processos
usados para interpretar e fazer cumprir a lei existente. Estabelece como os
direitos de propriedade são definidos e protegidos, incluindo as instituições
reguladoras que supervisionam as normas e regras que as empresas devem
cumprir.
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São as normas e os princípios estabelecidos no ordenamento vigente,
nas bolsas de valores, nas instituições, nos grupos de interesse e na
sociedade. Delimita toda a estrutura da empresa por meio dos direitos e
das responsabilidades de todas as partes envolvidas.
Ademais, delimita a finalidade da empresa, a relação com as partes
interessadas, as regras de falência e de liquidação, a forma de distribuição
dos recursos, entre outros aspectos.
Em suma, o sistema legal, como mecanismo externo é amplo e
molda a maioria das dimensões da governança corporativa, tais como
regulamentação, fechamento de empresa, incorporações, distribuição de
recursos etc.
Uma extensa literatura empírica internacional sugere que as situações
de conflitos de interesses tendem a causar menos danos em ambientes com
melhor proteção aos investidores
3.1.2.2 Controle corporativo
Esse mecanismo é utilizado quando o valor da firma fica muito distante
do valor que ela deveria ter de mercado. Assim, há um incentivo para
que os shareholders externos adquiram o controle da empresa (DENIS;
MCCONNELL, 2003). Esse mecanismo é baseado na lógica de que os
mercados operaram, em parte, para disciplinar os gestores e os conselhos
de administração. A eficácia do mercado para as empresas é embasada em
incentivos administrativos. Particularmente, a ameaça de aquisições atua
como forte motivador para os executivos no gerenciamento dos ativos
da empresa no melhor interesse dos acionistas, em vez de no seu próprio
interesse, para, desse modo, evitar perda do cargo e danos a sua reputação
gerencial (AGUILERA et al., 2015).
A pesquisa que examina esse mecanismo tem sido, historicamente,
fortemente embutida na teoria da agência. Por exemplo, uma empresa adquirente pode se engajar em melhorias de receita, custos de redução, integração vertical ou diversificação e, assim, melhorar a lucratividade de uma
empresa-alvo, combinando linhas de negócios e compartilhando tangíveis
e recursos intangíveis entre duas empresas (LARCKER; TAYAN, 2011).
Possibilidade de aquisição hostil e grau de competição no mercado –
o receio dos executivos de perderem seus empregos em virtude de uma
aquisição é citado como poderoso mecanismo disciplinador.
3.1.2.3 Auditoria independente
Apoiado no trabalho da auditoria independente, o conselho de
administração e a diretoria são responsáveis por assegurar a integridade

82 | Marcio Lima Medeiros

das demonstrações financeiras da organização, preparadas de acordo
com as práticas contábeis vigentes nas respectivas jurisdições em que a
organização mantenha suas atividades.
A atribuição principal do auditor independente é emitir, observadas
as disposições aplicáveis, opinião sobre se as demonstrações financeiras
preparadas pela administração representam adequadamente, em todos os
seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da organização.
No Brasil, há uma norma da CVM segundo a qual o auditor deve
ser trocado entre cinco e dez anos, como forma de proteção ao acionista
minoritário
3.1.2.3.1 Práticas
a) O conselho de administração e a diretoria devem assegurar que
as demonstrações financeiras sejam auditadas por auditor independente
com qualificação e experiência apropriada, instrumento fundamental para
a confiabilidade desses dados, e certificar-se de que a asseguração das
informações não financeiras seja realizada.
b) A equipe de auditoria independente deve reportar-se ao conselho
de administração, por meio do comitê de auditoria, se existente. Deve ter
o cuidado de manter, quando apropriado, a diretoria informada de todos os
aspectos do desenvolvimento do seu trabalho.
c) Nas organizações em que não haja conselho de administração, a
auditoria independente deve ser contratada e reportar-se aos sócios, de
forma a garantir sua independência.
d) Os auditores devem avaliar se os controles internos utilizados pela
administração são adequados e suficientes para permitir a elaboração de
demonstrações financeiras que não apresentem distorções relevantes,
independentemente se causadas por erro ou fraude.
3.1.2.4 Agências de rating
As agências de rating têm o papel de reduzir a assimetria de informação
entre agentes e acionistas, oferecendo melhores informações acerca do
desempenho da empresa e de suas práticas de governança.
Há literatura em análise financeira que trata desse tema e de seus
impactos (CHEN; CROSSLAND, 2014), como, por exemplo, a redução da
assimetria de informação entre stakeholders e empresa via ratings negativos
que aumentam a pressão sobre o conselho de administração para demitir o
presidente (WIERSEMA; ZHANG, 2011). Há estudos que mostram que os
ratings, de certa forma, têm influência para pressionar as firmas a mudarem
sua conduta de governança (DAINES; GOW; LARCKER, 2010).
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3.1.2.5 Ativismo dos stakeholders
O stakeholder ativista reflete a pressão externa por políticas e práticas
da empresa. Muitas vezes, os ativistas usam a posição como acionistas
minoritários para influenciarem, ativamente, as políticas e as práticas da
empresa (Sjöström, 2008). São dois os motivos que levam ao ativismo
do acionista: o financeiro e o social. Nas duas formas, os ativistas têm
conseguido influenciar a governança das empresas em que atuam.
Há ampla literatura que aborda o acionista ativista em finanças
(GILLAN; STARKS, 2007; THOMAS; COTTER, 2007) e o ativismo
social (SJÖSTRÖM, 2008; TKAC, 2006). Às vezes, os stakeholders que não
possuem ações da empresa passam, também, a exercer pressão significativa
sobre as empresas. No Brasil, faltam estudos que abordem essa literatura
com a lente de mecanismo externo de GC.
3.1.2.6 Mídia
A mídia é outro importante constituinte externo que, em alguns casos,
pode atuar como uma espécie de mecanismo de controle externo. O termo
mídia inclui vários canais de comunicação (jornal, televisão, rádio, blogs,
redes sociais etc.) e os jornalistas que fornecem conteúdo para esses canais.
A mídia é muitas vezes referida como um intermediário de informações
devido à sua capacidade de distribuir informações para diversos públicos
(BUSHEE et al., 2010). Existe um vasto corpo de trabalho nas literaturas
de comunicação e jornalismo sobre o papel que a mídia desempenha na
definição da agenda para o que o público se preocupa (MCCOMBS; SHAW,
1972) e, às vezes, moldando como o público pensa sobre certas questões
(MCCOMBS; SHAW, 1972).
No entanto, nesta revisão, estamos focados em estudos que conceituaram
a mídia como desempenhando algum tipo de papel de governança (DYCK;
ZINGALES, 2002). Quando pensamos na mídia desempenhando um papel
de governança, referimo-nos à capacidade da mídia de exercer influência e
controle sobre gestores e empresas para tomar decisões e adotar práticas
consistentes com princípios amplamente aceitos de boa governança
(BEDNAR, 2012).
A maioria dos estudos que abordam o papel de governança da
mídia se concentra na mídia de notícias e seu papel na disseminação de
informações para um amplo espectro de indivíduos e partes interessadas.
Como a mídia (e cada vez mais, a mídia social) pode disseminar amplamente
informações, acredita-se que exerça um papel de monitoramento, pois a
ameaça da imprensa negativa pode impedir os gerentes de agir de maneira
autointeressada por medo de danos à reputação (DYCK et. al., 2008).
Além desse papel de monitoramento, a mídia pode ajudar a promover uma
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governança eficaz, aumentando a transparência e reduzindo as assimetrias
de informação entre a gestão e os stakeholders (AGUILERA et al., 2015).
3.2 OUTRAS ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
É importante esclarecer que não existe um modelo único de estruturas
de governança corporativa. Ele vai depender – e muito – do modelo de
negócio da sua organização e, principalmente, das peculiaridades de sua
constituição (exemplo: empresas familiares, estatais, limitadas etc).
De qualquer forma, podemos mencionar outros elementos centrais em
um bom modelo de governança. não citados até aqui.
3.2.1 Assembleia de acionistas
É o órgão de participação direta pelo qual os sócios tratam das grandes
decisões da organização. É também momento relevante de prestação de
contas e exercício de transparência pela administração e oportunidade
valiosa para que os sócios possam contribuir para a organização,
apresentando ideias e opiniões.
A assembleia de acionistas é a instância decisória máxima das
companhias que possuem esse tipo de estrutura. É ela que tem o poder
para decidir sobre o rumo dos negócios. Segundo a Lei n. 6.404/1976
(Lei das Sociedades Anônimas), cabe à assembleia de acionistas:
• reformar o estatuto social;
• eleger ou destituir, a qualquer tempo, os administradores e
conselheiros fiscais da companhia;
• tomar, anualmente, as contas dos administradores e deliberar sobre
as demonstrações financeiras por eles apresentadas;
• autorizar a emissão de debêntures;
• suspender o exercício dos direitos do acionista;
• deliberar sobre a avaliação de bens com que o acionista concorrer
para a formação do capital social;
• autorizar a emissão de partes beneficiárias;
• deliberar sobre transformação, fusão, incorporação e cisão da
companhia, sua dissolução e liquidação, eleger e destituir liquidantes e
julgar as suas contas;
• autorizar os administradores a confessar falência e a pedir recuperação
judicial;
• deliberar, quando se tratar de companhias abertas, sobre a celebração
de transações com partes relacionadas, a alienação ou a contribuição para
outra empresa de ativos, caso o valor da operação corresponda a mais de 50%
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(cinquenta por cento) do valor dos ativos totais da companhia constantes
do último balanço aprovado.
3.2.2 Comitês do conselho de administração
Comitês nada mais são do que órgãos de assessoramento ao
conselho de administração. Eles não têm poder de deliberação, de
modo que suas recomendações não vinculam as deliberações do
conselho de administração.
Cabe destacar que a principal importância da sua existência é,
justamente, a de fazer com que os órgãos colegiados tenham maior subsídio
especializado para o processo de tomada de decisão.
Dentre outros, podemos mencionar os comitês de auditoria, conduta
ética, remuneração, recursos humanos, nomeação e de risco.
3.2.3 Diretoria executiva
A diretoria executiva é o órgão responsável pela gestão da organização,
cujo principal objetivo é fazer com que a organização cumpra seu objeto e sua
função social. Ela executa a estratégia e as diretrizes gerais aprovadas pelo
conselho de administração, administra os ativos da organização e conduz
seus negócios. Por meio de processos e políticas formalizados, a diretoria
viabiliza e dissemina os propósitos, princípios e valores da organização.
Esse órgão é responsável pela elaboração e implementação de todos os
processos operacionais e financeiros, inclusive os relacionados à gestão de
riscos e de comunicação com o mercado e demais partes interessadas.
Cabe à diretoria assegurar que a organização esteja em total
conformidade com os dispositivos legais e demais políticas internas
a que está submetida. Em caso de existência de subsidiárias, é de sua
responsabilidade trabalhar para que as demais empresas do grupo estejam
igualmente operando em conformidade.
De um modo em geral, é a diretoria executiva que deve elaborar e
propor iniciativas, planos de negócio, realizar a contratação e a dispensa
de colaboradores em nível gerencial e, acima de tudo, prestar contas ao
conselho de administração.
3.2.3.1 Práticas
a) A diretoria deve planejar, organizar e controlar os recursos
disponibilizados pelo conselho para gerar valor de forma responsável para
organização e partes interessadas. Tem a responsabilidade de estabelecer
processos, políticas e indicadores que garantam, a si e ao conselho de
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administração, condições de avaliar objetivamente o padrão de conduta
observado na operação da organização.
b) O diretor-presidente é responsável pela liderança da diretoria. Cabe
a ele atuar como elo entre a diretoria e o conselho de administração. Ele
deve ser orientado e supervisionado pelo conselho de administração ou, na
falta deste, diretamente pelos sócios.
c) A diretoria deve disseminar a cultura organizacional, reforçando seus
valores e princípios, desdobrá-los em políticas, práticas e procedimentos
formais e estabelecer formas de monitorar, permanentemente, se as suas
decisões, ações e impactos estão alinhados a eles. Em caso de desvios, deve
propor as medidas corretivas e, em última instância, punitivas, previstas no
código de conduta.
d) Cada diretor responde, individualmente, por suas atribuições
específicas na gestão, respondendo colegiadamente pelas decisões tomadas
em conjunto pela diretoria. Deve prestar contas ao diretor-presidente, aos
demais diretores e, sempre que solicitado, ao conselho de administração ou,
caso este não exista, diretamente aos sócios.
e) As responsabilidades, autoridades e atribuições da diretoria devem
ser definidas com clareza e objetividade no estatuto/contrato social, e a
diretoria deve ter um regimento interno próprio (aprovado pelo conselho
de administração) que estabeleça sua estrutura, seu funcionamento e
seus papéis e responsabilidades. Os documentos organizacionais devem
estabelecer um conjunto formal de alçadas de decisão e discriminar o que é
de competência dos diretores, da diretoria como colegiado ou do conselho
de administração.
3.2.4 Comitê de Auditoria
Órgão relevante de assessoramento ao conselho de administração,
para auxiliá-lo no controle sobre a qualidade de demonstrações financeiras
e controles internos, visando à confiabilidade e integridade das informações
para proteger a organização e todas as partes interessadas.
3.2.4.1 Práticas
a) Deve, preferivelmente, ser formado apenas (ou ao menos em sua
maioria) por conselheiros independentes e coordenado por um conselheiro
independente. Dada a grande possibilidade de conflitos de interesses, não
convém possuir conselheiros internos ou executivos em sua composição,
embora estes últimos devam ser convidados para as reuniões, quando
necessário.
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b) Ao menos um de seus membros deve ter experiência comprovada na
área contábil, financeira ou de auditoria.
c) O comitê de auditoria deve dar suporte ao conselho de administração
nas seguintes atividades:
i. monitoramento da efetividade e da qualidade dos controles internos
da organização;
ii. monitoramento do cumprimento das leis, regulamentos e sistemas
de conformidade (compliance) pela organização;
iii. supervisão da estrutura e das atividades de gerenciamento de
riscos pela gestão da organização, incluindo os riscos operacionais,
financeiros, estratégicos e de imagem, em linha com as diretrizes e
políticas estabelecidas pelo conselho de administração;
iv. monitoramento dos aspectos de ética e conduta, incluindo a
efetividade do código de conduta e do canal de denúncias e eventual
existência de fraude;
v. monitoramento da qualidade do processo contábil e respectivas
práticas contábeis selecionadas, da preparação das demonstrações
financeiras e outras informações divulgadas a terceiros;
vi. supervisão das atividades da auditoria interna, incluindo a qualidade
dos seus trabalhos, estrutura existente, plano de trabalho e resultados
dos trabalhos realizados;
vii. suporte ao conselho na contratação ou substituição do auditor
independente e supervisão da sua atuação, estrutura, independência
perante a organização, qualidade e resultados dos seus trabalhos;
viii. avaliação e monitoramento dos controles existentes para as
transações da organização com partes relacionadas, bem como para
a sua divulgação.

4

GOVERNANÇA CORPORATIVA
NAS EMPRESAS FAMILIARES
Compreender a governança das empresas familiares significa ter uma
verdadeira noção dos desafios de governança da maior parte das empresas
brasileiras. No Brasil, mais de 90% das pessoas jurídicas são empresas
familiares. Nesse tipo de organização, é bastante comum ter processos e
gestão não aderentes às boas práticas de governança corporativa.
A maior parte dos problemas nos negócios familiares está mapeada,
mas tais problemas são armadilhas muitas vezes subestimadas ou não
diligenciadas adequadamente pela empresa. São vários desafios recorrentes:
ausência de plano de sucessão; seleção de dirigentes ou gestores por vínculo
familiar, e não por aptidão ou capacidade; conflitos geracionais; misturar
gastos da empresa com gastos pessoais; falta de preparo e regras claras;
centralização de poderes e decisões no fundador da empresa.
Existe uma crença sobre a desnecessidade de adoção dos mecanismos
de governança corporativa e são frequentemente operadas com um certo
grau de informalidade. Dados históricos indicam uma forte incidência de
encerramento das atividades com o falecimento do fundador, e outra grande
parcela deixa de sobreviver após a terceira geração.
Existem empresas familiares em diversos estágios de maturidade da
adoção da governança. Os resultados da pesquisa desenvolvida por grupo
de trabalho formado por membros do IBGC e da PwC de 2019, sobre o
estado atual da governança em empresas familiares brasileiras, indicam
que as empresas familiares em um ciclo geracional mais avançado são as
que mais frequentemente incorporam práticas de governança. O desafio
que está posto é que as boas práticas de governança permeiem também
empresas sob a gestão da primeira geração, de forma que empresa e família
capturem os benefícios da boa governança.
A pesquisa demonstrou que algumas boas práticas de governança estão
mais consolidadas, como a adoção de mecanismos formais para separar o
patrimônio da família e o da empresa e a criação de órgãos de fiscalização
e controle. Por outro lado, há um longo caminho de amadurecimento a ser
trilhado em relação ao processo sucessório e à avaliação do conselho de
administração, por exemplo. Além disso, as organizações sob a gestão da
primeira geração da família empresária precisam discutir e implantar boas
práticas de governança, a fim de se prepararem melhor para lidar com os
desafios que marcam a trajetória de uma empresa familiar. As boas práticas
88
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de governança estão mais presentes entre as empresas que se encontram
na terceira geração.
Esse cenário impõe a necessidade de discutir com maior antecedência
as questões de governança, familiar e corporativa, para que trilhem o
caminho da sustentabilidade e perpetuidade dos negócios. Abaixo segue
um recorte sumário de principais resultados.
4.1 ENVOLVIMENTO DA FAMÍLIA NA EMPRESA
• Em 64,2% da amostra, o fundador atua na empresa.
• O diretor-presidente é um membro da família controladora em 82,1%
das empresas.
• A existência de um conselho de administração estatutário é mais
frequente entre as empresas que estão na terceira geração e em que o
fundador não está mais atuando. Na segunda geração há um percentual
maior de conselhos consultivos, enquanto na terceira geração prevalecem
os conselhos estatutários.
• A presença de um conselheiro independente ocorre com mais
frequência entre as grandes empresas e entre aquelas em que o fundador
não está mais atuando.
• Conflitos familiares são apontados como o principal motivo para a
saída de sócios das empresas pesquisadas, enquanto a “profissionalização”
da gestão e a expansão do negócio são os principais motivos para a entrada
de novos sócios.
4.2 GOVERNANÇA
• Entre os motivos que levaram as empresas a discutir as questões de
governança, aprimorar o modelo de gestão foi o mais recorrente, tendo
sido assinalado por 67,4% das empresas.
• Somente 10% das empresas afirmaram nunca ter discutido a adoção
de práticas de governança.
4.3 GOVERNANÇA FAMILIAR
• 73,1% das famílias pesquisadas têm pelo menos uma estrutura de
governança familiar. A mais comum é a reunião/assembleia familiar.
• 48% das famílias elaboraram um documento que disciplina a relação
entre a família e o negócio. A existência desse documento é menos frequente
entre as empresas comandadas pela primeira geração ou em que o fundador
ainda está atuando.
• As famílias apresentam mais regras para tratar da entrada de
familiares na empresa do que para disciplinar a sua saída.
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• 68,1% têm mecanismos formais para garantir a separação entre o
patrimônio da família e o da empresa.
• A maioria (59,5%) conta ou contou com orientações de profissionais
externos para a gestão do patrimônio da família. Escritórios de advocacia e
empresas de consultoria são os orientadores mais frequentes.
• Apenas 27,6% têm plano de sucessão para cargos-chave. O percentual
é ainda menor (19,6%) quando considerado o plano para o presidente do
conselho de administração.
• O percentual de empresas com plano de sucessão não ultrapassa
40%, independentemente do recorte analisado. O grupo de empresas
com faturamento anual superior a R$ 400 milhões é o que detém o maior
percentual, 40%. Também se destacam em relação às demais as empresas
em que o diretor-presidente é da terceira geração, 38,7%.
4.4 GOVERNANÇA CORPORATIVA
• 59,5% das empresas têm acordo entre os seus sócios.
• Entre as empresas que têm conselho de administração, 41,9% têm
comitês temáticos de assessoramento. Os mais comuns são de auditoria,
recursos humanos, estratégia e finanças.
• 22,3% das empresas que têm conselho de administração realizam
algum tipo de avaliação formal do órgão. Apenas 4,5% realizam tanto a
avaliação do conselho como colegiado quanto dos conselheiros de forma
individual.
• 93,9% das empresas têm alguma estrutura de fiscalização e controle.
A mais recorrente é a controladoria.
• 63,8% das empresas apresentam código de conduta/ética, e 64,6%
dos códigos contemplam os valores fundamentais da família empresária.
4.5 INTENÇÕES E PLANOS DA FAMÍLIA EMPRESÁRIA
• Em 69,2% das empresas, a intenção da família empresária controladora
é expandir o negócio atual. Somente 6,8% pensam em sair do negócio em
que estão atuando, e 4,3% pretendem diminuir a participação da família na
empresa.
4.6 MEDIDAS DE GOVERNANÇA
As medidas de governança corporativa em empresas familiares podem
atuar como um mecanismo de prevenção contra muitas tensões que podem
surgir entre os membros da família.
A governança corporativa em empresas familiares deve diferenciar os
papéis da propriedade dos da gestão. O herdeiro tem direito de propriedade,
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mas não necessariamente o direito de ser gestor do negócio, caso não
seja apto para tal encargo. Cargos de comando deverão ser ocupados por
membros da família que estiverem capacitados para aquela posição. Do
contrário, as funções deverão ser ocupadas por profissionais de fora do ciclo
familiar.
A transparência da gestão é um dos pilares de maior relevância
governança. Isso significa que devemos eliminar qualquer informalidade
que possa haver com relação aos relatórios de desempenho da empresa. O
debate sobre as causas dos insucessos não pode ser negligenciado caso os
responsáveis das decisões sejam familiares.
O processo de sucessão é um dos mais sensíveis, pois deve haver um
processo de preparação e seleção que almeje o profissional com maior
competência, e não utilizar o critério de hereditariedade. Em outras
palavras, boas práticas de governança garantem que a meritocracia seja
levada em primeiro plano.
Em 2020, IBGC e PwC desenvolveram um estudo qualitativo da
pesquisa quantitativa de 2019, visando a aprofundar o entendimento
e explorar os principais gatilhos, desafios, dificuldades e soluções
encontradas nas empresas familiares avaliadas em relação à adoção de
práticas de governança, ampliando os resultados da etapa anterior para
captar as nuances do processo pela óptica de quem vivenciou a jornada da
governança nas organizações.
Quadro 1 – Governança corporativa nas empresas familiares: gatilhos, desafios e
soluções.

Fonte: IBGC e PwC (2020).
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O estudo aponta vários aspectos coletados em entrevistas que são
gatilhos para o desenvolvimento da governança corporativa que demanda
um processo de médio e longo prazo. O quadro 1 acima descreve os
principais: i) entrada de novas gerações no papel de acionista ou na
gestão; ii) conflitos geracionais ou entre diferentes núcleos familiares; iii)
falecimento do(s) fundador(es); iv) necessidade de profissionalização da
gestão; v) necessidade de cuidado com a sucessão.
A entrada de novas gerações oxigena a empresa, seja no papel de
acionista, seja na gestão, e tende a fomentar discussões sobre aprimoramento
da gestão e da governança corporativa e familiar, culminando muitas vezes
na adoção de boas práticas pela primeira vez na empresa.
O estudo aponta que os filhos ou netos foram os agentes que
introduziram o assunto na empresa, especialmente quando assumiram o
papel de gestor ou de acionista, mas ocorreram casos em que o fundador foi
o gatilho para o início da adoção das práticas de governança, seja movido
pela preocupação com a sucessão, seja pelo desejo de desenvolver outras
atividades.
Outro gatilho para estimular a adoção de boas práticas de governança
corporativa são os conflitos geracionais ou entre diferentes núcleos da
família. Se bem gerenciadas, as discordâncias que naturalmente surgem na
empresa familiar podem expor a necessidade de sistematização de regras
e procedimentos no relacionamento entre stakeholders, muitas vezes para
evitar que esses conflitos se repitam no futuro.
A necessidade de busca de injeção de um capital externo na empresa
ou financiamento externo expõe a necessidade de um acordo entre os
acionistas e os familiares ou de outras estratégias para aprimoramentos
de governança, como medidas preventivas contra possíveis conflitos que
viessem a ocorrer em decorrência do empréstimo.
O falecimento do fundador, seu afastamento involuntário da empresa
por motivos de saúde ou ainda outras questões de caráter particular
requerem um planejamento de sucessão e adoção de outros mecanismos
para assegurarem a sustentabilidade e perenidade da empresa.
A profissionalização da gestão foi um gatilho fundamental apontado
que pode envolver a decisão de afastamento do familiar do cargo de CEO ou
a busca de indivíduos com conhecimentos não imediatamente disponíveis
na empresa naquele momento.
4.7 DESAFIOS
Os desafios elencados pelos participantes do estudo são: i) a
concentração de poder nas mãos do fundador e o personalismo daí
decorrente; ii) resistência socioemocional, especialmente o apego à gestão;
iii) falta de conhecimento em governança nas gerações anteriores.
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O fundador é legitimado por seu pioneirismo e visão estratégica que
permitiu levar a empresa até aquele estágio e permitir o sentimento de “dono
da empresa”. Por outro lado, a concentração de poder e o personalismo
podem reduzir a confiança no preparo dos possíveis sucessores familiares,
dentre outras consequências. Em qualquer caso, sempre deve existir
respeito pela figura do fundador, ou o processo pode se tornar ainda mais
difícil.
Em geral, no início do ciclo de vida da empresa familiar, os papéis
de gestor e sócio/acionista se mesclam no fundador, inexistindo qualquer
conflito de agência e, por esse, motivo não há estímulo para adoção das
melhores práticas de governança (por exemplo, acordo entre sócios,
protocolo familiar ou estruturas de conselho), pois o fundador é o dono da
empresa, o principal responsável pelas decisões e o mais impactado por elas.
O lado negativo está relacionado justamente à dependência que se cria
em torno dessa figura central. É comum que haja pouco espaço para familiares e colaboradores na tomada de decisão, ou que informações relevantes
não sejam compartilhadas na resolução de problemas. Observa-se também
menor grau de formalização, pois, via de regra, aspectos relevantes da gestão estão na cabeça do fundador, e não são necessariamente formalizados.
A “sombra” do fundador sempre vai pairar sobre as gerações futuras
e pode subjugar o cumprimento de regras ou acordos preestabelecidos.
O estudo encontrou esse traço personalista principalmente em empresas
familiares na segunda geração; apesar de formalmente afastado da função
de principal executivo, é ele/ela quem detém a palavra final nas questões
gerenciais do dia a dia da organização.
Outro desafio relatado nas entrevistas é o apego pela função executiva
na empresa familiar, caracterizando uma resistência socioemocional.
Observou-se que membros da família que ocupam funções executivas
tendem a compartilhar o sentimento de perda e/ ou vazio, pois, para eles,
sair da gestão equivale a deixar a empresa – mesmo que seja para assumir
outros papéis, como o de acionista ou de conselheiro.
É um processo doloroso para a maioria dos familiares entrevistados
– em alguns casos comparado ao fim de uma vida – e, por consequência,
um desafio a ser enfrentado no processo de estruturação da governança.
O debate e deliberação sobre determinados assuntos ou agendas causam
desconforto pelo caráter delicado das relações familiares e delas com o
negócio. Logo, a tendência natural é postergar diálogos importantes para o
estabelecimento de regras e procedimentos de governança.
A falta de conhecimento sobre governança é outro desafio relativamente
comum nas gerações seniores, desfavorecendo a adoção de boas práticas
por falta de crença na sua efetividade ou por falta de compreensão dos
benefícios e importância dos mecanismos de governança.
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4.8 SOLUÇÕES
O estudou também apontou vários insights interessantes sobre
possíveis soluções e caminhos para enfrentar os desafios apontados. A
manutenção de um diálogo aberto e respeitoso entre familiares e demais
stakeholders, bem como uma comunicação fluida e respeitosa pode fazer a
diferença para uma implantação bem ou malsucedida da governança.
Investir em aquisição de conhecimento em governança e gestão atua
como possível solução para os desafios elencados. É bastante comum o
relato de sucessores que tiveram acesso a um nível de educação formal
que os fundadores não conseguiram, em universidades e institutos de
relevância, nacionais e internacionais. A difusão do conhecimento sobre
governança corporativa, reverberada na voz dos sucessores ou de outros
agentes, amplia o leque de soluções para problemas organizacionais nos
níveis hierárquicos superiores.
A contratação e escuta de consultoria especializada pode sugerir
estruturas de governança como forma de resolver problemas relevantes
(por exemplo, o processo de sucessão do CEO), ou mesmo auxiliar a
implementá-las. Em ambos os casos, ele atua como promotor da governança,
contribuindo com conhecimento teórico e prático, mediando diálogos entre
membros de dentro e fora da família.
Outra possibilidade é a troca de informações derivadas de redes
(networking) do qual as lideranças da empresa participa, que pode avaliar
outras experiências bem-sucedidas de outras organizações que discutem o
tema.
O afastamento de familiares da gestão, caso não sejam profissionais
preparados, permite que o processo de tomada de decisão seja realizado
para criar valor para organização e garantir sua perenidade. A estruturação
de um conselho (ou outro órgão colegiado) pode ser o “espaço” ideal para
que familiares e outros agentes da governança contribuam com a sua
vivência e experiência em prol do desempenho de longo prazo da empresa
familiar. Estruturas de conselho emergem como soluções não somente para
o controle da gestão, mas também como forma de melhorar a qualidade
do processo decisório estratégico – especialmente quando contam com
membros independentes.
A criação de regras para a entrada de familiares e de holdings familiares e
patrimoniais, como mecanismos da governança familiar, ajuda nos princípios
da transparência e da equidade. As regras de entrada trazem critérios claros
para os familiares que desejam realizar sua carreira profissional na empresa
familiar, sem desconsiderar as exigências de competitividade do mercado.
A criação de holdings familiares e patrimoniais confere segurança
jurídica para a perenidade e a continuidade da sociedade, auxiliando na
delicada questão da gestão patrimonial.

5

COMPLIANCE
O atual momento da sociedade, a globalização, o uso intensivo de
tecnologia e a transformação digital no mundo provocaram uma rápida
transformação do ambiente de negócios, pois reverberam crises e escândalos
decorrentes de fraudes e corrupção com uma velocidade e amplitude de
disseminação numa proporção nunca vista antes.
O processo de tomada de decisão nas empresas requer uma maior
capacidade de avaliação, fundamentação, julgamento e deliberação ética
dos agentes de governança. Nas empresas com maior amadurecimento, em
mercados desenvolvidos e naqueles em desenvolvimento, esse cenário fez
crescer a demanda exercida pelo governo e pela sociedade em relação aos
temas de compliance (ou conformidade).
Ocorreram avanços significativos nas legislações e regulamentações, e
fiscalizações – sobretudo as de alcance extraterritorial – estão cada vez mais
rígidas, resultando em pesadas sanções de ordem financeira e econômica,
tanto para pessoas jurídicas quanto para indivíduos.
Existem já vários estudos que demonstram que o custo de não estar em
compliance é muito maior do que o custo de implantar o compliance. O atual
impacto de processos administrativos e/ou judiciais, bem como seus reflexos
do envolvimento em escândalos, deterioram o valor econômico e reputação
das organizações. O compliance atual requer um nível de dedicação das
organizações com mão de obra especializada, uso de tecnologia e adoção de
atividades que permitam reduzir os riscos dos processos.
O Ponemon Institute e a Tripwire, Inc. conduziram o estudo The True
Cost of Compliance, com participação de 160 líderes de 46 organizações
multinacionais, e concluiu, em 2011, que o custo médio da não conformidade
é de US$ 9,4 milhões, enquanto o custo da conformidade é de US$ 3,5
milhões, considerando o impacto econômico total das atividades.
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O estudo conclui que investimento em compliance pode ajudar a evitar
problemas de não conformidade, como interrupção de negócios, produtividade reduzida, taxas, multas e outros custos
de liquidação legais e não legais. Para fins do
estudo, o custo de não conformidade foi definido como o custo de impactos dos resultados
quando uma organização não cumpre as regras, regulamentos, políticas, condutas e outras obrigações legais.
Um ponto fundamental a se destacar é
estabelecer os limites que o termo compliance
atualmente abrange. Essa terminologia
atualmente abrange aspectos muito além
de integridade ou conformidade. O termo
compliance vem do inglês “to comply”, que
significa estar em conformidade. Entretanto
o conceito de compliance tem a função de
proporcionar segurança e minimizar riscos
de instituições e empresas, garantindo o
cumprimento dos atos, regimentos, normas e leis estabelecidos, interna e
externamente, bem como garantir o alinhamento de valores, propósito e
espelhar a cultura da empresa. Então, hoje, compliance é muito mais amplo
que combate à corrupção e estar em conformidade com o ordenamento
vigente. Cada vez mais as empresas buscam, por meio do compliance,
atitudes éticas e transparentes.
A definição técnica de compliance oferecida pelo U.S. Federal
Sentencing Guidelines (Manual do Departamento de Justiça Americano)
trata do dever das empresas de promover uma cultura organizacional que
estimule a conduta ética e um compromisso com o cumprimento da lei.
O compliance está diretamente associado ao cumprimento de um
determinado padrão de conduta, ou seja, uma ação ou uma omissão abalizada
por uma norma, seja ela uma lei ou uma política interna ou mesmo uma
orientação, diretriz ou valores de uma empresa.
No dia a dia das organizações, sejam elas públicas, sejam privadas,
os arranjos institucionais e as relações não são disciplinadas de forma
integral e nem adequadamente pelas leis. Por isso, o conceito de
compliance foi ampliado e entendido como os esforços adotados para
garantir o cumprimento das exigências legais (e regulamentadoras de uma
determinada atividade empresarial), observando os princípios da ética, da
transparência e da integridade corporativa.
Nesse contexto, não surpreende o interesse crescente no tema
de compliance. A sociedade atual exige uma mudança profunda no
ambiente corporativo e, por esse motivo, cada vez mais, as empresas estão
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reconhecendo e adotando uma postura mais vigilante e diligente, pois os
desvios de conduta ética ressoam com intensidade maior e não podem
servir como justificativa para atos ilícitos sob o falso argumento de que
seriam necessários para a sustentabilidade das organizações.
O tema compliance foi alvo de agenda e debate de várias entidades
e organizações nos últimos anos sob diferentes pontos de vista. Daí
podemos destacar um conjunto de normativas: i) a Lei Anticorrupção –
Lei n. 12.846/2013; ii) o Decreto n.
8.420/2015 (que regulamenta a Lei n.
12.846/2013); iii) a Lei das Estatais –
Lei n. 13.303/2016; iv) a norma ISSO
19600:2014 – destinada a disciplinar
programas empresariais de compliance;
v) a norma ISO 37001:2016 – destinada
a definir requisitos para um sistema de
gestão antissuborno; vi) as diretrizes
sobre o Programa de Integridade
estabelecido pelo Decreto n. 8.420,
elaboradas pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da
União, o Instituto dos Auditores Internos (IIA); vii) a quinta edição do
Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa (IBGC); viii) a
elaboração do Código Brasileiro de Governança Corporativa – Companhias
Abertas (GT Interagentes); ix) o guia sobre compliance concorrencial do
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade); x) o Programa
Destaque em Governança de Estatais e a revisão do regulamento do Novo
Mercado (estas duas iniciativas, desenvolvidas pela B3, exigem a adoção
das funções de compliance, controles internos e riscos).
A compreensão do que vem a ser compliance evoluiu bastante ao
ponto de percorrer a jornada de aplicação de conformidade normativa
para buscar atenuação de responsabilidade e alcançar uma abrangência
mais estratégica, de modo a assegurar que o comportamento de dirigentes,
gestores e dos empregados não deturpem a identidade da empresa. Esse
processo demanda o exemplo da liderança e a internalização de conduta
por todos os que fazem a empresa.
O tema compliance, hoje, segue uma tendência mais estratégica (“ser
compliant”), alinhada à identidade organizacional, cultura de integridade
e a comportamentos éticos, e não mais se encara o compliance como uma
atividade operacional (“estar em compliance”), ao invés de estratégica.
Estar em compliance é cumprir a legislação e as políticas internas por
mera obrigação ou para reduzir eventuais penalidades, caso a organização
sofra uma punição. Ser compliant é o cumprimento consciente decorrente
dos valores e princípios da organização, consubstanciado em suas políticas
internas, diretrizes e condutas, visando a sua longevidade.
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Nesse sentido, o sistema de compliance deve buscar mais do que a
integridade no sentido estrito das medidas voltadas para a prevenção de
ilícitos, mas sim a coerência entre estratégia, tática e operação, buscando
fortalecer a cultura e a reputação da organização, pois os riscos de
reputação hoje são, pelo menos, tão grandes quanto os riscos estratégicos,
operacionais e financeiros
5.1 FUNDAMENTOS PARA EFETIVIDADE DO SISTEMA DE
COMPLIANCE
O sistema de compliance deve observar uma série de fundamentos
para buscar sua efetividade, como apresentados a seguir.
5.1.1 Tom da liderança
O tom da liderança (tone at the top ou yone from the top, “o tom que vem
do topo”) é a base sobre a qual a cultura de uma empresa é construída, a
sustentação do sistema de compliance. O tom no topo define os valores
orientadores e o clima ético de uma organização. Em última análise, é a cola
que mantém uma organização unida.
O senso de responsabilidade do conselho de administração e da diretoria
executiva é o ponto de partida para o sucesso de qualquer programa de ética e
compliance para proteger a reputação e os ativos financeiros dos acionistas.
A conduta e a tomada de decisão de ambos deve dar subsídio para capacitar
e fornecer recursos adequados aos indivíduos que têm responsabilidades
diárias para mitigar riscos e construir confiança organizacional. A partir
desse entendimento segue uma série de questionamentos:
1) Qual deve ser o tom e sinalizações das decisões do conselho de
administração e da diretoria executiva? É o board da instituição que vai
determinar qual a ética, os valores e princípios éticos da organização. É o
board que determina budgets e recursos que serão utilizados pela empresa
para que o sistema de compliance tenha efetividade.
2) Como as ações, condutas e palavras da liderança encorajam ou
desencorajam a má conduta?
3) Que ações concretas são tomadas pelo conselho de administração e
pela diretoria para demonstrar os esforços de governança e compliance da
organização?
4) No processo de seleção dos membros da administração é realizado
background check ?3
3 Background cheg é a checagem de antecedentes para validar informações sobre o candidato,
desde informações sobre certidões criminais e histórico profissional ao envolvimento com
algum evento de integridade duvidosa.
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5) Como é monitorado o comportamento da administração?
6) Que ações específicas os agentes de governança realizam para
demonstrar seu comprometimento com o compliance, incluindo seus
esforços de resposta aos desvios detectados?
7) Quais tipos de informação o conselho de administração examina
em seu exercício de supervisão nas áreas em que tenha sido observada má
conduta ou o descumprimento de obrigações acessórias ou regulatórias?
8) A organização usa ferramentas tecnológicas para detectar desvios
tempestivamente?
5.1.2 Avaliação de riscos (risk assessments)
A função de compliance deve estar integrada ao sistema de
gerenciamento de riscos. A avaliação de riscos de compliance não deve
estar restrita a riscos de conformidade e de ética, mas compreender os
riscos estratégicos que uma organização enfrenta. O risco regulatório por
exemplo, é um risco fundamental e com impacto muito forte na operação
da empresa.
Ao mesmo tempo, a recente recessão global forçou muitas funções
corporativas a enxugar seus custos e examinar de perto seus orçamentos.
Juntos, esses fatores criaram uma tensão entre as crescentes obrigações
regulatórias e a necessidade de fazer mais com menos.
Então, é necessário avaliar quais riscos têm o maior potencial para fins
jurídicos, financeiros, operacionais ou danos à reputação e alocar recursos
limitados para mitigar esses riscos. A partir desse entendimento, segue
uma série de questionamentos:
1) A organização mapeia o marco regulatório ao qual está sujeita e
acompanha e participa de eventuais mudanças?
2) O sistema de gerenciamento de riscos contempla o mapeamento e as
ações de mitigação envolvendo riscos de fraude e corrupção?
3) O conselho e a diretoria entendem quais são os riscos estratégicos e
concordam com os mecanismos desenvolvidos para minimizá-los?
5.1.3 Cultura corporativa (corporate culture)
Uma cultura de integridade é fundamental para qualquer programa
eficaz de compliance. Iniciativas como funções superficiais que instilam
controles desnecessários não contribuem claramente para uma cultura de
ética e conformidade, e podem ser impedimentos para conduzir a “criação
de valor” da organização.
Os vários escândalos do início dos anos 2000 proporcionaram lições
aprendidas após uma análise de todos os casos: sem uma ética e cultura, as
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organizações estarão sempre em risco. Na verdade, mais e mais, a cultura
está se movendo e seu conceito está se elevando para algo que deve ser
definido, medido e melhorado.
A cultura sempre foi importante para a forma como as organizações
operam. Uma razão inequívoca é que qualquer gestão de mudanças
depende da mudança do modelo mental do coletivo das pessoas. A cultura
de integridade reflete esse arranjo coletivo, e as organizações que não a
cultiva são propensas a ver seus programas de compliance ou integridade
como um conjunto de atividades de check-the-box, ou, pior ainda, como um
obstáculo para alcançar seus objetivos de negócios.
A história mostra que são vários os casos de empresas que se
envolveram com casos de fraude ou corrupção e possuíam um conjunto
de políticas, diretrizes e normativas de integridade formalizadas, mas a
sua cultura corporativa interna era liderada por dirigentes que praticavam
condutas inapropriadas. A cultura é um dos maiores determinantes de
como funcionários se comportam.
Uma publicação da Delloite (2015) aponta que uma cultura de
integridade é geralmente caracterizada por:
• valores organizacionais: um conjunto de valores claros que, entre
outras coisas, enfatiza o compromisso da organização à conformidade legal
e regulatória, integridade e ética de negócios;
• tom no topo: liderança executiva e gerentes de toda a organização
incentivam os funcionários e parceiros de negócios a se comportarem de
forma legal e ética, e de acordo com os requisitos de conformidade e política;
• consistência de mensagens: diretivas operacionais e imperativos de
negócios se alinham com as mensagens de liderança relacionada à ética e
ao compliance;
• a gerência intermediária carrega a bandeira: linha de frente
e chefias táticas e operacionais transformam os princípios em prática.
Eles costumam usar o poder de histórias e símbolos para promover
comportamentos éticos;
• conforto para falar: funcionários em toda a organização se sentem
à vontade para apresentar soluções jurídicas, conformidade e questões e
preocupações de ética sem medo de retaliação. a crença das pessoas em
serem ouvidas eleva o nível de confiança na organização, resultando em
melhor desempenho e maior engajamento dos funcionários;
• accountability: os líderes devem prestar contas e somente se
manterão em suas posições caso adotem uma postura alinhada aos valores
da organização, promovendo uma cultura de integridade;
• o ciclo de vida de contratação para aposentadoria: a organização
recruta e seleciona os funcionários com base no histórico profissional, bem

Governança, riscos e performance | 101

como como competência. Os funcionários são bem tratados quando saem
ou se aposentam, criando colegas para a vida;
• incentivos e recompensas: a organização recompensa e promove
as pessoas com base, em parte, em sua adesão a valores éticos. Não é
apenas claro que o bom comportamento é recompensado, mas o mau
comportamento deve implicar consequências negativas;
• justiça processual: os assuntos internos são julgados equitativamente
em todos os níveis da organização. Funcionários podem nem sempre
concordar com as decisões, mas as aceitam se acreditam que a decisão
observou critérios e padrões previamente determinados.
Uma cultura forte ajuda a construir relacionamentos positivos e
arranjos institucionais de modo a atrair investidores de longo prazo. Em
última análise, uma cultura de integridade se reflete em desempenho
superior e de longo prazo.
5.1.4 Função de compliance
A função do profissional de compliance é uma função estratégica da
organização com atribuições de efetuar a implementação e a gestão efetiva
de todas as ações de conformidade na empresa. É indicado reportar-se ao
conselho de administração ou presidente da empresa em termos de linha de
subordinação. O profissional é chamado de compliance officer, principalmente
quando ele se encontra em nível de diretoria.
Cumpre ressaltar que não é uma atividade exclusiva de advogados, pois
as práticas de compliance envolvem funções que exigem um alto nível de
conhecimento técnico e dos negócios e riscos da empresa. É fundamental
que seja um profissional com visão estratégica, sistêmica e conhecimentos
interdisciplinares. Por isso, o profissional de compliance precisa desenvolver
um conjunto de competências pessoais, comportamentais, técnicas e
intelectuais a fim de contribuir para o sucesso das estratégias.
Em linhas gerais, a função de compliance envolve a avaliação de todas as
normas, procedimentos, controles e registros que compõem o ambiente de
controles internos, verificando se estão funcionando adequadamente para
minimizar os riscos das atividades exercidas pela empresa. Enquanto isso,
a área de controles internos abrange sistemas, processos, procedimentos,
pessoas e tecnologia.
A robustez da estrutura da função de compliance e a dedicação
exclusiva ou não do profissional vai depender da complexidade e dos riscos
relacionados ao negócio da empresa. Os processos de investigação devem
possuir e obedecer a um protocolo predefinido, podendo ser conduzido por
profissionais internos ou externos, mas devidamente capacitados.

102 | Marcio Lima Medeiros

5.1.5 Sistema de monitoramento
O sistema de monitoramento é um
dos elementos mais críticos e importantes
para garantir a integridade contínua e
alinhamento dos valores da empresa na
conduta dos seus empregados.
O sistema de monitoramento vai
propiciar uma avaliação permanente e
entender o que está funcionando e o que
precisa ser aprimorado. Da mesma forma,
programas robustos de monitoramento
servem como um sistema de alerta,
antecipando possíveis problemas de conformidade.
O monitoramento geralmente é mal compreendido e subvalorizado. Sua
implementação é um desafio às organizações por muitas razões, incluindo
a falta de recursos qualificados, a dificuldade de design e de conduzir a
consistência em toda a empresa e a dependência de outros na organização
para obter os dados.
Além disso, as empresas costumam dizer que a implementação de
novas leis e regulamentos apresenta riscos, mas essa é uma área que muitas
vezes não é testada, ou não é suficientemente testada, para determinar se a
organização está cumprindo os requisitos.
A falta ou ineficácia do monitoramento se dá geralmente pela dificuldade
de definir métricas que consigam ilustrar os avanços da efetividade do
programa de integridade. Em vários estudos e pesquisas recentes, os
profissionais de compliance indicaram consistentemente frustração com a
qualidade das métricas usadas para medir a eficácia de seus programas de
compliance.
O sistema de monitoramento é uma demonstração do compromisso
da empresa com a ética e a conformidade. Além disso, para alguns setores,
como serviços financeiros, o sistema de monitoramento é uma exigência
regulatória, e as empresas podem enfrentar multas ou penalidades por não
os implementar.
5.2 ORIGEM DO COMPLIANCE
A origem e desenvolvimento do compliance remonta o final do século
XIX, quando o governo norte-americano passou a regular a atividade
empresarial, especialmente com a criação de normas de natureza criminal
que previam a responsabilidade criminal da pessoa jurídica por práticas
anticoncorrenciais.
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A regulamentação do mercado financeiro se iniciou após a quebra da
Bolsa de 1929, com a criação da Securites and Exchenage Commission
(SEC) em 1934, agente responsável pela regulação do mercado, trabalho
semelhante ao que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) faz no mercado
financeiro no Brasil. Atualmente, é a autoridade competente juntamente ao
Department of Justice (DOJ) nos EUA, e ambos têm competência para
punir no âmbito do Foreign Corrupt Practices Act – FCPA (em tradução
livre, Lei sobre Práticas de Corrupção no Exterior).
Na década de 1960, a SEC recomendou a contratação de compliance
officers nas instituições financeiras, para criar procedimentos de controlos
internos, treinar e monitorar as pessoas, com o propósito de auxiliar as áreas
de negócio a ter supervisão e monitoramento para cumprir procedimentos
legais.
Tal anseio por nova regulamentação continuou na segunda metade do
século XX, com escândalos de corrupção nos Estados Unidos, entre eles o
Watergate, que levou à renúncia do presidente norte-americano Richard
Nixon. Em resposta, em 1977, o Congresso Americano aprovou a FCPA
para controle de atos de corrupção em países estrangeiros.
Na década de 1970, ocorreu a criação do Comitê da Basiléia para
Supervisão Bancária, visando a fortalecer o sistema financeiro por meio
da maior conceituação sistemática de suas atividades, parametrizando-as
pelas boas práticas financeiras e munindo-as de procedimentos prudenciais
na sua atuação. Iniciava-se o processo para a tentativa de saneamento do
Sistema Financeiro Internacional.
Na mesma época, o Brasil vivia os anos do Regime Militar (19641985). Cria-se, em 1964, o Conselho Monetário Nacional e, em 1976, a
Comissão de Valores Mobiliários, juntamente a uma legislação elogiada
para constituição e funcionamento das sociedades anônimas.
O primeiro passo tímido de programas de controle e compliance no
Brasil iniciam reconhecimento no final da década de 1990, com a publicação
da Resolução n. 2.554, de 1998, que determinou que as instituições
financeiras, conforme dispõe seu art. 1º: “[...] implantação e implementação
de controles internos voltados para atividades por elas desenvolvidas,
seus sistemas de informações financeiras operacionais e gerenciais e o
cumprimento das normas legais e regulamentares a elas aplicáveis”.
Na década de 2000, ocorreram vários escândalos de fraude e corrupção
que contribuíram para a quebra de algumas instituições, pois não
adequaram seu ambiente de controles internos de acordo com o risco do
seu segmento. Fatos relevantes no cenário mundial, como o ato terrorista
nos EUA em 2001 e os escândalos financeiros em Wall Street em 2002,
despertaram a necessidade de regulamentações ainda mais efetivas e
rapidamente aplicáveis em todos os países, a fim de gerir os riscos aos quais
as instituições estão sujeitas.
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Entretanto o conceito de compliance se solidificou com o advento da lei
norte-americana FCPA em 1977, que surgiu para combater as práticas de
corrupção no exterior, ou seja, fora dos Estados Unidos; à época, praticavamse atos de corrupção para deturpar a competitividade. Em boa parte dos
casos essa corrupção era institucionalizada e outros países aceitavam,
inclusive, que as comissões pagas fossem abatidas da sua tributação. A
FCPA se tornou o modelo de quase todas as leis dos sistemas de combate
a corrupção ao nível internacional. Foi justamente nesse contexto que o
programa de compliance ganhou o viés anticorrupção, assim como maior
notoriedade no cenário global.
Em 30 de julho de 2002 foi sancionada, por George W. Bush, presidente
dos Estados Unidos à época, a Lei Sarbanes-Oxley, conhecida como SOx
ou Sarbox. A regulamentação visava a responder às sucessivas fraudes
financeiras cometidas por grandes organizações, sendo considerada a maior
reforma do mercado de capitais norte-americano desde os princípios de sua
regulação, após a crise de 1929.
Em 2011, entra em vigor a United Kingdom Bribery Act (UKBA),
lei britânica anticorrupção, que é considerada uma das mais rígidas na
penalização em matéria de anticorrupção. As diferenças relevantes com a
FCPA incidem fundamentalmente na aplicação das sanções, que não são
apenas a servidores públicos, mas também a agentes privados. As penas
por essas práticas podem chegar a até 10 anos, havendo a possibilidade de
proibição de participar em licitações para contratação pública com o Reino
Unido.
5.2.1 Escândalos que contribuíram para evolução do compliance
O início da década de 1970 foi marcado pelo abalo do mercado financeiro
norte-americano, com elevados escândalos de corrupção, como o Lockheed
Corporation e Watergate, o que expôs a ineficácia das normas da época,
que não foram capazes de coibir o mau uso de recursos com propósitos e
interesses ilícitos. Esses acontecimentos levaram à renúncia do presidente
Richard Nixon no ano de 1974, bem como impulsionaram a criação do
Comité de Basiléia para Supervisão Bancária.
No ano de 2001, a práticas irregulares na Enron Corporation, uma
das mais bem-sucedidas companhias de energia e comunicações, fizeram
com que os seus acionistas perdessem mais de 70 biliões de dólares e os
seus investidores e funcionários ficassem sem o capital investido em fundos
de previdência. No ano seguinte, mais um escândalo deixou o mercado
mundial incrédulo, ao serem desviados mais de 600 milhões de dólares
da Tyco International. Os seus executivos aproveitaram-se do fato de a
companhia deter várias empresas de ramos de atividades diferentes para
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que, através de empréstimos e vendas de ações fraudulentas, pudessem
utilizar a estratégia de benefícios e bônus para consumar os desvios.
Ainda assim, seguiram-se outros escândalos no mercado financeiro,
como os casos da Madolf, Lehman Brothers e AIG, que forjaram empresas
de fachada e contas no exterior, muitas das quais associadas ao poder
público e à iniciativa privada.
A partir disso tudo, os programas de compliance foram alçados a outra
dimensão de importância nas empresas. A construção de uma organização
íntegra e coerente com seus valores e propósito implica atitudes e ações
que demonstrem uma visão de responsabilidade corporativa com escopo
muito além da luta contra a corrupção.
No Brasil, os termos integridade e compliance foram internalizados na
prática de gestão com maior frequência após as investigações e resultados
da operação “Lava Jato”, especialmente após a edição da Lei n. 12.846/13,
conhecida como Lei Anticorrupção, que disciplina a responsabilização
objetiva, administrativa e civil, de pessoas jurídicas pela prática de atos
contra a administração pública.
O emblemático caso da Lava Jato, a maior investigação de esquema de
corrupção já realizada no Brasil, juntamente a outras grandes investigações,
que culminaram com a prisão de vários empresários e políticos corruptos,
abriu um horizonte de esperança para a sociedade.
Há um clamor social no Brasil pelo aperfeiçoamento da
governança com integridade desde a migração da administração
pública burocrática para administração pública gerencial. Esse
movimento ocorreu com certo atraso em relação ao resto do mundo que
já vislumbra esse caminho desde a década de 1970. A partir da Lava Jato,
foi incorporado um sentimento geral de que a gestão pública e privada
não pode prescindir de rígidas regras de integridade, a balizarem o
comportamento dos gestores para que eles cumpram padrões éticos e
procedimentos íntegros.
Entretanto ocorreram decisões judiciais recentes de cancelamento de
sentenças de condenados por práticas de corrupção ou de entendimentos,
o que traz o questionamento sobre se haverá retrocesso no Brasil, como
ocorreu na década de 1990 com a operação Mãos Limpas, na Itália.
Uma parte da sociedade possui um discurso segundo o qual o combate
à corrupção promovido pela Lava Jato trouxe implicações econômicas com
retrocesso no Produto Interno Bruto (PIB), devido a choques produzidos
em vários segmentos, especialmente a construção civil e petróleo.
O Índice de Percepção da Corrupção (IPC) é o principal indicador
de corrupção do mundo. Produzido pela Transparência Internacional
desde 1995, ele avalia 180 países e territórios, a eles atribuindo notas em
uma escala entre 0 e 100. Quanto maior a nota, maior é a percepção de
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integridade do país. O índice é a referência mais utilizada no planeta por
tomadores de decisão dos setores público e privado para avaliação de riscos
e planejamento de suas ações.
O desempenho ruim do Brasil no IPC 2021 o deixou mais uma vez
abaixo da média global, de 43 pontos. A nota alcançada no último ano foi a
mesma registrada em 2020 e representa o terceiro pior resultado da série
histórica.
Embora o Brasil tenha reduzido a corrupção percebida entre 2020 e
2019, o país ainda apresenta um índice bastante elevado: de 180 países,
o Brasil ocupava, em 2021, a 96.ª colocação no ranking de corrupção
percebida, elaborado pela ONG Transparência Internacional. O país segue
atrás de Colômbia, Índia e China, empatado com Argentina, Indonésia,
Lesoto, Sérvia e Turquia. Na américa latina, no outro extremo, Uruguai
é onde menos se percebe corrupção na região e, com 73 pontos, ocupa o
lugar 18 ao nível internacional. Depois vêm Chile (67 pontos), Costa Rica
(58) e Cuba (46), os únicos que superam a pontuação média de 43 em toda
a América.
Figura 8 – Mapa de Corrupção no mundo – 180 países.

Fonte: Transparência Internacional – Índice de Percepção de Corrupção - IPC
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5.3 TEORIA SOBRE FRAUDE E CORRUPÇÃO
É inegável que a corrupção pode prejudicar seriamente o desempenho
de uma empresa ou mesmo de um país, na medida em que afeta as decisões de
alocação de recursos e investimentos, limitando o crescimento econômico,
alterando a composição dos gastos e criando uma precificação artificial
relativa ao custo da corrupção, ou seja, quanto mais sistêmica, maior será
o preço.
A recomendação da OCDE sobre integridade pública em 2017
indica que de 10% a 30% de investimento em um projeto de construção
com financiamento público pode ser perdido por má gestão e corrupção.
Na mesma publicação menciona que abordagens tradicionais baseadas na
criação de mais regras, conformidade mais rigorosa e cumprimento mais
rígido têm eficácia limitada. Uma resposta estratégica e sustentável à
corrupção é a integridade pública. Transparência não é suficiente, e deve
ser acompanhada de mecanismos eficazes de escrutínio e responsabilização.
A OCDE indica aos formuladores de políticas uma visão de integridade pública com uma abordagem dependente do contexto comportamental
e baseada em risco, com ênfase em cultivar uma cultura de integridade em
toda a sociedade, investir em liderança de integridade, promover um setor
público profissional, incentivar a transparência, envolvimento das partes
interessadas, definir padrões de conduta, estimular a prestação de contas e
responsabilização.
A corrupção alimenta a miséria, perpetua a desigualdade e a pobreza,
impactando o bem-estar e a distribuição da renda e prejudicando oportunidades para participar igualmente na vida social, econômica e política.
Registros de órgãos públicos, como Departamento de Polícia Federal
(DPF) e Ministério Público Federal (MPF), mostram que, no decorrer
da última década, ocorreram dezenas de escândalos de corrupção. São
situações que, além de lesarem os cofres públicos, minaram a confiança
da sociedade nas instituições do Estado. Esses episódios evidenciaram a
existência de fragilidades nos órgãos públicos, seja nas estruturas, seja no
arcabouço legal ao qual estão submetidos.
5.3.1 Triângulo da Fraude
Até 1940, as causas da criminalidade estavam fortemente associadas
à pobreza ou às condições psicopáticas e sociopáticas estatisticamente
associadas à pobreza. Sutherland (1945) publicou o artigo clássico sobre
o “crime de colarinho branco” no âmbito da Criminologia. O autor buscou
evidenciar o equívoco das teorias criminológicas da época.
As teorias criminológica segundo as quais o crime deriva da pobreza
ou de condições psicopáticas e sociopáticas estatisticamente associadas à
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pobreza não são totalmente válidas porque se baseiam em amostras que são
grosseiramente enviesadas no que diz respeito ao status socioeconômico;
não se aplicam aos criminosos de colarinho branco e não explicam sequer à
criminalidade da classe baixa, visto que os fatores não estão relacionados a
um processo característico geral de toda a criminalidade.
Donald Cressey, Ph.D. em Criminologia pela Universidade de Indiana,
foi um grande estudioso dos crimes financeiros nos Estados Unidos e
desenvolveu a teoria do “triângulo da fraude” (fraud triangle), indicando
a necessidade de ocorrência de três componentes básicos para que uma
determinada fraude possa ocorrer: motivo, técnica e oportunidade.
O estudo da quebra de confiança foi objeto de estudo de Cressey (1953),
o qual, por intermédio de entrevistas com fraudadores, elaborou um modelo
sob a hipótese de que, para ocorrer a fraude, são necessários três fatores
ressignificados para a atualidade: pressão ou incentivo, oportunidade
e racionalização. Cressey baseia-se na proposição de que pessoas podem
cometer fraudes incentivadas por um problema financeiro ou emocional,
considerando as fragilidades institucionais, e estão convencidas de algum
tipo de racionalização moralmente aceitável antes de transgredir e se
envolver em comportamentos antiéticos, por entenderem que é justificável
realizar tal conduta
Figura 9 – Triângulo da Fraude.

Fonte: Adaptado de Donald R. Cressey (1953).
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A figura 8 indica que há necessidade de aprimoramento de controles
institucionais voltados para regras que limitem o poder discricionário ou
relacionado a valores. Dentro desse entendimento, verifica-se que, para
combater essas práticas nocivas, é preciso usar esses dois tipos de controle,
que atuam nas três condições explicitadas, de forma a proporcionar uma
abordagem mais abrangente. Não basta somente atuar no fortalecimento
das barreiras de gestão de risco com criação de políticas, normas ou
linhas de defesa tecnológica. É preciso trabalhar e massificar a questão
ética, bem como estar atento ao comportamento e prestar suporte para os
colaboradores que fazem a organização.
A pressão é o que motiva o crime em primeiro lugar; a oportunidade
refere-se à debilidade institucional de gestão do risco, na qual há brechas
para explorar uma situação que faz a fraude possível; e a racionalização
refere-se à justificação de que o comportamento antiético é algo aceitável
e diferente de atividade criminosa na mente do agente que adota essa
conduta. Há, ainda, um outro aspecto apontado por especialista, que é a
capacidade. Isso significa que o transgressor precisa ter as habilidades
pessoais e técnicas para cometer a fraude.
Assim, a pressão é a causa-raiz da fraude, que leva o indivíduo a
racionalizar e buscar uma oportunidade, e quando esse cenário está
montado, bastaria a capacidade do indivíduo para a fraude ocorrer.
O triângulo das fraudes é uma teoria sobre fraudes corporativas que
tem como objetivo identificar os motivos que originaram a ocorrência da
fraude por parte de um ou mais indivíduos. Esses três fatores do triângulo
são importantes para entender a motivação e a efetivação de uma fraude.
Enfim a corrupção é um problema global que distorce a alocação de
recursos das prioridades sociais. Ela é anticompetitiva, levando a preços
distorcidos e prejudicando empresas honestas que não pagam subornos,
resultando em menor efetividade no setor público e privado. Isso aumenta
o custo de fazer negócios globalmente e aumenta o custo de contratos
públicos e privados.
A sociedade atual possui maior exigência de profissionalização da
atividade estatal e privada, meritocracia e competência para escolha de
gestores, adoção de procedimentos mais ágeis e transparentes, decisões
motivadas que considerem os impactos causados e alcance dos melhores
resultados com custos reduzidos.
5.4 PROGRAMA DE COMPLIANCE OU INTEGRIDADE
A corrupção é uma questão global que caminha ao lado da história da
Humanidade e uma das questões mais corrosivas para sociedade, pois aloca
recursos de maneira ineficiente para atender interesses espúrios, amplia as
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desigualdades econômicas e sociais, cria descontentamento e polarização
política e reduz a confiança nas instituições.
Dados de pesquisa publicada em 2010 pela Fiesp apontam que o custo
médio anual da corrupção no Brasil representa de 1,38% a 2,3% do PIB,
ou seja, girava em torno de R$ 41,5 bilhões a R$ 69,1 bilhões do PIB da
época. Seria oportuno adotar e monitorar indicadores que busquem captar
os resultados de medidas de prevenção, detecção de fraude e corrupção no
âmbito das instituições.
O custo da corrupção representa parcela significativa de recursos que
poderiam ser alocados de forma eficiente para sociedade e ao mesmo tempo
amplia preços relativos induzidos pela fraude, desvio ou conduta antiética.
Seguindo essa tendência de combate à corrupção no mundo,
recentemente surgiu o movimento de implantação de programas de
integridade para administração pública no âmbito federal derivado de
exigência do Decreto n. 9.203/17. Outro movimento foi a criação de
legislações estaduais com exigência de programas de integridade de
empresas privadas que firmam contratos acima de determinado valor.
Recentemente, a Nova Lei de Licitações, Lei n. 14.133, publicada em abril
de 2021, introduziu exigência prevista para o edital com obrigatoriedade
de implantação de programa de integridade pelo licitante vencedor nas
contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, no prazo
de 6 meses, contado da celebração do contrato, conforme regulamento que
disporá sobre as medidas a serem adotadas, a forma de comprovação e as
penalidades pelo seu descumprimento.
O programa de compliance, antes da lei de anticorrupção, era utilizado
de forma preventiva pelas empresas, para evitar acontecimentos de atos
ilícitos relacionados à improbidade administrativa. Contudo, a lei de
improbidade estimulou a criação de mecanismos e procedimentos internos
de integridade, pois deverão ser levados em consideração na aplicação das
sanções conforme perspectiva introduzida pela Lei Anticorrupção.
O Decreto n. 9.203/17 amplia, detalha e reforça o programa de
integridade público em âmbito federal, assentado em quatro pilares: (i) o
envolvimento e o apoio da alta administração; (ii) a delimitação de uma
unidade responsável pela gestão do programa; (iii) a análise e a avaliação
efetiva dos riscos sensíveis ao programa e (iv) o monitoramento e
aprimoramento contínuo do programa desenvolvido.
A Lei Anticorrupção, Lei n. 12.846, de 1.º de agosto de 2013, instituiu
no Brasil a responsabilização objetiva administrativa e civil das pessoas
jurídicas pela prática de atos lesivos que sejam cometidos em seu interesse
ou benefício, contra a administração pública, nacional ou estrangeira.
A lei despertou uma preocupação, atenção e um controle sobre o tema
do combate à corrupção nas empresas, pois agora existe a possibilidade de
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responsabilização da pessoa jurídica com pesadas sanções e multas, e dano
à marca e à imagem institucional. O Decreto n. 8.420/15 regulamentou e
trouxe como fator atenuante a instituição de um programa de integridade.
O art. 41 do Decreto n. 8.420/2015 assim define programa de
integridade:
Programa de integridade consiste, no âmbito de uma pessoa jurídica,
no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade,
auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva
de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com objetivo de
detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados
contra a administração pública, nacional ou estrangeira.

A CGU é atualmente protagonista no tema no setor público e vem
realizando um grande esforço de orientação e disseminação para criação de
programa de integridade com objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes,
irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública,
nacional ou estrangeira.
A legislação brasileira trata o programa de integridade, como em
outros países pode ser identificado, como um programa de compliance, mas
com foco em medidas anticorrupção, especialmente aquelas que visem à
prevenção, detecção e remediação dos atos lesivos contra a administração
pública nacional e estrangeira previstos na Lei n. 12.846/2013.
Para efeito da legislação anticorrupção, o programa de integridade é um
programa de compliance específico para prevenção, detecção e remediação
dos atos lesivos previstos na Lei n. 12.846/2013, que tem como foco, além
da ocorrência de suborno, também fraudes nos processos de licitações e
execução de contratos com o setor público.
Um programa de compliance lato sensu é um sistema complexo e
organizado, composto por diversos componentes, que interage com outros
componentes de outros processos de negócios da empresa e, também, com
outros temas. É um sistema que depende de uma estrutura múltipla que
inclui pessoas, processos, sistemas eletrônicos, documentos, ações e ideias.
5.4.1 Pilares de um Programa de Compliance
Um programa de compliance deve ser sustentado por alguns pilares
sobre os quais os mecanismos de controle, detecção e prevenção de fraudes e
irregularidades se apoiam. Antes da regulamentação da Lei Anticorrupção
no Brasil, eram utilizados os parâmetros previstos no U.S Federal Sentencing
Guidelines Manual4 para um programa de compliance ser considerado
efetivo, a saber: i) suporte da alta administração; ii) risk assessment; iii)
4 Disponível versão 2021 para acesso em: http://www.ussc.gov/guidelines.
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políticas, procedimentos e código de conduta; iv) treinamento e capacitação;
v) monitoramento e auditoria; vi) due diligence; vi) investigação e reporte.
Com a regulamentação da Lei Anticorrupção e com o amadurecer dos
programas de compliance, há quase um consenso na literatura na adoção de
10 pilares: i) suporte da alta administração; ii) avaliação de riscos; iii) código
de conduta e políticas de compliance; iv) controles internos v) treinamento
e comunicação; vi) canais de denúncia; vii) investigações internas; viii) due
diligence; ix) ) monitoramento e auditoria e x) diversidade e inclusão.
Primeiro Pilar – Suporte da alta administração
O patrocínio da alta administração é crucial para o sucesso de qualquer
iniciativa estratégica, e não seria diferente com um programa de compliance.
Esse patrocínio abrange apoio explícito e incondicional dos altos executivos
da empresa, inclusive na seleção de profissionais qualificados para liderar
a área com autoridade, disponibilidade de recursos para o exercício da
atividade e autonomia de gestão.
As ações e condutas da liderança devem estar alinhadas com os
valores e estratégia da empresa. Não pode haver uma prática diferente do
discurso ou descasada com a direção e sentido do programa de compliance.
Em outras palavras, não basta dizer que apoia, participar das reuniões ou
declarar seu entusiasmo nas comunicações de compliance. As lideranças da
empresa precisam incorporar os princípios e praticá-los permanentemente.
A expressão famosa “o tom que vem do topo”, Tone at the top, é a base
estrutural para garantir o sucesso de um mecanismo de integridade e
sistema de compliance com a liderança e prática do CEO da empresa e dos
demais diretores. Esse tom precisa ser identificado pelos colaboradores em
todas as lideranças com apoio, engajamento e adoção dos princípios em
cada tomada de decisão.
Esse é o primeiro passo para caminhar para construir uma mudança de
cultura corporativa, administrar conflitos e decisões com base no conjunto
de valores e princípios da empresa. As lideranças são alvo de escrutínio, mas
também por admiração dos colaboradores e promovem a transformação
com uma conduta equivalente ao que se prega.
Segundo Pilar – Avaliação de riscos – risk assessment
Para fins de programa de compliance, vamos definir riscos como
eventos de impactos negativos no atingimento de um objetivo. Riscos são
eventos potenciais dotados de incerteza. Portanto, é muito importante que,
antes de se falar em avaliação de riscos, se conheça os objetivos de sua
empresa e do seu programa de compliance, pois esse pilar é uma das bases
do sucesso do programa de compliance, uma vez que o código de conduta,
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as políticas e os esforços de monitoramento deverão ser construídos com
base nos riscos que forem identificados como relevantes durante essa fase
de análise.
Avaliação de riscos ou risk assessment é o elemento de diagnóstico para
propiciar ter uma fotografia real da empresa. A partir desse mapeamento se
conhece todos os riscos potenciais e seus impactos para que a organização
alcance seus objetivos. Afinal, cada empresa está sujeita a desafios e
problemas diferentes, de acordo com sua complexidade, mercado de atuação
e cultura organizacional.
A efetiva condução de uma análise de riscos envolve uma fase de
planejamento, entrevistas, documentação e catalogação de dados, análise de
dados e estabelecimento de medidas de remediação necessárias.
Terceiro Pilar – Código de Conduta e Políticas de Compliance
O Código de Conduta é o documento que reúne os princípios e valores
adotados pela empresa. Ele deve definir os limites de atuação, ditar as
diretrizes da empresa, as políticas que devem ser adotadas, bem como o
comportamento esperado por seus colaboradores.
Após a avaliação dos riscos e identificação das normativas a que
a empresa está sujeita, é recomendado elaborar o Código de Conduta e
depois as principais políticas de compliance. Definir quais políticas de
compliance priorizar dependerá de quais são os riscos com maior impacto
no cumprimento da estratégia e de integridade. Por exemplo, se sua empresa
possui muitos negócios de exportação com o EUA ou com o setor público,
deverá privilegiar o atendimento ao FCPA ou legislações que obedeçam aos
limites de arranjos e relações com servidores públicos.
Podemos citar como exemplo as principais políticas de compliance:
• anticorrupção;
• interação com entidades e setor público;
• cortesias comerciais;
• viagens e entretenimento;
• gestão de propriedade intelectual;
• conflitos de interesses;
• política de alçada;
• política de dividendos.
Quarto Pilar – Controles internos
Os controles têm por finalidade mitigar os riscos da companhia. A
empresa deve criar mecanismos de controle para assegurar que os riscos
sejam minimizados, tanto no nível interno quanto no externo. Devem
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assegurar que os registros contábeis e financeiros reflitam completa e
precisamente os negócios e operações da empresa, conforme requerido por
diversos instrumentos, como o FCPA e a Lei Sarbannes-Oxley.
Os controles internos devem formar um conjunto de mecanismos de
revisão e aprovação de atividades, especialmente aquelas de maior impacto
que envolvam compromisso e impacto financeiro, visando a um trabalho
preventivo de consistência para evitar que se concluam ações indesejáveis
para empresa.
Quinto Pilar – Treinamento e comunicação
O treinamento e a comunicação de um programa de compliance vai
garantir a correta compreensão para que os colaboradores coloquem em
prática as regras e diretrizes de compliance da empresa. Além disso, serve
como instrumento comprobatório do esforço da companhia de que todos os
colaboradores estejam cientes e em conformidade com todas as políticas de
compliance.
É de suma importância que a comunicação e os treinamentos sejam
customizados para cada público-alvo e que abarquem cada funcionário da
empresa, do chão de fábrica ao CEO. O treinamento e a comunicação devem
se complementar e buscar reforçar a consciência sobre o tema integridade
e compliance.
Sexto Pilar – Canais de denúncia
Um canal de denúncia com credibilidade, certamente, é a ferramenta
que mais identificará fraudes na empresa. Ele deve fornecer aos funcionários
e parceiros comerciais uma forma de alertar a empresa para potenciais
violações ao Código de Conduta, a outras políticas ou mesmo a respeito de
condutas inadequadas de funcionários ou terceiros que agem em nome da
empresa.
O canal de denúncias deve ser enxergado pelos funcionários ou
parceiros comerciais como um meio seguro de entrar em contato para
relatar suas preocupações e denúncias de forma confidencial e anônima,
respeitando as normativas vigentes.
Sétimo Pilar – Investigações internas
É fundamental que existam protocolos sobre processos de investigações
para atender prontamente às denúncias de comportamentos ilícitos
ou antiéticos. Tais processos podem ser realizados por pessoal interno
ou empresa especializada contratada, mas devem garantir que os fatos
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sejam verificados, responsabilidades identificadas e, em sendo necessário,
definir as medidas disciplinares cabíveis e ações corretivas apropriadas e
consistentes a serem aplicadas, não importando o nível do agente, gerente
ou funcionário que as causou.
Oitavo Pilar – Due diligence
A empresa deve conhecer com quem faz negócio para preservar a
reputação de ambas as partes. O programa de compliance não pode ficar
restrito ao comportamento interno da empresa. Parceiros, fornecedores,
representantes e distribuidores devem ser submetidos a uma rigorosa due
diligence. Ou seja, é importante avaliar o histórico de cada um deles antes
de se estabelecer uma relação contratual.
A due diligence deve ser baseada no risco. Nem todos os terceiros
exigem o mesmo nível de due diligence. Ao assumir uma abordagem baseada
no risco, as empresas classificam seus terceiros com base em fatores como
complexidade do negócio, intensidade de regulação do ramo de atividade,
indústria, país, tamanho e natureza da transação para definir o tipo de
análise a ser realizada, dependendo de onde um terceiro recai sobre o
espectro de risco.
Uma transação específica pode requerer um maior refinamento de
avaliação e análise dependendo dos riscos envolvidos. O processo de due
diligence deve ser customizado de acordo com o necessário, evitando adotar
um processo burocrático para todos os casos sem proporcionalidade do
risco envolvido ou dificuldades em executá-lo. A due diligence deve ser
registrada. As exceções a uma regra geral podem ser necessárias, mas o
raciocínio por trás dela deve ser documentado.
Nono Pilar – Monitoramento e auditoria
Este é o pilar que permitirá avaliar a efetividade dos outros pilares.
Ele requer o monitoramento de indicadores, de políticas e de atividades.
É essencial para verificar se a empresa, colaboradores e terceiros estão
cumprindo as diretrizes estabelecidas.
A robustez de um programa de compliance se mede pela sua
efetividade. Ter capacidade de avaliar se ele está caminhando na direção
correta? Para tanto, é necessário implementar um processo de avaliação
constante, chamado monitoramento, bem como auditorias regulares, que
visam a identificar se os diversos pilares do programa de compliance estão
funcionando conforme planejado, se os efeitos esperados da conscientização
dos funcionários estão se materializando na empresa/instituição e se os
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riscos identificados previamente estão sendo controlados como previsto,
bem como avaliar se surgiram novos riscos no decorrer das operações.
Décimo Pilar – Diversidade e inclusão
Este é o mais novo pilar de um programa de compliance. Este pilar
deve dar diretrizes sobre a gestão da implementação de um programa de
diversidade e inclusão na empresa. Os conceitos trazidos por este 10.º pilar
poderiam e deveriam ser aplicados em todos os demais pilares como um
elemento transversal para todo o programa de compliance.
O programa de compliance é baseado no fomento de uma conduta
positiva das pessoas, e construir processos, controles ou treinar pessoas sem
pensar em inclusão e diversidade é optar por não ver a realidade e seguir
com um viés parcial e, muitas vezes, preconceituoso sobre as minorias.

PARTE II

GESTÃO DE RISCOS COM
ÊNFASE NOS TRANSPORTES
por Marcio Lima Medeiros

6

INTRODUÇÃO
Nesta parte serão abordados os seguintes eixos sobre gestão de
riscos com ênfase no transporte: i) governança corporativa, riscos e
compliance na logística e transporte; ii) gestão de riscos: fundamentos,
principais conceitos, modelos, frameworks, tipos de riscos e processos de
gerenciamento; iii) papéis e responsabilidades: três linhas de defesa; iv)
relatórios de desempenho e indicadores-chave de risco.
A abordagem utilizará, como estratégia de aprendizagem, o texto
principal, textos complementares, aulas presenciais, vídeos complementares
com foco em características marcantes na evolução e desenvolvimento da
gestão de riscos, identificando as mudanças que ocorreram com apresentação
de estudos de caso com ênfase na correlação com o setor de transporte.
O objetivo geral é conduzir o aluno a um conhecimento geral sobre
a gestão de riscos nas organizações e específicos para o segmento de
infraestrutura e transportes
Como objetivos específicos, temos:
• refletir quanto aos benefícios e vantagens que a gestão de riscos pode
proporcionar;
• conhecer sobre riscos típicos e modelos para o seu gerenciamento;
• conhecer os principais fatores de risco típicos do setor de transportes;
• compreender o gerenciamento de risco no transporte de cargas;
• conhecer desafios típicos de negócios familiares;
• conhecer uma gama de conceitos para aplicar à gestão de riscos;
• refletir sobre mecanismos e incentivos para aprimorar a gestão de
riscos;
• conhecer boas práticas e fragilidades de gestão de riscos.
A gestão de riscos é uma necessidade e uma realidade presente
incorporada na governança corporativa das empresas. A sua adoção é um
elemento-chave para assegurar uma boa governança e uma boa execução da
estratégia, de modo a mitigar os principais riscos e desafios da organização.
Isso impõe aos administradores a necessidade de conhecimento especializado,
entendimento do negócio e mapeamento dos riscos, profissionalização e
monitoramento das ações.
A maturidade exigida da gestão de riscos dos processos de produção
e execução do setor de transporte e infraestrutura depende do fluxo
119
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de informação, do tamanho e segmento que o negócio envolve, e da
complexidade do mercado e das operações de cada empresa.
Vamos abordar os principais frameworks de gestão de riscos que
apresentam melhores práticas para governança e gestão das organizações,
a saber: COSO, ISO 31000 e Orange Book. Os frameworks (bibliotecas) são
conjuntos de práticas que visam a padronizar os processos com auxílio para
que o plano de gestão de riscos tenha sucesso.
Na atualidade, a capacidade de processar e analisar a informação tem um
grande valor. Entretanto, a informação estratégica é um ativo que precisa
ser protegido em um cofre forte. As organizações fazem o processamento
e transações críticas por meio da tecnologia da informação e, com isso,
merecem uma atenção redobrada.
A segurança da informação é obtida por meio da implementação de
controles, processos, políticas e procedimentos que, juntos, fortalecem os
objetivos de negócio com a minimização dos seus riscos e a promoção da
segurança da organização (NBR ISO/IEC 17799:2005).
A cada dia esse assunto demanda maior protagonismo no mundo
corporativo, pois envolve a necessidade de gerir diversos tipos de riscos,
a saber: risco regulatório, risco operacional, risco de imagem, risco de
mercado, risco de crédito, riscos de liquidez, risco de solvência e outros
riscos típicos, demandando quantificação do impacto e probabilidade de
possíveis ameaças, equalizando e comparando o impacto do risco e o custo
da sua contramedida.

7

GOVERNANÇA CORPORATIVA,
RISCOS E COMPLIANCE (GRC) NA
LOGÍSTICA E NO TRANSPORTE
Vamos, a partir de agora, fazer uma imersão em aspectos de GRC na
logística e no transporte. Trazer alguns aspectos típicos desse setor como
modelos de governança, estruturas organizacionais típicas, planejamento,
maturidade da gestão de riscos e compliance.
A falta ou maturidade baixa de governança corporativa e compliance
têm impactos diretos na gestão de riscos logísticos, na credibilidade da
marca e nos custos operacionais. O sucesso das operações de logística e
transporte requer planejamento e encadeamento de ações, providências e
cultura organizacional de gestão de riscos.
Governança corporativa, riscos e compliance precisam estar na
pauta de quaisquer empresas preocupadas com seus custos, rentabilidade,
lucratividade e valor de mercado. Na atualidade, a reputação da empresa é
o seu principal ativo para atrair investidores ou clientes.
O setor de transporte e logística enfrenta desafios diários que envolvem
altos custos e operações complexas. Portanto, as empresas devem investir
em governança, gestão de riscos e em compliance. Nesta parte, vamos nos
ater, com atenção mais detalhada, à gestão de riscos.
O gerenciamento de riscos na logística e nos transportes deve incluir
estratégias para mitigar ao máximo a ocorrência de impactos negativos no
setor. Ou seja, o seu principal objetivo é identificar, avaliar, monitorar e
minimizar os potenciais riscos que o processo logístico envolve, ao levar em
conta desde o armazenamento até a entrega das cargas.
Os cenários dos riscos variam conforme a sua natureza e podem ser de
alta ou baixa probabilidade, além de ter um alto ou baixo impacto. Entre os
riscos mais graves, estão os acidentes rodoviários, roubo de cargas valiosas,
frotas sem manutenção, transporte de cargas perigosas, risco de incêndio,
risco elétrico. Ou, então, outros riscos de menor escala, como extravios
e avarias de mercadorias, multas e penalidades, atrasos nas entregas de
mercadorias, problemas com sobrecarga, armazenamento incorreto e
comportamento inadequados. Uma parte dos riscos do setor de logística
envolve a vida dos colaboradores e de cidadãos afetados em caso de acidentes
com possível dano também à imagem da empresa.
121
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Em primeiro lugar, devemos sempre considerar os riscos referentes à
vida humana. Garantir a segurança dos colaboradores é o primeiro passo
para uma gestão de riscos responsável. Em segundo plano, o controle dos
riscos logísticos permite também aumentar os resultados financeiros e
melhorar a imagem da empresa diante dos clientes.
Podemos citar aqui os principais benefícios de um eficiente
gerenciamento de riscos na logística:
• preservação da segurança dos colaboradores;
• fortalecimento da tomada de decisões;
• mitigação do fator surpresa, controle do impacto e preparação de
uma gestão de crise quando a ameaça ocorre;
• prevenção de prejuízos financeiros;
• melhoria da imagem da empresa;
• planejamento e preparação para o transporte de cargas perigosas;
• gera confiança nas tomadas de decisões da empresa;
• estimula a confiança dos clientes, funcionários e parceiros;
• aumenta a proteção para os ativos da empresa;
• ganhos em economia ao evitar prejuízos.
7.1 NOÇÕES SOBRE OS PRINCIPAIS RISCOS LOGÍSTICOS
7.1.1 Transporte de cargas perigosas
O transporte de cargas perigosas diz respeito a toda a movimentação
de produtos que exige cuidados especiais de segurança, como explosivos,
gases, radioativos, tóxicos, líquidos inflamáveis e qualquer outro material
que apresente algum tipo de risco ao meio ambiente e/ou saúde dos
envolvidos.
O transporte de cargas perigosas é um caso que exige o máximo
de cuidado possível. Uma carga é considerada perigosa para a Agência
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) quando representa riscos
para a saúde de pessoas, para a segurança pública ou para o meio ambiente.
A ANTT exige que o condutor de veículos utilizados no transporte
de produtos perigosos deve ter sido aprovado no Curso de Condutores
de Veículos de Transportadores de Produtos Perigosos, conhecido como
Movimentação e Operação de Produtos Perigosos (Mopp).
Esse tipo de transporte exige uma série de medidas que devem
ser cumpridas, tanto por parte do embarcador, quanto por parte do
transportador. Tratando-se dos embarcadores, é fundamental que, ao
despacharem uma carga para o transporte, esta esteja acompanhada de uma
Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ).
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Esse formulário irá conter todos os dados relativos às propriedades
e especificações da carga transportada. Dessa forma, ao receber a carga
perigosa com o seu respectivo FISPQ e todo o restante da sua documentação
de viagem (NF e CTe), a transportadora terá facilidade em definir os
procedimentos ideais para a manipulação e movimentação dela. Também é
responsabilidade do embarcador conferir a validade das licenças, contratos e
Plano de Contingência do Transportador, uma vez que ele será responsável
em caso de acidentes envolvendo a carga.
Já o transportador, por sua vez, fica responsável por prover uma
infraestrutura capaz de realizar um transporte de qualidade e segurança
para qualquer tipo de carga perigosa. Como parte disso, o transportador
deve certificar que a sua equipe esteja devidamente treinada e habilitada
para esse tipo de serviço, moldando suas operações de acordo com as
demandas específicas de cada embarcador.
7.1.2 Roubo de cargas
Um levantamento feito pela NTC&Logística (Associação Nacional
do Transporte de Cargas e Logística) revela que, em média, a cada hora
duas transportadoras tiveram carga roubada em ações de assaltantes
nas rodovias brasileiras em 2019.Segundo a associação, foram 18.382
ocorrências de roubo de cargas no ano passado e a maioria delas, 84,26%,
na região sudeste, principalmente nos estados de São Paulo (39,85%) e Rio
de Janeiro (40,56%).

Segundo o levantamento, o prejuízo causado pelas perdas foi de R$
1,4 bilhão. Esses números mostram a relevância que a gestão desse risco
logístico deve ter nas empresas. A pesquisa pontuou uma considerável
redução se comparada ao ano de 2018. O pior ano foi 2017, quando grupos
criminosos chegaram a cometer 25.970 roubos e levar mais de R$ 1,5 bilhão
em mercadorias.
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7.1.3 Entregas atrasadas
Enquanto um roubo é mais difícil de ser controlado, os atrasos nas
entregas por falta de eficiência ou qualidade do processo na empresa é um
risco que pode e deve ser mais bem gerido.
O atraso de uma entrega pode comprometer o encadeamento logístico
ou o propósito da entrega e comprometer a qualidade ou durabilidade do
produto, prejudicando o cliente e levando-o a sofrer danos financeiros e até
reputacionais, já que o atraso pode criar um “efeito dominó” na logística.
7.1.4 Armazenamento incorreto
Um armazenamento incorreto pode comprometer a qualidade ou a
utilização do produto, incluindo desde falta de espaço e infraestrutura até
despreparo da equipe. Não há como se pensar em gestão de armazenagem
sem fazer referência à forma correta de armazenamento de cada tipo de
mercadoria. Existem produtos que precisam de ambientes apropriados e
eles devem ser mantidos dentro das especificações necessárias para garantia
da qualidade dos produtos
7.1.5 Equipamentos e processos inadequados
Esse é um ponto amplo e que pode afetar várias áreas da logística, como
softwares ultrapassados, processos com gargalos, máquinas com defeitos e
uma frota sem manutenção. A falta de manutenção de veículos, inclusive, é
uma das principais causas de acidentes de trânsito. De 2017 a 2019, segundo
relatórios da Polícia Rodoviária Federal, foram mais de 12 mil acidentes de
trânsito registrados em consequência de defeitos mecânicos.
A Boeing, por exemplo, precisou imobilizar toda a sua frota de modelos
777 com motores similares ao avião envolvido em um incidente no Colorado
em fevereiro de 2021. Um voo com 231 passageiros, que tinha como destino
o Havaí, precisou fazer um pouso de emergência após parte do motor se
incendiar. Isso resultou em uma queda nas ações da Boeing e um golpe na
reputação da empresa.
7.2 TIPOS DE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Estrutura organizacional é um mecanismo da área da gestão para
organizar as atividades e recursos necessários para o cumprimento da
estratégia da empresa. É a forma como seus funcionários são organizados,
por hierarquia, departamento, função, projeto, especialidade ou cargo.
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A estrutura organizacional é a forma com uma empresa está estruturada
e mostra as relações e hierarquias que a compõem. Portanto, estrutura
organizacional não é apenas uma definição de departamentos e hierarquias,
mas uma combinação dessas decisões que impactam na rotina da empresa,
em diferentes aspectos.
7.2.1 Estrutura organizacional linear

É a estrutura piramidal conhecida como estrutura organizacional linear ou hierárquica. Ela é a mais antiga, tradicional, rígida e simples com
origem na organização militar. É o modelo verticalizado baseado na autoridade linear de cima para baixo. Tem como característica principal a unidade
de comando, ou seja, cada colaborador recebe orientação de um único chefe.
Por ser centralizada, as decisões acabam sobrecarregando o líder.
Esse modelo de estrutura apresenta as seguintes vantagens:
• responsabilidades e deveres são claramente bem definidos;
• agilidade na tomada de decisões;
• possui caminhos claros de carreira e chances de promoção.
• proporciona uma especialização para cada funcionário.
As desvantagens desse modelo são:
• não estimula inovação ou mudanças importantes devido à burocracia;
• menor colaboração entre funcionários;
• há pouca diversificação do trabalho;
• pode estimular criação de nichos departamentais;
• pode fazer com que funcionários na parte inferior do organograma se
sintam desvalorizados.

126 | Marcio Lima Medeiros

7.2.2 Estrutura organizacional funcional
Na estrutura funcional, os recursos estão divididos segundo o princípio
da especialização de funções em departamentos. Os profissionais ficam
alocados conforme as suas especialidades e atividades. O colaborador e o
chefe são especialistas. Por isso, é a estrutura mais comum de pequenas
empresas, em que o dono da empresa administra os diferentes setores,
como produção, financeiro, marketing e recursos humanos.
Caso a estrutura da empresa seja um pouco maior e exija mais pessoas
em cada setor, os departamentos terão chefias responsáveis por eles, mas as
pessoas do mesmo departamento respondem todas ao mesmo gestor.
As vantagens desse modelo são:
• facilidade de comunicação entre integrantes do mesmo departamento,
por conhecimentos semelhantes;
• possibilita a promoção da especialização e o aperfeiçoamento;
• níveis hierárquicos são bem definidos;
• especializações são valorizadas;
• orientação de cada pessoa para atividades que utilizem sua capacidade
com eficácia.
Esse modelo também apresenta as seguintes desvantagens:
• comunicação interdepartamental dificultada e prejudicada;
• a visão departamental prevalece sobre a visão sistêmica de toda
empresa. cada área se preocupa em cumprir seus objetivos e prioridades;
• reduz as oportunidades de inovação;
7.2.3 Estrutura organizacional divisional

A estrutura divisional segue formas e divisões que buscam atender,
por completo, o mercado. Isso faz sentido quando a empresa trabalha com
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produtos variados, públicos ou regiões diferentes. Indicada para empresas
que trabalham com diferentes mercados e uma carteira de clientes variada,
é formada por divisões separadas e autossuficientes.
Cada divisão é responsável por um produto ou serviço de acordo com
os objetivos organizacionais. A estrutura pode ser por: clientes, produtos
ou serviços, localização geográfica, por projetos ou por processos. A
estrutura organizacional atende àquele produto como um todo (início ao
fim), repetindo-se o processo para todos os demais produtos.
São vantagens desse modelo:
• maior autonomia para cada unidade.
• marketing é pensado de acordo com o mercado de atuação de cada
unidade.
• tomadas de decisão mais independentes, que permitem uma resposta
mais rápida ao cliente;
• as estratégias podem ser focadas para atendimento da necessidade
daquela região ou produto, sendo mais assertivas.
O modelo apresenta as seguintes desvantagens:
• aumento de custos, pois como cada unidade é uma operação, precisará
de recursos próprios;
• competitividade entre divisões, impedindo a completa integração das
equipes e divisões.
• risco de associar mal desempenho à região, por exemplo.
Essa possibilidade pode fazer sentido para indústrias grandes com
nichos de mercado para atendimento do nicho. É o caso, por exemplo, de
uma indústria de bebidas, que pode ter uma divisão de refrigerante, outra
de bebidas alcoólicas e uma terceira de naturais.
7.2.4 Estrutura organizacional matricial
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A estrutura matricial é uma mistura da estrutura funcional com
a divisional. Organizam-se as equipes de acordo com o departamento
(funcional), mas também conforme o projeto (divisional).
A estrutura matricial quer unir as necessidades de coordenação e de
especialização. Seu objetivo é o de obter o maior rendimento possível. Essa
é a forma mais utilizada especialmente em grandes empresas, pois cada área
tem o tipo de estrutura que melhor se adapta à execução de suas tarefas. Na
matricial, cada colaborador tem dois chefes: o do departamento ao qual se
encontra ligado e o chefe do projeto em que está alocado.
Podemos aponar as seguintes vantagens desse modelo:
• possibilita um ambiente mais participativo e colaborativo;
• permite o desenvolvimento pessoal e profissional dos funcionários;
• empoderamento de colaboradores ao participar e tomar decisões
mesmo estando nos níveis mais baixos da hierarquia;
• enfatiza a interdependência entre os departamentos, proporcionando
oportunidades de delegação;
• mais facilidade em controlar os resultados.
Por outro lado, o modelo apresenta estas desvantagens:
• a dupla subordinação (chefes funcionais e divisionais) pode criar
conflito de interesses;
• rixas entre chefes de departamentos;
• dificuldade de adaptação por parte de alguns funcionários;
• problemas de comunicação.
7.2.5 Estrutura organizacional em rede
A estrutura organizacional em rede é uma modalidade que ganha
bastante adesão e que permite a contratação de funcionários em estilo home
office, entregando seus resultados e usando sistemas de comunicação online
para acompanhamento. Por esse motivo, as contratações podem vir de
qualquer parte do mundo. Essa estrutura pode ser utilizada por pequenas
empresas, tornando-as mais competitivas globalmente, pois permite que
recursos e fornecedores sejam alocados em qualquer lugar. Adicionalmente,
possibilita a venda de serviços e produtos em todo o mundo.
Com as startups e a valorização de profissões mais informais, digamos
assim, como é o caso dos envolvidos na área de tecnologia, tem sido mais
fácil criar empresas com equipes alocadas em diferentes cidades, estados ou
países.
São vantagens desse modelo:
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• Competitividade global;
• Contratação de serviços somente quando necessário;
• Custos administrativos baixos;
• Dois ou três níveis hierárquicos;
• Profissionais motivados e engajados, pois a liberdade oferecida pelo
modelo home office tem sido grande diferencial na retenção de talentos.
As desvantagens do modelo são:
• com o afastamento físico, os funcionários podem não se apropriar da
cultura da organização, ficando distante emocionalmente da empresa;
• falhas eletrônicas podem interferir no andamento do projeto;
• organização não tem controle imediato de todas as operações da
empresa;
• a distância também exige que o profissional seja comprometido e seja
capaz de fazer autogerenciamento;
• a diretoria da empresa pode não ter um controle claro e imediato das
operações em andamento.
7.2.6 Estrutura organizacional projetizada
É semelhante à estrutura organizacional divisional, mas a projetizada
é voltada para atender a um projeto específico. A estrutura divisional faz
parte da empresa e não tem prazo para encerramento, enquanto a estrutura
projetizada tende a terminar assim que o projeto termina.
Geralmente, é utilizada por construtoras, consultorias e empresas
que trabalham por projetos. Dessa maneira, o tamanho da estrutura vai
depender do número de projetos. Como o nome sugere, aqui o projeto tem
importância equivalente às atividades de rotina.
O modelo apresenta, como vantagens:
• gerente de projetos tem total autonomia;
• melhor visão holística do projeto;
• demandas do projeto são rapidamente atendidas;
• compartilhamento de diferentes especialidades envolvidas no projeto
aumentam as possibilidades dos resultados positivos.
Podem ser apontadas as seguintes desvantagens:
• é flutuante e, por isso, não garante uma segurança financeira a longo
prazo;
• ociosidade dos recursos, considerando que em alguns momentos
haverá um menor grau de exigência de algumas áreas;
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• insegurança na equipe ao término do projeto.

Uma estrutura organizacional típica da indústria possui, como base
estrutural, as seguintes lideranças:
a) Presidente – CEO – Chief Executive Officer – é o principal cargo de
uma empresa, e suas responsabilidades incluem resolver e tomar decisões
importantes, gerenciar os recursos e operações gerais de uma organização
e atuar como o ponto central de comunicação entre o operacional e o
conselho de administração. O papel de um CEO varia de acordo com o
tamanho e o momento da organização. Em empresas de pequeno porte, ele
está envolvido tanto no planejamento estratégico e em objetivos de longo
prazo, quanto em operações rotineiras. Muitas vezes, ele coloca “a mão na
massa” e toma decisões de níveis mais baixos da estrutura organizacional,
como contratação de colaboradores, por exemplo. Em empresas maiores sua
função tem o caráter mais estratégico, ou seja, o CEO foca em direcionar
seus esforços ao crescimento da organização, já que outras tarefas são
delegadas a outros gestores;
b) Diretor de Operações – COO – Chief Operating Officer – ele auxilia o
CEO por acompanhar mais de perto a rotina operacional da empresa. É sua
função garantir a produtividade e a gestão adequada dos recursos. O COO
reporta-se ao CEO e trabalha em conjunto com o CFO (diretor financeiro).
Assim como nos outros cargos, o COO planeja, direciona e constantemente
avalia os objetivos e iniciativas da organização com base em suas operações;
c) Diretor Financeiro – CFO – Chief Financial Officer – encarregado
do planejamento econômico e financeiro da companhia. É quem decide
o investimento, o financiamento e o risco com o objetivo de conseguir
aumentar o valor da empresa para seus proprietários, acionistas ou sócios.
Contribui com conhecimento financeiro, contábil é, em geral, uma visão
analítica do negócio. Em muitos casos também é o conselheiro em assuntos
estratégicos para o CEO;
d) Diretor Administrativo – CAO – Chief Administrative Officer – é
um executivo de alto nível que supervisiona as operações diárias de uma
organização e é responsável por seu desempenho. Em muitas organizações,
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o CFO acumula essa função, mas ela existe quando a complexidade da
empresa requer essa especialização.
O COO é por vezes denominado de Chief Supply Chain Officer –
CSCO –, ou simplesmente Diretor de Supply Chain. A função de COO
inclui responsabilidades pelos processos de negócios do dia a dia, como
gerenciamento da cadeia de suprimentos e gerenciamento de recursos
humanos. Supervisionar as operações de uma empresa inteira é um grande
trabalho. A função de COO está em estreita colaboração com o CFO, apoia
o CEO e se reporta ao conselho de administração.
Como chefe de operações, o COO tem a tarefa de tornar a cadeia
de suprimentos o mais eficiente possível para reduzir despesas gerais e
operacionais e aumentar a velocidade com que a empresa pode trazer novos
produtos ao mercado. Além disso, no papel do COO de gerenciamento da
cadeia de suprimentos, há o uso de dados do desempenho atual e passado
para mapear o futuro da cadeia de suprimentos. Um COO qualificado está
sempre reunindo recursos para preparar a cadeia de suprimentos para
desafios futuros.
A depender da empresa e das necessidades e prioridades do negócio,
poderão existir outras lideranças em nível executivo, a saber: i) o CMO
(Chief Marketing Officer), responsável por dirigir o setor de marketing; ii)
CIO (Chief Information Officer), diretor de TI; iii) CHRO (Chief Human
Resources Officer), diretor de RH; iv) CCO (Chief Commercial Officer), diretor
comercial.
7.3 DEVERES DOS ADMINISTRADORES DE SOCIEDADE
ANÔNIMA
Os administradores são os formuladores e executores da estratégia da
companhia, celebram negócios jurídicos, atuam na relação com instituições
financeiras e representam a sociedade nas suas relações com terceiros,
quanto aos seus direitos e obrigações.
Os administradores têm os seguintes deveres na gestão dos negócios,
pautando-se na lei e nos interesses da empresa: i) dever de diligência, ii)
dever de lealdade e iii) dever de informar.
7.3.1 Dever de diligência
O dever de diligência corresponde a agir com zelo, não agir com
“desvio de poder”. O art. 153 da Lei n. 6404/76 define que o administrador
da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado
e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na
administração dos seus próprios negócios.
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O dever de diligência exige que o administrador sempre exerça o
cargo com competência, honestidade e cuidado na condução dos negócios.
A palavra diligência vem do verbo latino diligere, que significa amar.
Diligens (diligente) significa aquele que ama, que trata com zelo e com
cuidado. Incita um compromisso impecável com o que se faz, inspirando
comprometimento com a excelência.
O administrador diligente é aquele que emprega, na condução da
gestão dos negócios, cautelas, métodos, recomendações e boas práticas da
administração de empresas. O dever de diligência correspondente a ação, ao
invés de omissão, mesmo que não haja garantia de resultados.
A boa-fé deve ser o princípio condutor da ação de cada administrador,
de modo que não deve ser responsabilizado por erros de julgamento em que
tenha incorrido na administração dos negócios da companhia, desde que
tenha agido com cuidado, diligência, respeito a leis e normativas, visando a
lograr os fins e interesses da companhia.
O dever de diligência vai além da mera supervisão dos atos da diretoria
pelo Conselho de Administração, pois requer um sistema de monitoramento
das atividades e informações da companhia de modo a assegurar que os
direitos dos acionistas não sejam violados em instâncias inferiores.
7.3.2 Dever de lealdade
O dever de lealdade corresponde ao compromisso do administrador
de guardar sigilos das informações a que tem acesso e não as utilizar em
benefício próprio ou alheio. O dever de lealdade está disposto no artigo
155 da Lei n. 6.404/76, e materializa o dever que os administradores
têm de manter reserva dos negócios, sigilo e lealdade das informações ou
oportunidades de que tenha conhecimento em razão do exercício de seu
cargo.
Por outro lado, é vedado omitir-se no exercício ou proteção de direitos
da companhia ou, visando à obtenção de vantagens, para si ou para outrem,
deixar de aproveitar oportunidades de negócio de interesse da companhia,
bem como adquirir, para revender com lucro, bem ou direito que sabe
necessário à companhia, ou que esta tencione adquirir.
A lei também prevê a responsabilidade objetiva dos administradores e
diretores pela prática do insider trading, que corresponde a utilizar informação relevante de que tenha conhecimento, ainda não divulgada ao mercado,
que seja capaz de propiciar, para si ou para outrem, vantagem indevida, mediante negociação, em nome próprio ou de terceiros, de valores mobiliários.
O termo insider trading, em uma tradução livre, significa “negociação
com uso de informações privilegiadas”. Ou seja, são transações financeiras
feitas por meio da troca de dados privados com pessoas que têm acesso a
eles antes de se tornarem públicos.
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São vários os tipos de informações geralmente vazadas que podem
beneficiar os investidores. Algumas delas são prejuízos ou lucros, eventuais
estratégias de aquisições, incorporações, cisões ou fusões de empresas,
dentre outras coisas.
Os denominados insiders são os que estão por dentro de tudo o que
acontece antes da divulgação, podendo ser divididos em duas categorias:
a) primários: a primeira fonte de informações, podendo ser funcionários,
administradores, consultores, acionistas, assessores e advogados;
b) secundários: conseguiram os dados por meio de um insider primário.
Pode não ser consciente, sendo que essa pessoa pode ter escutado uma
conversa, obtido os detalhes e comentado com alguém sem nenhuma má
intenção.
O vazamento de informações, conhecido no meio financeiro como
tipping, é um crime porque a divulgação é proibida, mesmo que as pessoas
tenham acesso direto a dados importantes dentro do mercado. Portanto, os
envolvidos no insider trading podem responder civil e criminalmente.
O uso indevido de informações pelos administradores, em favor de
interesses pessoais, viola o seu dever de lealdade com a companhia, os
acionistas e o mercado e implica uma responsabilidade civil (Lei n. 6.404/76)
e criminal, com pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa de até 3 vezes o
montante da vantagem ilícita obtida em decorrência do crime definido na
Lei n. 13.506/2017, que alterou a Lei n. 6.385/76.
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) é responsável por fazer
a investigação e, se comprovado que houve insider trading, os envolvidos
poderão receber punições como advertência, multa e impedimento de
assumir a administração de empresas. No âmbito penal compete ao
Ministério Público Federal (MPF) realizar a investigação e promover um
inquérito específico.
Os quatro parágrafos do artigo 155 da Lei n. 6.404/76 tratam do sigilo
sobre informações estratégicas da companhia e de o dever do administrador
de zelar para que seus subordinados ou quaisquer pessoas com as quais
tenha relação não divulguem essas informações, bem como a vedação de
utilização de informações não divulgadas para obtenção de vantagens para
si ou para outrem no mercado de valores mobiliários (insider trading).
O dever de lealdade impõe que os administradores evitem o conflito de
interesses com a companhia, especialmente o fenômeno conhecido como o
self-dealing, quando o acionista controlador ou administrador negocia com
a própria companhia.
O dever de lealdade está fundamentado no caráter fiduciário das
funções do administrador. e não no eventual dano. É um ilícito formal que,
sendo base para a fraude, dispensa a configuração da intenção.
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7.3.3 Dever de informar
O dever de informar corresponde ao dever de transparência e de
lisura por parte dos administradores ao informarem sobre seu patrimônio e
eventuais conflitos de interesse com os negócios da empresa. O administrador
deve declarar, ao firmar o termo de posse, o número de ações, bônus de
subscrição, opções de compra de ações e debêntures conversíveis em ações,
de emissão da companhia e de sociedades controladas ou do mesmo grupo,
de que seja titular.
É também o dever de registro e comunicação de informações relevantes
ocorridas nos seus negócios à bolsa de valores e imprensa, que possa influir,
de modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender ou
comprar valores mobiliários emitidos pela companhia.
Os administradores poderão recusar-se a prestar a informação,
ou deixar de divulgá-la, se entenderem que sua revelação porá em
risco interesse legítimo da companhia, cabendo à Comissão de Valores
Mobiliários, a pedido dos administradores, de qualquer acionista ou por
iniciativa própria, decidir sobre a prestação de informação e responsabilizar
os administradores, se for o caso.
O dever de informar concretiza o dever de lealdade. Os fatos relevantes
e significativos precisam ser expostos aos órgãos de governança para que
as decisões observem todas as circunstâncias.
Os administradores da companhia aberta deverão informar
imediatamente, nos termos e na forma determinados pela Comissão de
Valores Mobiliários, a esta e às bolsas de valores ou entidades do mercado
de balcão organizado nas quais os valores mobiliários de emissão da
companhia estejam admitidos à negociação, as modificações em suas
posições acionárias na companhia.
O administrador de companhia aberta é obrigado a revelar à assembleia
geral ordinária, quando requerido por acionistas que representem 5% ou
mais do capital social da companhia, o seguinte: (i) o número dos valores
mobiliários de emissão da companhia, de sociedades controladas ou do
mesmo grupo, que tiver adquirido ou alienado, diretamente ou através de
outras pessoas, no exercício anterior; (ii) as opções de compra de ações
que tiver contratado ou exercido no exercício anterior; (iii) os benefícios
ou vantagens, indiretas ou complementares, que tenha recebido ou esteja
recebendo da companhia e de sociedades coligadas, controladas ou do
mesmo grupo; (iv) as condições dos contratos de trabalho que tenham sido
firmados pela companhia com os diretores e empregados de alto nível; (v)
quaisquer atos ou fatos relevantes nas atividades da companhia
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7.4 PLANEJAMENTO LOGÍSTICO
O planejamento logístico é um método que requer identificação e
compreensão de todas as variáveis que interferem no funcionamento das
operações. Algumas dessas variáveis são: custos, transporte, armazenamento,
estrutura, imprevistos etc. Ele também engloba as técnicas e recursos
capazes de coordenar essas variáveis.
O processo de planejamento logístico deve ser um desdobramento do
planejamento da empresa, pautando-se em quatro grandes áreas: níveis
de serviços aos clientes, localização das instalações, decisões sobre
estoques e decisões sobre transportes.
O planejamento logístico significa criar novos métodos e estratégias
para redução de custos, redução do capital e mais efetividade nos resultados
por meio da identificação de oportunidades de otimização dos processos
para melhoria dos serviços oferecidos.
A importância do planejamento logístico reside, principalmente, na
elevação da competitividade, na minimização de erros e no aperfeiçoamento
do transporte de cargas. A estratégia de redução de custos tem por objetivo
minimizar os custos variáveis relacionados ao transporte e armazenamento,
derivados da avaliação das diversas opções disponíveis, como locais de
armazenamento ou a seleção entre os possíveis modais de transporte.
A opção, aqui, é maximizar lucros após comparar as alternativas com
melhores custos e que apresentem níveis de serviços aceitáveis ou que não
comprometem a expectativa dos clientes.
A redução de capital está voltada para o enxugamento do nível dos
investimentos em sistemas logísticos, maximizando o retorno sobre
os ativos logísticos. Embarcar diretamente ao cliente, a fim de evitar
armazenamento, optando por armazenamento público em lugar das opções
privadas, existentes ou necessárias, em função de uma abordagem just-intime em lugar da manutenção de estoques, ou usar provedores terceirizados
de serviço logístico.
A atuação na melhoria de serviços pressupõe que os lucros têm uma
relação de dependência com o nível de serviços logísticos adotados, buscando
inclusive conquistar consumidores de concorrentes. Nesse caso, embora
os custos aumentem com a melhoria dos serviços logísticos prestados aos
clientes, os lucros podem ser, proporcionalmente, mais significativos do que
o simples aumento dos custos.
O planejamento logístico pode oferecer resultados excelentes ao
ser compreendido como estratégico para os resultados da companhia.
Ele permite o desenvolvimento fluido de todas as etapas da cadeia de
suprimentos (Supply Chain), permitindo monitorar o atendimento do
serviço ao cliente e os custos logísticos globais.
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Ballou (2006) ilustra o planejamento logístico como um triângulo de
tomada de decisões em cujos lados se encontram três das principais áreasproblema responsáveis pelos custos logísticos globais: estoque, transporte
e localização. No centro do triângulo estariam os objetivos do serviço ao
cliente, que seriam o resultado da estratégia formulada nessas três áreas
pertinentes.
Figura 10 – o triângulo da tomada de decisões logísticas.

Fonte: adaptado de Ballou (2006, p. 54).

O triângulo das tomadas de decisões permite identificar as estratégias
para cada um dos três eixos principais de atuação das operações do
departamento logístico, visando a realizá-las de forma eficiente e
proporcionar um nível de serviço excelente, entregando um serviço perfeito
ao menor custo possível ao cliente.
Isso demanda desenhar fluxos de processos adequados e incluí-los
na gestão da cadeia de fornecimento, desde a etapa de conexão com o
fornecedor de sua matéria-prima até a entrega do produto ao consumidor.
A solução para otimizar o funcionamento e os custos de um centro de
distribuição requer planejar os processos logísticos (transporte, estoque,
movimentação e armazenagem), visando a proporcionar uma vantagem
competitiva a partir da entrega de produtos com alto valor agregado e com
maior precisão, e em um menor tempo.
7.4.1 Estratégias de estocagem
Os principais fatores envolvidos na estratégia de estoque são disposições
do estoque, os níveis de serviço e os métodos de controle, mas é necessário
considerar o giro do produto ou mercadoria. As decisões de estoques serão
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influenciadas também pela organização da planta do armazém, localização
física, ramo de atividade, custos de armazenagem, perenidade, insalubridade
e risco do produto.
7.4.2 Estratégias de transporte
Decisões sobre transportes envolvem a escolha do modal, rota a ser
utilizada, período de embarque, volume de cada embarque a ser transportado
e programação para cada tipo de veículo. Essas decisões são influenciadas
por vários fatores determinantes, como a proximidade ou distância entre
os armazéns, o tipo de bem a ser transportado, os clientes e as fábricas.
Modais de transporte mais lentos e baratos permitem gerar escala para
reduzir os custos unitários.
Os principais modos de transporte usados para transportar cargas são
o rodoviário, o ferroviário, o aquaviário, o dutoviário e o aéreo. Em 2019, o
Brasil movimentou 61% de suas cargas através das rodovias, considerando
as TKUs (tonelada-quilômetro útil) movimentadas. No mesmo período, 21%
das cargas seguiram pelo modal ferroviário, 12% por cabotagem, 4% por
dutos, 2% por hidrovias e menos de 1% pelo modal aéreo. Em comparação
a 2018, houve pequenas mudanças, como crescimento de 1 p.p. no modal
rodoviário e a redução de 2 p.p. no ferroviário. O modal ferroviário foi
afetado pela redução na produção e na movimentação de trens de minério
da Vale como decorrência da tragédia de Brumadinho, em janeiro de 2019.
O Brasil é um país de alta dependência do modal rodoviário e com
pouca exploração do seu potencial aquaviário e ferroviário. Nessa direção,
o Governo Federal tem buscado avançar com incentivos à cabotagem com
a Lei n. 14.301/2022 (BR do Mar), que, entre outros pontos, flexibiliza o
afretamento de embarcações estrangeiras para serem usadas no transporte
de cargas na cabotagem brasileira e simplifica o arrendamento de terminais
portuários.
Também foi instituído um novo marco legal das ferrovias com a
sanção da Lei n. 14.273/21, criando o regime de autorizações ferroviárias
para estimular construção das chamadas short lines, linhas ferroviárias mais
curtas que as chamadas troncais, que passam por vários Estados.
A comparação com outros países deixa evidenciado o desequilíbrio
na utilização dos diferentes modais para transporte de cargas no Brasil.
Considerando o modal ferroviário, por exemplo, a Austrália movimenta 55%
de suas cargas através deste modal, enquanto o Canadá movimenta 34% e
os Estados Unidos 27%. Já o modal aquaviário (cabotagem + hidroviário) é
amplamente utilizado na China, onde 48% das TKUs movimentadas no país
utilizam rios e mares, além de também ser bastante utilizado no Japão (44%)
e na União Europeia (36%). Dutos são bastante utilizados no Canadá (40%)
e nos Estados Unidos (22%). O único modal em que o Brasil se destaca é, de
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fato, o modal rodoviário, em que atinge índices muito superiores a países e
regiões como o Japão (51%), União Europeia (50%), Estados Unidos (43%)
e China (35%).
Figura 11 – Comparativo de participação de modais de transporte.

Fonte: ILOS (Brasil); National Bureau of Statistics of China, Bureau of Transportation Statistics (EUA), Eurostat (UE), North American Transportation Statistics
(Canadá), Department of Infrastructure, Transport, Cities and Regional Development (Austrália), Statistics Bureau (Japão).

7.4.2.1 Modal rodoviário
Informações da malha:
• 1.720.700,0 km é a extensão total da malha rodoviária em 2019 (No
período de 2009 a 2019 a malha pavimentada cresceu apenas 0,5%);
• 12,4% são pavimentadas: 213.452 km;
• 9,1% são planejadas: 157.309 km;
• 78,5 é não pavimentada: 1.349.938 km
O transporte rodoviário de cargas é bastante versátil e permite
carregar desde animais vivos até produtos a granel, inclusive sendo o
único transporte porta a porta, ou seja, ele é complementar mesmo quando
utilizado outros modais
Suas principais vantagens são:
• acessibilidade – as mercadorias podem ser carregadas de forma
rápida em curtas distâncias. Além disso, o veículo pode ir até a carga e, por
isso, não há necessidade de fazer uso de outro tipo de transporte para essa
finalidade;
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• flexibilidade para organizar a rota – é possível ter mais controle da
rota e estruturar o itinerário com uma certa flexibilidade em relação aos
outros modais. Ou seja, fica mais fácil também acompanhar o trajeto por
meio de programas de gestão de transporte.
Suas principais desvantagens são:
• o custo do fretamento desse tipo de transporte é mais caro do que os
outros tipos de modais, exceto o modal aéreo;
• o transporte é um dos processos mais demorados;
• a segurança também precisa ser um ponto de alerta. No modal
rodoviário, o extravio por causa de roubos ou acidentes é mais comum do
que nos outros modais de transporte.
7.4.2.2 Modal aéreo
Quanto à frota, esse modal possuía 22.409 aeronaves registradas em
2020, 0,9% de aumento em relação a 2019, quando a frota era formada por
22.219 aeronaves.
As aeronaves eram assim distribuídas, em 2020:
• privado: 10.563 (47,1%);
• experimentais: 5.735 unidades (25,6%);
• instrução privada: 1.722 unidades (7,7%);
• transporte público não regular – táxi aéreo: 1.312 unidades (5,9%);
• transporte aéreo público regular - doméstico ou internacional: 642
unidades (2,9%);
• outras categorias: 2.435 unidades (10,9%).
É voltada para locomover produtos eletrônicos, frágeis ou com curto
prazo de validade.
Sua principal vantagem é a agilidade. Essa é a principal característica
do modal aéreo, que conta com trânsito livre e exclusivo. Por isso, há uma
previsão mais assertiva da entrega da mercadoria. É também o transporte
com o menor tempo de entrega.
Suas principais desvantagens são:
• tem pouca visibilidade. Apenas 0,4% das empresas usaram o modal
aéreo em 2017;
• é um dos mais custosos tipos de modais de transporte no brasil, pois
contam com altos gastos operacionais, como a compra e a manutenção do
avião, além dos custos com o combustível;
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• há dependência de outros modais para que a mercadoria chegue ao
destinatário;
• a capacidade do modal é bem menor do que a dos transportes
marítimo e ferroviário.
7.4.2.3 Modal ferroviário
Esse modal possui aproximadamente 30.000 km de ferrovias no Brasil
com concentração de 47% no Sudeste. Geralmente, é utilizado para carregar
commodities.
Suas principais vantagens:
• o transporte tem custo relativamente mais baixo do que outros
modais;
• em comparação aos outros modais, é possível carregar uma grande
quantidade de carga.
Suas principais desvantagens:
• o transporte ferroviário conta com uma rota fixa. Pelos trilhos serem
incompatíveis de uma região para a outra, o trânsito pode ser dificultado
dentro do próprio país;
• normalmente, é necessário usar outro modal de transporte para que
o produto chegue ao destino final, ao contrário do modal rodoviário.
7.4.2.4 Modal aquaviário
Geralmente é usado para transportar matérias-primas, como petróleo
e seus derivados, carvão, minério de ferro, cereais, bauxita, alumínio e
fosfatos, entre outros.
Principais vantagens de seu uso:
• é possível transportar grandes quantidades de carga para longas
distâncias com esse tipo de transporte;
• há um baixo custo de frete se comparado aos outros modais, por
exemplo.
Como principais desvantagens, apontamos:
• o tempo de trânsito do produto é bastante longo. Se a carga precisar
ser entregue com urgência, provavelmente, esse modal não é o mais
indicado;
• gerenciar esse tipo de modal é uma tarefa complexa e burocrática.
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7.4.2.5 Modal dutoviário
É comumente utilizado para cargas perigosas, tais como gás natural e
petróleo
Suas principais vantagens:
• o modal dutoviário tem uma capacidade mais alta do que os demais.
Por isso, é um dos tipos de modais ideias para transportar produtos para
longas distâncias e em grandes quantidades;
• além de poder enviar produtos para longas distâncias, o transporte
possui baixo custo operacional, já que não é necessária muita mão de obra
empregada e o consumo de energia não é alto.
Principais desvantagens:
• durante a operação, o custo é regular. Porém, o investimento inicial
é bastante alto;
• para funcionar, o transporte dutoviário exige pontos de bombeamento
e não possui flexibilidade de rotas. Ou seja, o procedimento se torna mais
complexo e custoso;
• é um dos modais de transporte que mais necessita de atenção, já que
o descuido pode causar acidentes ambientais de larga escala.
7.4.3 Estratégia de localização
A escolha da localização do centro logístico é um fator predominante
e dos mais importantes para empresas no Brasil. A definição do local pode
impactar no nível de competitividade e sobrevivência da empresa. A lógica é
produto certo, no lugar certo, na quantidade certa ao menor custo possível.
O planejamento na escolha da localização do centro logístico está
principalmente relacionada ao transporte do produto até seus clientes
e retorno ao fabricante, dependendo do tipo de negócio da empresa,
competitividade de custo, rapidez na entrega e qualidade de serviço ao
cliente, buscando maximizar os benefícios para a empresa.
Os elementos básicos para modelos de localização de facilidades são:
• número de facilidades a serem localizadas;
• tamanho de cada facilidade;
• número de facilidades existentes;
• objetivo do tomador de decisão;
• demanda (distribuição, demanda atual, variação);
• locais candidatos a facilidades (distribuição, número);
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• comportamento do usuário da facilidade;
• limites de capacidade das facilidades.
7.5 QUAIS AS MELHORES PRÁTICAS PARA UM PLANEJAMENTO
LOGÍSTICO?
Para uma administração eficiente de estoques, é recomendável
manter os estoques bem providos, ou seja, sem escassez ou superlotação.
Operar com grandes quantidades é uma má ideia. De igual modo, estoques
pequenos (ou nulos) representam perigo para a empresa.
Consolidar relacionamentos confiáveis com fornecedores tem
impacto direto na resolução de imprevistos e problemas.
Um transporte de qualidade é essencial para o planejamento logístico
e pode ser terceirizado. Entretanto, é imprescindível que o parceiro
escolhido esteja devidamente preparado para realizar os transportes com o
nível desejado de qualidade.
Caso o transporte seja prestado diretamente, é preciso redobrar
a atenção no planejamento de rota, a fim de evitar gastos adicionais e
atrasos indesejáveis. As rotas devem considerar a qualidade e a rapidez nas
entregas e melhor relação possível entre custo e benefício.
O cumprimento de prazos é outra boa prática que interfere
diretamente na satisfação e na fidelização dos clientes, cuja confiança não
se conquista facilmente.
A inovação e facilidades tecnológicas são uma exigência atual
de qualidade na prestação de serviços. Por isso, deve-se investir em
planejamento tecnológico.
7.6 QUAIS OS RISCOS DE NÃO FAZER UM PLANEJAMENTO
LOGÍSTICO?
O planejamento logístico inadequado pode resultar em problemas
sérios, como, por exemplo: prazos de entregas das mercadorias, produtos
avariados, pedidos errados, validade expirada, perda de competitividade e
danos à imagem da empresa.
Os clientes podem receber seus produtos depois do prazo acordado –
atraso nas entregas –, gerando reclamações em sites especializados (tais
como o popular “Reclame Aqui”), nas redes sociais e, até mesmo, junto ao
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon).
Processos logísticos com funcionamentos inadequados podem levar
a produtos avariados. À medida que os produtos passam por diversas
pessoas e locais, sendo transportados por mais tempo, é mais fácil ocorrer
danos, o que motiva reclamações dos consumidores.
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Quando cheio de falhas, um processo logístico tende a provocar erros
nos pedidos, isto é, faz com que um cliente adquira um determinado
produto e receba outro em sua casa.
As suas campanhas de marketing podem ser destruídas devido a uma
logística mal executada, gerando os chamados prejuízos às campanhas
de marketing. Ainda que a ação de marketing seja incrível, grandes
quantidades de consumidores reclamando a levarão à ruína, atingindo
grandes proporções negativas.
Quando apresenta problemas com o desempenho logístico, a empresa
tem de lidar com clientes insatisfeitos que, assim, optam pela concorrência,
adquirindo produtos similares, com melhor atendimento e qualidade
parecida, o que leva à perda de competitividade.
Uma das consequências mais negativas de um mau gerenciamento
logístico é a ineficiência da gestão de estoques. Desse modo, há maiores
possibilidades de que os produtos tenham a validade vencida, tendo que
ser descartados e causando prejuízos à empresa.

8

GESTÃO DE RISCOS
O termo risco é proveniente da palavra risicu ou riscu, em latim, que
significa ousar (to dare, em inglês). Segundo o Guia de Orientação para
Gerenciamento de Riscos corporativos do IBGC, costuma-se entender
“risco” como possibilidade de “algo não dar certo”, mas seu conceito atual
envolve a quantificação e qualificação da incerteza, tanto no que diz respeito
às “perdas” quanto aos “ganhos”, com relação ao rumo dos acontecimentos
planejados, seja por indivíduos, seja por organizações:
Quando investidores compram ações, cirurgiões realizam operações,
engenheiros projetam pontes, empresários abrem seus negócios e
políticos concorrem a cargos eletivos, o risco é um parceiro inevitável.
Contudo, suas ações revelam que o risco não precisa ser hoje tão
temido: administrá-lo tornou-se sinônimo de desafio e oportunidade
(BERNSTEIN, 1996, p. VII).

O risco é inerente a qualquer atividade na vida corporativa ou pessoal,
podendo implicar perdas ou oportunidades. O momento de pandemia
da Covid-19 no início de 2020 foi um exemplo prático disso. Esse risco
epidemiológico descortinou outras questões nas empresas. Aquelas que
tiveram capacidade de redesenhar seus processos e negócios para um
formato digital ou que não exigisse a presença física dos consumidores
conseguiram crescer e o risco virou uma oportunidade, mas outras várias
empresas faliram no mesmo período.
A gestão de riscos tem que estar completamente alinhada à estratégia
da empresa com foco em corrigir os aspectos do negócio que podem se
converter em desafios no futuro. Ainda sob um viés positivo, é possível tornar
a empresa mais preparada para lidar com os obstáculos, transformando-os
em oportunidades.
O risco decorre de um evento possível de ocorrer como, por exemplo,
a possibilidade de incêndio nas instalações da empresa. O risco está
associado às leis de probabilidade e por isso está submetido a fatos novos
ou inesperados. Portanto, o risco sempre está presente em maior ou
menor grau, dependendo das medidas preventivas e de controle, alerta e
monitoramento adotadas pela empresa.
Na área de logística, a gestão de risco desempenha um papel-chave para
mapear e mitigar os perigos inerentes à operação em razão da quantidade de
variáveis e elementos com algum nível de risco. Uma empresa que relega a
144
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sua execução ao segundo plano pode ter prejuízos financeiros significativos
e desempenho abaixo do esperado.
Os principais riscos da operação de transportes abrange elevada
incidência de roubo de carga, atrasos nas entregas, acidentes, armazenamento
inadequado, manuseio inadequado e manutenção das condições e estado da
mercadoria.
É crucial compreender que a gestão de risco no contexto empresarial
requer a implantação de um sistema de monitoramento embasado em um
conjunto de indicadores de desempenho (SLA das operações, fluxo de
caixa, valor de mercado, lucro, satisfação de clientes, resultado da empresa,
investimentos, fraudes, entre outros) de acordo com a temática do negócio
e associados a níveis de volatilidade, ou seja, à variação dos resultados em
torno de uma média ou de um valor esperado. Esses cenários decorrem de
causas de natureza externa (ambiente competitivo, regulatório, financeiro)
ou de natureza interna (processos de trabalho, tecnologia, controles,
capacitações, conduta) específicas, conforme o contexto em que cada
organização atua.
8.1 FUNDAMENTOS DE GESTÃO DE RISCOS
Segundo o COSO ERM 2017, risco é a possiblidade de ocorrência de
eventos que afetem o alcance da estratégia e objetivo do negócio, enquanto
o The 2002 IRM Standard (The Institute of Risk Management) define
risco como a combinação da probabilidade de um evento e sua consequência.
Risco é o efeito da incerteza sobre os objetivos. Risco geralmente é
expresso em termos de causas, potenciais eventos e suas consequências
(UNITED KINGDO, 2020).
O Institute of Internal Auditors (The IIA) preconiza risco como a
possibilidade de ocorrência de um evento que terá um impacto na consecução
dos objetivos. O risco é medido em termos de impacto e probabilidade.
Segundo a ISO 31000 2018, risco é definido como sendo o “efeito
da incerteza nos objetivos” e, na mesma linha, segue Cocurullo (2003, p.
45), aduzindo que risco é qualquer situação que pode afetar a capacidade de
atingir objetivos.
O risco é a possibilidade de haver um acontecimento incerto,
fortuito (ou acidental, independe da vontade da empresa) e danoso
(precisa haver perda). Pode ser uma ou mais condições de variáveis com
potencial necessário de causar dano ao patrimônio da empresa, tangível ou
intangível (ASSI, 2012)
Frank Knight (2003) defendeu com firmeza o seguinte princípio:
risco implica conhecimento com probabilidades (mensurável), caso
contrário é desconhecimento ou incerteza em sentido restrito.
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A AS/NZS 4360:2004 enfatiza que a cultura da gestão de riscos
deve ser inserida na filosofia, nas práticas e nos processos de negócio da
organização, em vez de ser vista ou praticada como uma atividade em
separado.
Segundo a ISO 31000:2018:
Gerenciar riscos é iterativo e auxilia as organizações no estabelecimento
de estratégias, no alcance de objetivos e na tomada de decisões
fundamentadas. Gerenciar riscos é parte da governança e liderança,
e é fundamental para a maneira como a organização é gerenciada em
todos os níveis. Isto contribui para a melhoria dos sistemas de gestão.
Gerenciar riscos é parte de todas as atividades associadas com uma
organização e inclui interação com as partes interessadas.

O documento COSO (Enterprise Risk Management – Applying enterprise
risk management to environmental, social and governance-related risk), de
outubro de 2018, em sua publicação sobre ESG, observa que “[...] nem
todos os problemas ESG apresentam um risco de nível corporativo. Os
profissionais de gerenciamento de riscos precisam capturar tendências
externas e direcionadores para os riscos identificados e avaliar o impacto e
a gravidade na organização.”
O COSO ERM Framework (2018) estabelece que o objetivo da
identificação de riscos é “[...] determinar os riscos que poderiam interromper
as operações, afetar a expectativa razoável de alcançar a estratégia e os
objetivos de negócios da entidade X ou impactar materialmente a licença
da entidade para operar (incluindo questões de reputação)”.
A gestão de riscos é uma prática que remonta a acontecimentos do início
da história humana e o livro best-seller Against the Gods – the remarkable
history of risks (Contra os Deuses – a memorável história sobre riscos), de Peter
Bernstein, narra a evolução de métodos que possibilitam uma atuação de
gestão de riscos com uso da matemática e da estatística.
O autor identifica o divisor de águas na história quando surgem
métodos preditivos que permitem às organizações compreenderem o risco
e avaliá-lo. Bernstein acrescenta que o descobrimento da teoria do risco é o
que libertou o homem e possibilitou um “acesso sem precedentes às coisas
boas da vida”.
Algumas teorias abordadas no livro que dão base estrutural para o
avanço da gestão de risco são: i) teoria da utilidade; ii) teoria dos jogos;
iii) teoria do portfolio; iv) teoria da perspectiva; v) teoria da probabilidade
e a lei dos grandes números; vi) teoria do caos. Em razão do extenso
rigor matemático e da necessidade de compreensão de conhecimentos
preliminares, não vamos adentrar as especificidades de cada teoria, mas em
sala de aula vamos exemplificar a aplicação de cada uma delas.
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Na história mais recente, podemos identificar, a partir da figura 3, uma
linha do tempo com os principais marcos, modelos e frameworks de referência.
Os modelos de estruturas de gerenciamento de riscos corporativos (do
inglês Enterprise Risk Management – ERM) surgiram apenas a partir de
1995, o que evidencia ser uma disciplina recente com pouco mais de 27 anos
desde o surgimento das primeiras estruturas de referência para gestão de
riscos.
Uma primeira obra a ser referência por estabelecer conceitos, definir
princípios e apresentar alguma sistematização, é atribuída a Frank Knight,
em 1921, com a publicação da obra Risk, Uncertainty and Profit).
Figura 12 – A linha do tempo da gestão de riscos

Fonte: Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.

A gestão de risco é um conjunto de atividades coordenadas que têm o
objetivo de gerenciar e controlar uma organização em relação a potenciais
ameaças de executar sua estratégia, comprometer sua continuidade
operacional ou sustentabilidade de curto, médio e longo prazo
É uma estratégia que envolve um trabalho preventivo de se antecipar
a possíveis situações com envolvimento de todas as áreas da empresa de
forma sistêmica, visando a mitigar riscos que possam comprometer o
desempenho da empresa.
A gestão de risco busca estimular um comportamento dinâmico e ativo
na empresa para que ela responda com rapidez aos eventos, incertezas
e mudanças de cenário. Para tanto, é crucial implementar um sistema
de monitoramento com a seleção de indicadores que possam captar o
desempenho e a causa dos acontecimentos mais relevantes que envolvem a
organização.
O referencial de governança do TCU convenciona que a gestão de
riscos serve para identificar, entender os riscos e manter as instâncias
responsáveis informadas, para que as respostas aos riscos sejam apropriadas.
Para isso, a organização precisa implantar estrutura de gestão de riscos
adequada às suas necessidades, definir o processo de gestão de riscos e
integrá-lo à gestão e à tomada de decisão, garantindo a alocação de recursos
e a existência dos canais de comunicação necessários. A gestão de riscos em
âmbito corporativo é essencial para a boa governança, uma vez que fornece
garantia razoável para que os objetivos organizacionais sejam alcançados.
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De acordo com o referencial, gerenciar riscos é uma das funções
essenciais da governança e sua efetividade depende de envolvimento e
comprometimento da alta administração, como se vê na seguinte prática,
associada ao componente “Liderança Organizacional” (TCU, 2013).
Responsabilizar-se pela gestão de riscos e controle interno significa que a
alta administração avalia, direciona e monitora o sistema de gestão de riscos
e controle interno e estabelece medidas que asseguram que os dirigentes
implementem e monitorem práticas de gestão de riscos e controle interno.
Como resultado, a alta administração avalia riscos-chave que podem
comprometer o alcance dos principais objetivos organizacionais e fornece
direção clara para que eles sejam gerenciados (TCU, 2013).
Uma outra questão importante é a alta correlação da gestão de riscos
com os controles internos previamente estabelecidos de modo a assegurar
a melhoria do desempenho organizacional. A efetividade pressupõe que
o sistema de gestão de riscos e controle interno sejam monitorados e
avaliados pela mais alta instância interna de governança da organização,
exigindo constante aperfeiçoamento e adaptação ao contexto da empresa.
Podemos dizer que há consenso sobre as etapas macro do processo de
gerenciamento de riscos e que compreende as fases indicadas na figura 4.
Figura 13 – Etapas do processo de gerenciamento de riscos .

Fonte: Elaboração própria, adaptado da ISO 31000.

A nossa consciência dos riscos a que estamos submetidos tende a ser
mais assertiva e com maior capacidade de identificação à medida que melhor
conhecemos o contexto, os agentes e o ambiente que atuamos. A percepção
do risco é muito subjetiva e pode variar de acordo com a empresa e com a
liderança. Essa habilidade de identificar os pontos fortes e fracos, ameaças
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e oportunidades requer um diagnóstico e uma maturidade nos processos de
eventos que podem impactar a execução da estratégia da empresa.
O diagnóstico precisa ser atualizado de acordo com as mudanças do
ambiente, visando a captar quais medidas devem ser adotadas para tratar
os potenciais riscos de maior impacto e probabilidade de ocorrência, a fim
de mantê-los em níveis compatíveis com o apetite de risco (aceitação) e
tolerância (resiliência).
8.2 APETITE E TOLERÂNCIA AOS RISCOS
O apetite de risco é parte integrante da gestão de riscos corporativos
que sinaliza a dimensão e o nível de riscos que uma organização está
disposta a aceitar na busca de valor. O apetite de risco deve ser dinâmico
e se adaptar ao contexto, e de acordo com a mudança das capacidades de
gerenciamento de risco.
O processo de seleção de estratégia e desenvolvimento de apetite de
risco não é linear, com um sempre precedendo o outro. Muitas empresas
desenvolvem estratégia e apetite de risco em paralelo, refinando cada um
ao longo do processo de estabelecimento de estratégias.
O apetite de risco não é universal, pois depende da análise do contexto
e da compreensão e ousadia das lideranças, refletindo a cultura de cada
empresa. O apetite de riscos deve estar alinhado à expectativa de resultados.
Não há como se querer avançar de forma arrojada sem um nível de apetite
de riscos significativos. Por outro lado, optar por um apetite de riscos
conservador vai limitar o nível de desempenho da sua empresa.
Figura 14 – Apetite de risco e capacidade de risco.

Fonte: COSO ERM (2016).
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O COSO ERM 2017 revisou o COSO ERM 2004 para indicar, de forma
enfática, o alinhamento da estratégia com o apetite ao risco. Em qualquer
descrição do perfil de risco, as empresas podem traçar a capacidade de risco,
como na figura 4, que é a quantidade máxima de riscos que a organização
pode absorver na busca de seus objetivos estratégicos.
A capacidade de risco deve ser considerada ao estabelecer o apetite de
risco, pois geralmente uma organização se esforça para manter o apetite
de risco dentro de sua capacidade. Não é típico que uma organização
estabeleça o apetite de risco acima de sua capacidade de risco, mas, em
situações raras, uma organização pode aceitar a ameaça de insolvência e
falha em uma direção estratégica, entendendo que o sucesso pode criar um
valor considerável.
O guia de recomendação para controle interno (INTOSAI, 2007)
preconiza que apetite a risco é a quantidade de risco em nível amplo que
uma organização está disposta a aceitar na busca de seus objetivos. O COSO
ERM define como sendo os tipos e o nível de risco, de forma abrangente,
que uma organização está disposta a aceitar na busca de valor.
As expressões “apetite ao risco” e “tolerância ao risco” são
frequentemente mal compreendidas, sendo geralmente utilizadas de forma
inapropriada e comumente usadas de forma intercambiável.
O apetite a risco é caracterizado pelo quanto de risco, de forma
qualitativa, a organização está disposta a correr. Já a tolerância a
risco é caracterizada pelo nível de aceitação, de forma quantitativa,
e deve ser mensurada. Abaixo segue um quadro comparativo traduzido
e adaptado do COSO para evidenciar as diferenças ente apetite de riscos
versus tolerância aos riscos.
Quadro 2 – Apetite a riscos x Tolerância aos Riscos
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Fonte: COSO ERM (2004).

A tolerância pode ser estabelecida como uma métrica sobre as
probabilidades de ocorrência ou sobre valores do impacto. E o impacto
pode ter valores absolutos ou relativos ao capital (ou patrimônio líquido),
capital econômico (capital em risco), ao resultado e/ou caixa operacional
gerado ou usado que pode ser destruído ou fatal para a organização.
O apetite de riscos vai orientar e dar um teto para tomada de decisões
relativas aos negócios da empresa que quer inovar e crescer. O apetite a
risco orienta a forma como a organização distribui recursos, limita sua
estratégia ou formas de execução.
Compete ao Conselho de Administração definir o apetite a risco da
organização e exercitar a responsabilidade de supervisão sobre os riscos
estratégicos e operacionais, bem como criar as condições e a cultura
necessárias para dar vida e disseminá-lo dentro da organização.
É preciso alguém em nível sênior, escolhido pelo Conselho e Alta
Administração, para assumir a tarefa de coordenar e incorporar o apetite no
dia a dia, ajudando as equipes de linha de frente e operacional a desenvolver
os indicadores necessários.
Além disso, é recomendável desenvolver um conjunto de princípios
orientadores (política e/ou manual) de fácil consulta para uso no
gerenciamento diário. Em termos práticos, a política de riscos deve
incorporar os tipos de riscos específicos que a empresa está disposta a
tomar para o desenvolvimento da estratégia, alçada de tomada de decisão
e quais são os níveis de risco que a organização está disposta a tomar para
cada tipo. Na prática, vemos muitos documentos que são robustos na parte
teórica, mas que não representam ou expressam a realidade da empresa.
A seguir, apresentamos uma analogia interessante, encontrada em
um texto lido há algum tempo, para diferenciar apetite de tolerância,
considerando o limite de velocidade de uma rodovia como o apetite a riscos.
As pessoas que usam a rodovia geralmente viajam a velocidades maiores
ou menores que o limite de velocidade, em vez de exatamente no limite de
velocidade, e esse fato pode ser visto como análogo à tolerância aos riscos.
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Uma ressalva importante é que não existe risco zero. Isso quer dizer
que qualquer que seja a medida mitigadora adotada, ao final da adoção,
riscos residuais precisam ser monitorados e mantidos dentro de limites
compatíveis com os critérios de risco estabelecidos.
Toda empresa possui riscos inerentes, ou seja, riscos intrínsecos à
natureza do negócio, do processo ou da atividade, independentemente dos
controles adotados enquanto os riscos residuais são os riscos retidos de
forma consciente ou não pela administração, que remanesce mesmo após o
tratamento de riscos, seja eles quais forem.
8.3 COMPONENTES DE RISCOS
A definição utilizada pelos ingleses e trazida no Orange Book descreve
de forma explícita que os riscos são geralmente expressos em termos de
seus componentes: causas, eventos e consequências.

Causas são condições que dão origem à possibilidade de um evento
ocorrer, também chamadas de fatores de riscos, e podem ter origem no
ambiente interno e externo.
Já evento de risco é a possibilidade de ocorrência de um evento que venha
a ter impacto negativo ou positivo no cumprimento dos objetivos.
Consequência, por sua vez, é o resultado de um evento de risco que deve
ser mensurado para compreender o impacto na execução da estratégia,
danos à imagem ou ganho ou perda de resultado ou desempenho financeiro.
Imagine, num primeiro exemplo, que do depósito de centro logístico
passa por um incêndio sobre o algodão estocado, danificando todo o
produto. O evento é o incêndio; a consequência, perda de produtos do
estoque; a causa, armazenamento incorreto ou em condições inadequadas
para o produto altamente inflamável.
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Num segundo exemplo, temos um funcionário do gabinete da
presidência encarregado de atender demanda de órgão regulatório que é
mandado embora e deixou de encaminhar obrigação legal da empresa, e
ninguém mais sabia como fazê-lo. Evento: desligamento de um colaborador;
consequência: não cumprimento de obrigação legal; causa: falta de
documentação sobre o processo de atendimento de demanda regulatória e
ausência de substituto treinado
Terceiro exemplo: com a alta do dólar, os custos de produção
aumentam, e é necessário passar isso para o consumidor, cobrando mais pelos
produtos. O evento é o: aumento nos custos de produção; a consequência, o
aumento no preço de venda; a causa, a alta do dólar.
Nos exemplos 1 e 2, o evento de risco foi causado por negligência
dos gestores ou ineficiência dos processos de trabalho, que não fizeram
a armazenagem correta e a devida manutenção do depósito, e não se
preocuparam em estabelecer um processo de documentação das atividades
realizadas na empresa, bem como treinamento de um substituto. Já no
terceiro exemplo, supõe-se que o preço dos insumos adquiridos para a
produção da empresa variam conforme o câmbio, uma volatilidade que não
há como impedir. Isso não significa que não possam ser planejadas ações
para evitar a consequência prevista.
8.4 TIPOS DE RISCOS
A natureza dos riscos permite sua segregação e tratamento de
acordo com sua categorização estratégica, operacional ou financeira em
função da(s) área(s) da organização que é (são) afetada(s) pelos eventos.
Cabe mencionar que os riscos podem pertencer a categorias distintas e,
em alguns casos, poderão se encaixar em duas ou até mesmo em todas as
categorias concomitantemente. Em alguns segmentos de negócio, o órgão
regulador, caso do sistema financeiro, estabelece como boa parte dos riscos
devem ser agrupada.
8.4.1 Riscos estratégicos
Os riscos estratégicos estão associados à tomada de decisão da alta
administração e podem gerar perda substancial no valor econômico da
organização. Esses riscos devem estar correlacionados com a cadeia de
valor da organização e o que ocorre de mais relevante para sua continuidade
operacional e sustentabilidade de longo prazo.
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8.4.2 Riscos operacionais
Os riscos operacionais estão associados à possibilidade de ocorrência
de perdas (de produção, ativos, clientes, receitas) resultantes de falhas,
deficiências ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, bem
como resultados de eventos externos como catástrofes naturais, incêndios,
fraudes, greves e atos terroristas. Os riscos operacionais geralmente
acarretam redução, degradação ou interrupção, total ou parcial, das
atividades, com impacto negativo na reputação da sociedade, além da
potencial geração de passivos contratuais, regulatórios e ambientais.
8.4.3 Riscos financeiros (mercado, crédito e liquidez)
São aqueles associados à exposição das operações financeiras da
organização. É o risco de que os fluxos de caixa não sejam administrados
efetivamente para maximizar a geração de caixa operacional, gerenciar os
riscos e retornos específicos das transações financeiras e captar e aplicar
recursos financeiros de acordo com as políticas estabelecidas.
Esses riscos decorrem de administração financeira inadequada,
causando endividamento elevado, eventual prejuízo frente à exposição
cambial ou aumentos nas taxas de juros etc. Incluem-se neste grupo
operações no mercado de derivativos de commodities.
Existem também outras categorias de risco descritas na literatura e
também a possibilidade de que cada empresa desenvolva sua especificidade
de acordo com a política de riscos. Algumas classificações poderão ser
encontradas como risco externo e interno, caracterizando a origem dos
eventos, por exemplo.
8.4.4 Risco operacional
É o risco de perda resultante das falhas de processos internos, de
pessoas ou de sistemas inadequados, ou ainda da ocorrência de eventos
externos.
São ações que podem mitigar os fatores de risco:
• elaborar planejamento estratégico, tático e operacional;
• definir política de gestão de riscos atrelada a indicadores estratégicos
e banda de resultados;
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• definir acordo de resultados e SLAs;1
• mapear macroprocessos chave e a definição de seus indicadores;
• elaborar plano de contingência e continuidade do negócio;
• definir instância de revisão, consistência, segregação de funções e
controle.
8.4.5 Risco legal ou de conformidade
O risco legal surge quando os procedimentos e rotinas desrespeitam o
ordenamento jurídico. O monitoramento do risco legal é feito com a criação
de um sistema de compliance e mecanismos e procedimentos de análise e
controle de contratos, acordos ou quaisquer outros documentos a que se
obrigue juridicamente a empresa.
Também conhecida no meio corporativo como compliance, a
conformidade relaciona-se ao cumprimento devido da legislação e dos
regulamentos aplicáveis ao negócio. De forma geral, tem a ver com a
responsabilidade jurídica da instituição.
O não cumprimento das regulamentações e normas impostas à
empresa pode resultar na perda de oportunidades de negócio, em sanções
governamentais e em um abalo considerável na relação direta com os
clientes.
Constituem ações mitigadoras para fatores de risco:
• criar mecanismos e procedimentos de análise de normativas vigentes
e alterações, controle de contratos, acordos ou quaisquer outros documentos
a que se obrigue juridicamente empresa;
• implementar controles de solicitações externas, obrigações tributárias
e legais;
• elaborar normativas internas para orientar conduta dos empregados;
• implementar controles de publicações de novos normativos ou
alterações.
8.4.6 Risco de imagem ou reputacional
Representa o risco de danos à reputação da instituição junto a clientes, concorrentes, órgãos reguladores, parceiros comerciais etc., a partir da
concretização da ocorrência de um outro risco, que pode ser operacional,
de gestão, ambiental, tecnológico, de mercado, liquidez ou até mesmo legal.
1 Um Acordo de Nível de Serviço (ANS), Contrato de Nível de Serviço ou Garantia do Nível
de Serviço (i.e. SLA, do inglês Service Level Agreement) é um compromisso assumido por um
prestador de serviços. Esse compromisso descreve o serviço, os níveis de qualidade que devem
ser garantidos, as responsabilidades das partes e eventuais compensações quando os níveis de
qualidade não são cumpridos (Wikipédia).
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Por isso, todos os eventos internos e externos que podem prejudicar
a percepção da empresa perante a mídia, o público, os colaboradores e o
mercado como um todo devem ser evitados e, caso aconteçam, geridos com
cautela e responsabilidade pela organização.
Algumas ações mitigadoras para fatores de risco são:
• criar Código de Conduta com orientações sobre procedimentos,
condutas e vedações a serem observadas;
• implementar políticas de gestão de riscos e de segurança, abrangendo
aspectos a serem observados com base em parâmetros ou indicadores;
• implementar política para gestão de crise e política de comunicação
com governança sobre a publicação de informações da organização.
8.4.7 Risco de acidente no trabalho
Qualquer fator que coloque o trabalhador em situação vulnerável
e possa afetar sua integridade e seu bem-estar físico e psíquico. São
exemplos de riscos de acidente: as máquinas e equipamentos sem
proteção, probabilidade de incêndio e explosão, arranjo físico inadequado,
armazenamento inadequado etc.
São considerados como riscos geradores de acidentes: arranjo
físico deficiente; máquinas e equipamentos sem proteção; ferramentas
inadequadas ou defeituosas; eletricidade; incêndio ou explosão; animais
peçonhentos; armazenamento inadequado.
Constituem ações mitigadoras para fatores de risco:
• criar política de saúde e segurança do trabalho e protocolos com
regras de atuação;
• implementar campanhas de sensibilização e orientação à saúde e
segurança do trabalhador; e
• prospectar soluções tecnológicas e fornecer equipamentos atualizados
de acordo com as necessidades de atuação do trabalhador;
• investir em ferramentas tecnológicas para proteção da saúde e
segurança do trabalhador.
8.4.8 Risco tecnológico ou cibernético
Representado por falhas, indisponibilidade ou obsolescência de
equipamentos e instalações produtivas ou fabris, assim como de sistemas
informatizados de controle, comunicação, logística e gerenciamento
operacional, que prejudiquem ou impossibilitem a continuidade das
atividades regulares da organização, ao longo da sua cadeia de valor
(clientes, fornecedores, parceiros e unidades regionais).
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Pode estar também associado a erros ou fraudes, internas ou externas,
nos sistemas informatizados ao capturar, registrar, monitorar e reportar
corretamente transações ou posições. Ciberataques e fraudes virtuais,
em geral, são muito comuns, inclusive no ambiente corporativo. Assim,
podemos falar que os riscos cibernéticos já caracterizam um tipo específico
de ameaça, principalmente com o protagonismo da tecnologia na geração
de novas oportunidades de negócio.
Para esse tipo de ameaça, é uma boa ideia investir na segurança da
sua informação e no controle mais rigoroso dos acessos. Assim, é essencial
priorizar licenças originais, programas mais completos de antivírus e
certificados digitais que garantam a transparência nas transações digitais.
Algumas ações mitigadoras para esses fatores de risco:
• criar política de segurança da informação e protocolos com regras de
atuação e orientação sobre os ativos de informação da empresa;
• implementar campanhas de sensibilização e orientação sobre os
ativos de informação da empresa;
• prospectar soluções tecnológicas e fornecer equipamentos atualizados
de acordo com as necessidades do negócio da empresa;
• investir em ferramentas tecnológicas de proteção dos ativos de
informação da empresa.
8.4.9 Risco ambiental
Associado à gestão inadequada de questões ambientais, causando
efeitos como: contaminação de solo, água ou ar, decorrente da disposição
inadequada de resíduos, ou levando a acidentes com vazamento de produtos
tóxicos.
Os riscos ambientais não se resumem a catástrofes ou desastres
ambientais, mas também se estendem ao potencial de efeitos futuros sobre
os negócios, que podem inviabilizar novos empreendimentos ou a expansão
da capacidade produtiva.
São ações mitigadoras para fatores de risco:
• conhecer os resultados do estudo de viabilidade técnica, econômica e
ambiental (EVTEA) do empreendimento que sua empresa opera;
• profissionalização da equipe ou contratar empresa especializada no
tema para realizar a coordenação e monitoramento dos eventuais impactos
do meio ambiente e ecossistema da região que sua empresa opera;
• identificar as alternativas mais viáveis de atuação do seu
empreendimento com menor impacto ambiental.
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8.4.10 Risco de crédito/contraparte
A possibilidade de a contraparte da operação não honrar suas
obrigações. Toda operação de crédito oferece riscos. Os títulos públicos são
conhecidos mundialmente por apresentarem um menor risco de crédito.
Algumas ações mitigadoras para fatores de risco:
• definir política de investimentos com diretrizes sobre análise de riscos
prévia à aquisição de títulos privados e investimentos de alta exposição;
• definir governança decisória independente e profissional;
• definir limites máximos de aplicação por segmento e por emissão;
• definir limite de emissores e diretrizes sobre concentração de carteira;
• definir limites e critérios para rating crédito;
• definir apetite de riscos, limites e indicadores para servirem como
referência de tomada de decisão.
8.4.11 Risco de mercado
É caracterizado por movimentos adversos da taxa de juros e da variação
dos preços dos ativos. Como por exemplo, temos as taxas de juros, taxa de
câmbio, valores de ações, que afetam o desempenho econômico-financeiro
do plano de benefícios.
Constituem ações mitigadoras para fatores de risco:
• profissionalização da equipe em precificação;
• definir política de investimentos com diretrizes sobre análise de
riscos prévia de estudos econômicos;
• definir governança decisória com base em cenários;
• definir parâmetros para marcação a mercado;
• definir limite de emissores e diretrizes sobre concentração de carteira;
• definir parâmetros de retorno ajustado ao risco (VaR - Value-at-Risc,
Strees Test, Stop Loss).
8.4.12 Risco de liquidez
Está relacionado ao casamento dos fluxos de ativos e passivos, de forma
que os recursos estejam disponíveis na data do pagamento das obrigações
da empresa.
São ações mitigadoras para fatores de risco:
• definir política de investimentos com diretrizes sobre casamento de
fluxo de ativos e passivos;
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• definir modelagem de gestão de ativos e passivos Assets and Liability
Management (ALM);
• estudo de alocação baseados na metodologia ALM;
• estudo de aderência de hipóteses atuariais;
• adotar sistema de acompanhamento de ativos que deverão ser
mantidos até a data de vencimento.
8.4.13 Risco de suitability
Está relacionado ao perfil de risco e expectativa do investidor sobre o
retorno dos investimentos. Está também relacionado ao grau de expectativa
de retorno e tolerância ao risco do investidor. Assim, é possível definir as
opções adequadas de estratégias e produtos de investimento.
Estas são algumas ações mitigadoras para fatores de risco:
• definir política de investimentos com perfis de investimento de retorno e risco, bem como questionário de perfil de risco e pesquisa de reação;
• desenvolver um paper com orientação e informações sobre resultados
de longo prazo;
• estabelecer comparações com outros investimento de modo a atrair
investidores com intenção de ganho sustentável no longo prazo.
8.4.14 Risco de continuidade operacional
O risco de continuidade operacional é decorrente da adoção de
premissas ou seleção de projetos inadequados que não se assegurem ou que
se revelem incertos ou pouco aderentes ao contexto econômico da empresa
ou da atualidade.
Constituem ações mitigadoras para fatores de risco:
• criar mecanismos e procedimentos de validação de premissas e de
seleção de projetos prioritários;
• implementar controles de indicadores de sustentabilidade do negócio:
despesa administrativas, receita financeira líquida; VPL; TIR; EBTIDA,
WACC, taxa de juros etc;
• implementar acompanhamento da evolução trimestral da solvência,
liquidez, provisões e demais registros contábeis.
8.4.15 Riscos de Supply Chain e fornecedores
Quando falamos de supply chain ou cadeia de suprimentos, visualizamos
um série de pontos relevantes que podem oferecer riscos, como:
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• riscos geográficos: riscos ligados a adversidades por fatores climáticos
como tempestades, inundações ou vendavais;
• riscos de planejamento: falta de planejamento ou de dados suficientes
para ajudar na tomada de decisões, que vão desde a contratação de um novo
fornecedor até o lançamento de um novo produto;
• riscos de qualidade: ninguém quer fazer negócios com uma empresa que
não oferece produtos ou serviços de qualidade. Ou seja, a falta de constância
nos produtos e no atendimento oferecido podem afetar as vendas;
• riscos de terceiros: é cada vez mais difícil manter um bom relacionamento
com fornecedores sem a adoção de práticas de avaliação, monitoramento e
gestão de riscos de terceiros, já que é por meio dela que é possível blindar a
sua reputação e otimizar suas práticas de compliance.
8.5 MODELOS E FRAMEWORKS DE GESTÃO DE RISCOS
Vamos abordar os principais frameworks de gestão de riscos que
apresentam melhores práticas para governança e gestão das organizações,
a saber: COSO, ISO 31000 e Orange Book. Os frameworks (bibliotecas) são
conjuntos de práticas que visam a padronizar os processos com auxílio para
que o plano de gestão de riscos tenha sucesso.
O gerenciamento de riscos tem se tornado cada vez mais relevante
desde o fim do século XX, haja vista a série de fraudes e escândalos, o
aumento da complexidade das companhias, além da maior interligação
entre os mercados e capacidade de análise de megadados pela tecnologia
da informação.
O mercado de seguros, financeiro e previdenciário possuem uma vasta
literatura sobre gestão de riscos disponibilizada, considerando a natureza
de seus negócios. Na indústria financeira, o incentivo para implementar
o gerenciamento de riscos surgiu na década de 1980, com a preocupação
crescente do Bank of England e do Federal Reserve Board (EUA) com a
exposição dos bancos a operações não registradas em balanço, conjugadas
com problemas de empréstimos para os países então categorizados como
de terceiro mundo.
Em 1988 foi firmado o primeiro Acordo da Basileia (Basileia I) e suas
emendas subsequentes a partir de 1996. O primeiro acordo tinha como foco
a alocação de capital para fazer frente a riscos de crédito.
No início dos anos 1990, surgiram três referências mundiais que
formaram as bases para o gerenciamento de risco, com a publicação do
COSO I, o Relatório Cadbury e a AS/NZS 4360:1995.
O guia Internal Control – Integrated Framework (COSO I), publicado
em 1992 pelo Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission (COSO), consolidou a ideia de gestão de risco corporativo e
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apresentou um conjunto de princípios e boas práticas de gestão e controle
interno.
No mesmo ano, o relatório do Comitê Cadbury, do Reino Unido, atribuiu
responsabilidade à alta administração por definir a política de gestão de
riscos, supervisionar o processo de gestão e assegurar que a organização
entenda os riscos aos quais está exposta.
Em 1995, ocorreu a publicação do primeiro modelo padrão oficial para
a gestão de riscos, a norma técnica Risk Management Standard, AS/NZS
4360:1995, resultado do esforço do conjunto das entidades padronizadoras
Standards Australia e Standards New Zealand.
Nos anos que se seguiram, normas técnicas semelhantes foram
publicadas no Canadá, no Reino Unido e em outros países. No início do
século XXI, houve a consolidação e disseminação de práticas de gestão
de risco corporativo. Entre as publicações que se tornaram referências
internacionais no tema estão: o The Orange Book, a Lei Sarbanes-Oxley,
o COSO-ERM, o Acordo de Basileia II, a AS/NZS 4360:2004 e a ISO
31000:2009.
O documento The Orange Book Management of Risk – Principles and
Concepts (Gerenciamento de riscos – princípios e conceitos), produzido e
publicado pelo HM Treasury do Governo Britânico (Orange Book) em 2001,
foi utilizado como a principal referência do Programa de Gerenciamento de
Riscos do Governo do Reino Unido e foi atualizado em 2004.
A seguir, apresentamos os quatro modelos de referência para
gerenciamento de risco no âmbito de uma organização, seja ela pública ou
privada. São eles: (a) COSO II – Gerenciamento de Riscos Corporativos
– Estrutura Integrada; (b) COSO GRC 2016 – Alinhando Risco com
Estratégia e Desempenho; (c) ISO 31000 – Gestão de Riscos – Princípios e
Diretrizes e (d) Orange Book e Risk Management Assessment Framework.
8.5.1 COSO II – Gerenciamento de riscos corporativos – estrutura integrada
Em 2004, surgiu o modelo Enterprise Risk Management – Integrated
Framework (gerenciamento de riscos corporativos – estrutura integrada),
também conhecido como COSO ERM ou COSO II. Esse framework
prioriza o gerenciamento de riscos corporativos com a ampliação do
alcance dos controles internos como evolução do COSO I, que não aborda
o gerenciamento de riscos.
A estrutura de controles internos do COSO I vigorou até 2002, mas
houve uma pressão da sociedade americana em prol de aperfeiçoar a gestão
de riscos, transparência e efetividade dos controles internos, que passaram
a fazer parte da pauta da alta administração, como parte das boas práticas
de governança corporativa.
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É um modelo de gestão de riscos que foi desenvolvido pela
PricewaterhouseCoopers sob encomenda da COSO, visando a fornecer
estratégia de fácil utilização pelas organizações para avaliar e melhorar a
gestão de riscos. Foi predominante no cenário corporativo internacional,
especialmente na América do Norte.
O modelo é apresentado na forma de um cubo, apresentando uma visão
integrada dos componentes que os gestores precisam adotar para gerenciar
os riscos de modo eficaz, no contexto dos objetivos e da estrutura de cada
organização.
Figura 15 – Apetite de risco e capacidade de risco.

Fonte: COSO I e COSO ERM.

A atividade “análise de riscos” do COSO I foi desdobrada e expandida
em três componentes: identificação de eventos, avaliação de riscos e resposta
a riscos. O COSO II traz conceitos como apetite a risco e tolerância aos
riscos, agregando técnicas de gerenciamento integrado de riscos.
A face superior apresenta as categorias de objetivos que são comuns
na gestão de riscos de todas as organizações:
• estratégico: os objetivos estratégicos compatíveis com a missão da
organização;
• operacional: os objetivos operacionais relativos à utilização eficiente e
eficaz dos recursos da organização;
• comunicação: relacionados à confiança dos relatórios;
• conformidade: referente ao cumprimento das leis e dos atos
normativos.
A face lateral esquerda indica os componentes que devem estar
presentes e funcionando de modo integrado à rotina da organização para
que a gestão de riscos seja eficaz:
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• ambiente interno: são os fatores intangíveis que afetam o controle
interno na entidade, tais como: conjunto de normas, processos e estruturas
que servem de base para o controle interno na organização;
• fixação de objetivos: todos os níveis da organização precisam fixar
objetivos e identificar e avaliar os riscos relacionados à sua execução;
• identificação de eventos: identificar os eventos que causam oportunidades
ou riscos, para esquematizar situações que possam dificultar o alcance dos
objetivos da organização;
• avaliação de riscos: são procedimentos para identificar e avaliar os
riscos, visando a mitigá-los e reduzi-los a níveis aceitáveis;
• resposta a risco: são as formas de tratamento e respostas destinadas a
cada risco, como: evitar, aceitar, compartilhar e reduzir;
• atividades de controle: são políticas e procedimentos visando a reduzir
os riscos, possuindo tanto natureza preventiva ,quanto detectiva;
• informações e comunicações: a informação e a comunicação são
mecanismos importantes para que a organização possa cumprir os objetivos
de controle interno;
• monitoramento: é o acompanhamento de modo contínuo das atividades
por meio de avaliações independentes e pontuais.
A face lateral direita representa a estrutura organizacional, os
diversos níveis e/ou funções da organização, incluindo projetos, processos
e demais atividades que concorrem para a realização dos seus objetivos.
Abaixo, uma melhor descrição sobre os tipos de respostas ou tratamento
aos riscos:
• evitar: alterar ou criar uma alternativa de execução da estratégia
para eliminar totalmente o risco, protegendo os objetivos dos impactos.
É a descontinuação das atividades que geram os riscos. Evitar riscos pode
implicar a descontinuação de uma linha de produtos, o declínio da expansão
em um novo mercado geográfico ou a venda de uma divisão. Exemplo:
mudar o traçado da ferrovia, considerando os entraves de meio ambiente
no traçado original;
• transferir: transferir o risco para um terceiro, passando a diante a
execução das atividades mitigadoras e mitigando os impactos. É preciso ter
em mente que o risco não é eliminado, e quase sempre envolve o pagamento
de prêmios para quem está assumindo o risco. As técnicas comuns
compreendem a aquisição de produtos de seguro, a realização de transações
de headging ou a terceirização de uma atividade. Exemplo: contratação de
um seguro da carga a ser transportada ou realizar uma operação de hedge
cambial para mercado futuro;
• mitigar: reduzir a probabilidade ou impacto de um risco até um nível
aceitável. Tipicamente, esse procedimento abrange qualquer uma das
centenas de decisões do negócio no dia a dia. Exemplo: Implementar ações
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para evitar roubo de cargas, tais como: utilizar mecanismo de GPS para
acompanhamento do veículo e nas mercadorias;
• aceitar: quando não é possível aplicar nenhuma das outras estratégias,
e decide-se correr o risco ou por que sua severidade está abrangida pelo
apetite de riscos.
8.5.2 COSO GRC 2016
A nova versão do COSO é intitulada Gerenciamento de Riscos
Corporativos – Integrado com Estratégia e Performance (Enterprise Risk
Management – Integrting with Strategy and Performance). Estratégia, riscos e
performance são as bases do modelo, destacando a importância de considerar
os riscos tanto no processo de estabelecimento da estratégia quanto
na melhoria da performance, proporcionando maior responsabilidade
das instâncias de governança no cumprimento das suas obrigações de
accountability.
O modelo melhora o alinhamento da gestão de riscos com a gestão
do desempenho, explorando como as práticas de gestão de riscos apoiam
a identificação e a avaliação de riscos que impactam o desempenho,
clarificando a necessidade de definir o nível de tolerância aos riscos a
variações aceitáveis no desempenho.
O modelo GRC traz a gestão de risco para mais próximo da alta
administração no seu papel de patrocinador e supervisor, endereçando
responsabilidades mais claras para cada instância da governança e criando
uma cadeia no processo de gerenciamento do risco corporativo de modo a
alinhá-lo com a gestão do desempenho, elevando a necessidade de definir
variações aceitáveis no desempenho, apetite e tolerâncias aos riscos.
O modelo GRC atende a demanda dos stakeholders mais atuantes
hoje, inserindo maior transparência e responsabilidade no gerenciamento
do impacto do risco. Internaliza como premissa a capacidade de a liderança
identificar e concretizar oportunidades, considerando inclusive o risco de
não conseguir atender a uma demanda inesperadamente alta ou de não
manter o dinamismo esperado da empresa.
As organizações precisam ser mais adaptáveis à mudança. Elas
precisam pensar estrategicamente em como gerir a crescente volatilidade,
complexidade e ambiguidade do mundo, sobretudo nos níveis superiores da
administração e no conselho, que fazem apostas mais elevadas.
O papel do conselho na supervisão dos riscos inclui as seguintes
atividades:
i) revisar, questionar e colaborar com a administração em relação:
a) à estratégia proposta e ao apetite ao risco;
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b) ao alinhamento da estratégia e dos objetivos de negócio com a
missão, a visão e os valores fundamentais da entidade;
c) às decisões de negócio relevantes, incluindo fusões e aquisições,
alocações de capital, financiamentos e dividendos;
d) à resposta a variações significativas da performance da entidade ou
do portfólio de riscos;
e) às respostas aos casos de desvio em relação aos valores fundamentais;
ii) aprovar a remuneração e os incentivos da administração;
iii) participar nas relações com investidores e stakeholders.
O modelo explora a gestão estratégica e oferece uma perspectiva
dos conceitos atuais e em desenvolvimento, bem como aplicações do
gerenciamento de riscos corporativos em três dimensões que são
fundamentais à gestão de uma organização: (1) missão, visão e valores
centrais; (2) objetivos estratégicos e de negócios e (3) desempenho
organizacional e os riscos de execução da estratégia. Torna mais clara claras
as responsabilidades da governança e da alta administração no seu papel de
supervisionar e no seu dever de se envolver no processo de gerenciamento
do risco corporativo de modo efetivo.
Figura 16 - Princípios e componentes do COSO.

Fonte: Coso (2017).

Os cinco componentes do novo framework combinam-se em um
conjunto de princípios. Esses princípios abrangem desde a governança
até o monitoramento. Eles descrevem práticas que podem ser aplicadas de
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diferentes formas nas organizações, independentemente do seu tamanho,
tipo ou setor econômico:
• Governance and Culture (governança e cultura): a governança
dá o tom da organização, reforçando sua importância e instituindo
responsabilidades de supervisão sobre o gerenciamento de riscos
corporativos. A cultura diz respeito a valores éticos, acomportamentos
esperados e ao entendimento do risco em toda a entidade;
• Strategy and Objective-Setting (estratégia e definição de
objetivos): gerenciamento de riscos corporativos, estratégia e definição
de objetivos atuam juntos no processo de planejamento estratégico. O
apetite a risco é estabelecido e alinhado com a estratégia; os objetivos
de negócios colocam a estratégia em prática e, ao mesmo tempo, servem
como base para identificar, avaliar e responder aos riscos;
• Performance: os riscos que podem impactar a realização da
estratégia e dos objetivos de negócios precisam ser identificados e
avaliados. Os riscos são priorizados com base no grau de severidade,
no contexto do apetite a risco. A organização determina as respostas
aos riscos e, por fim, alcança uma visão consolidada do portfólio e do
montante total dos riscos assumidos. Os resultados desse processo são
comunicados aos principais stakeholders envolvidos com a supervisão
dos riscos;
• Review and Revision (análise e revisão): ao analisar sua
performance, a organização tem a oportunidade de refletir sobre até
que ponto os componentes do gerenciamento de riscos corporativos
estão funcionando bem ao longo do tempo e no contexto de mudanças
relevantes, e quais correções são necessárias;
• Information, Communication, and Reporting (informação,
comunicação e divulgação): o gerenciamento de riscos corporativos
demanda um processo contínuo de obtenção e compartilhamento
de informações precisas, provenientes de fontes internas e externas,
originadas das mais diversas camadas e processos de negócios da
organização.
A adoção dos princípios pode trazer ao conselho e à administração a
segurança de que a organização é capaz de gerenciar, de modo aceitável, os
riscos associados à estratégia e aos objetivos de negócios.
Na segunda parte, o framework está organizado em 20 princípios
organizados em cinco componentes inter-relacionados: governança e
cultura; estratégia e definição de objetivos; performance; monitoramento do
desempenho e revisão e, finalmente, informação, comunicação e divulgação.
Estes são os componentes:
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1) Exerce supervisão do risco por intermédio do conselho – o conselho
de administração supervisiona a estratégia e cumpre responsabilidades
de governança para ajudar a administração a atingir a estratégia e os
objetivos de negócios;
2) Estabelece estruturas operacionais – a organização estabelece
estruturas operacionais para atingir a estratégia e os objetivos de
negócios;
3) Define a cultura desejada – a organização define os comportamentos
esperados que caracterizam a cultura desejada pela entidade;
4) Demonstra compromisso com os valores fundamentais – a organização
demonstra compromisso com os valores fundamentais da entidade;
5) Atrai, desenvolve e retém pessoas capazes – a organização tem o
compromisso de formar capital humano de acordo com a estratégia e os
objetivos de negócios;
6) Analisa o contexto de negócios – A organização leva em conta os
possíveis efeitos do contexto de negócios sobre o perfil de riscos;
7) Define o apetite a risco – A organização define o apetite a risco no
contexto da criação, da preservação e da realização de valor;
8) Avalia estratégias alternativas – A organização avalia estratégias
alternativas e seu possível impacto no perfil de riscos;
9) Formula objetivos de negócios – A organização considera o risco
enquanto estabelece os objetivos de negócios nos diversos níveis, que se
alinham e suportam a estratégia;
10) Identifica o risco – A organização identifica os riscos que impactam
a execução da estratégia e os objetivos de negócios;
11) Avalia a severidade do risco – A organização avalia a severidade
do risco;
12) Prioriza os riscos – A organização prioriza os riscos como base
para a seleção das respostas a eles;
13) Implementa respostas aos riscos – A organização identifica e
seleciona respostas aos riscos;
14) Adota uma visão de portfólio – A organização adota e avalia uma
visão consolidada do portfólio de riscos;
15) Avalia mudanças importantes – A organização identifica e avalia
mudanças capazes de afetar de forma relevante a estratégia e os objetivos
de negócios;
16) Analisa riscos e performance – A organização analisa a performance
da entidade e considera o risco como parte desse processo;
17) Busca o aprimoramento no gerenciamento de riscos corporativos –
A organização busca o aprimoramento contínuo do gerenciamento de
riscos corporativos;
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18) Alavanca sistemas de informação – A organização maximiza a
utilização dos sistemas de informação e tecnologias existentes na
entidade para impulsionar o gerenciamento de riscos corporativos;
19) Comunica informações sobre riscos – A organização utiliza canais
de comunicação para suportar o gerenciamento de riscos corporativos;
20) Divulga informações de riscos, cultura e performance – A organização
elabora e divulga informações sobre riscos, cultura e performance
abrangendo todos os níveis e a entidade como um todo.
A capacidade de gerir mudanças, antecipando, adaptando-se e
promovendo respostas a elas, está no centro do gerenciamento de risco e,
no longo prazo, pode aumentar a resiliência da organização. Essa cultura de
resiliência ajuda a identificar fatores que representam não apenas risco, mas
também mudanças, e como essas mudanças poderiam afetar a performance
e demandar revisão da estratégia. O ponto é que as empresas estão sob um
regime de competitividade ou de demanda do cliente que requer uma leitura
dinâmica e maior clareza no entendimento dos impactos da mudança. Isso
permite que a organização possa adaptar seu plano de negócio para reforçar
ou recuar investimento, bem como redirecionar seu foco de atuação.
8.5.3 ISO 31000 – gestão de riscos – princípios e diretrizes
A atual versão (ABNT NBR ISO 31000:2018) foi elaborada pela
Comissão de Estudo Especial de Gestão de Riscos (ABNT/CEE-63), em
substituição à edição anterior (ABNT NBR ISO 31000:2009).
A ISO 31000 fornece princípios e diretrizes para gerenciar qualquer
tipo de risco em toda ou em parte de qualquer tipo de organização. Trata-se
de uma norma geral, independentemente de indústria, setor ou área, e não
concorre com outras normas sobre gestão de riscos em áreas específicas.
É um guia de gestão de riscos, fornecendo uma abordagem que pode ser
aplicada a uma ampla gama de atividades, incluindo estratégias, decisões,
operações, processos, funções, projetos, produtos, serviços e ativos (ABNT,
2009). Segundo a norma, o propósito da gestão de riscos é a criação e
proteção de valor.
A ISO 31000:2018 preconiza que “Gerenciar riscos é iterativo e auxilia
as organizações no estabelecimento de estratégias, no alcance de objetivos
e na tomada de decisões fundamentadas”. Esse modelo define riscos de
forma muito simples: “efeito da incerteza nos objetivos”. Esse efeito é um
desvio em relação ao esperado, podendo ser positivo ou negativo. O modelo
COSO GRC considera risco apenas como algo negativo, chamando de
oportunidade quando o evento for positivo.
Os princípios, a estrutura e o processo de gestão de riscos são a base
para gerenciar os efeitos da incerteza nos objetivos da organização, e podem
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ser adaptados ou melhorados, a fim de que a gestão de riscos seja eficiente,
eficaz e consistente.
Figura 17 – Relação entre princípios, estrutura e processo de gestão de risco.

Fonte: ABNT (2009) e Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.

8.5.3.1 Princípios
Para a gestão de riscos ser eficaz, convém que uma organização, em
todos os níveis, atenda aos princípios abaixo descritos:
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a) a gestão de riscos cria e protege valor – a gestão de riscos contribui para
a realização demonstrável dos objetivos e para a melhoria do desempenho
referente, por exemplo, à segurança e saúde das pessoas, à segurança, à
conformidade legal e regulatória, à aceitação pública, à proteção do meio
ambiente, à qualidade do produto, ao gerenciamento de projetos, à eficiência
nas operações, à governança e à reputação;
b) a gestão de riscos é parte integrante de todos os processos organizacionais
– a gestão de riscos não é uma atividade autônoma separada das principais
atividades e processos da organização. A gestão de riscos faz parte das
responsabilidades da administração e é parte integrante de todos os
processos organizacionais, incluindo o planejamento estratégico e todos os
processos de gestão de projetos e gestão de mudanças;
c) a gestão de riscos é parte da tomada de decisões – a gestão de riscos
auxilia os tomadores de decisão a fazer escolhas conscientes, priorizar
ações e distinguir entre formas alternativas de ação;
d) a gestão de riscos aborda explicitamente a incerteza – a gestão de riscos
explicitamente leva em consideração a incerteza, a natureza dessa incerteza
e como ela pode ser tratada;
e) a gestão de riscos é sistemática, estruturada e oportuna – uma abordagem
sistemática, oportuna e estruturada para a gestão de riscos contribui para a
eficiência e para os resultados consistentes, comparáveis e confiáveis;
f) a gestão de riscos baseia-se nas melhores informações disponíveis – as
entradas para o processo de gerenciar riscos são baseadas em fontes de
informação, tais como dados históricos, experiências, retroalimentação
das partes interessadas, observações, previsões e opiniões de especialistas.
Entretanto, convém que os tomadores de decisão se informem e levem em
consideração quaisquer limitações dos dados ou modelagem utilizados, ou
a possibilidade de divergências entre especialistas;
g) a gestão de riscos é feita sob medida – a gestão de riscos está alinhada
com o contexto interno e externo da organização e com o perfil do risco;
h) a gestão de riscos considera fatores humanos e culturais – a gestão de
riscos reconhece as capacidades, percepções e intenções do pessoal interno
e externo que podem facilitar ou dificultar a realização dos objetivos da
organização;
i) a gestão de riscos é transparente e inclusiva – o envolvimento apropriado
e oportuno de partes interessadas e, em particular, dos tomadores de
decisão em todos os níveis da organização assegura que a gestão de riscos
permaneça pertinente e atualizada. O envolvimento também permite que
as partes interessadas sejam devidamente representadas e tenham suas
opiniões levadas em consideração na determinação dos critérios de risco;
j) a gestão de riscos é dinâmica, iterativa e capaz de reagir a mudanças – a
gestão de riscos continuamente percebe e reage às mudanças. Na medida em
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que acontecem eventos externos e internos, o contexto e o conhecimento
modificam-se, o monitoramento e a análise crítica de riscos são realizados,
novos riscos surgem, alguns se modificam e outros desaparecem;
k) a gestão de riscos facilita a melhoria contínua da organização – convém
que as organizações desenvolvam e implementem estratégias para melhorar
a sua maturidade na gestão de riscos juntamente com todos os demais
aspectos da sua organização.
8.5.3.2 Estruturas
A estrutura de gestão fornece os fundamentos e os arranjos para
incorporar a gestão de riscos com sucesso em todos os níveis da organização,
assegurando que a informação sobre riscos proveniente desse processo seja
adequadamente reportada e utilizada como base para a tomada de decisões
e a responsabilização em todos os níveis.
8.5.3.2.1 Mandato e comprometimento
O patrocínio e a assunção de responsabilidade pela administração da
organização é o elemento chave, bem como um planejamento rigoroso
e estratégico para obter-se esse comprometimento em todos os níveis,
requerendo que a administração:
i) defina e aprove a política de gestão de riscos;
ii) assegure que a cultura da organização e a política de gestão de riscos
estejam alinhadas;
iii) defina indicadores de desempenho para a gestão de riscos que
estejam alinhados com os indicadores de desempenho da organização;
iv) alinhe os objetivos da gestão de riscos com os objetivos e estratégias
da organização;
v) assegure a conformidade legal e regulatória;
vi) atribua responsabilidades nos níveis apropriados dentro da
organização;
vii) assegure que os recursos necessários sejam alocados para a gestão
de riscos;
viii) comunique os benefícios da gestão de riscos a todas as partes
interessadas; e
ix) assegure que a estrutura para gerenciar riscos continue a ser
apropriada.
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8.5.3.2.2 Concepção da estrutura para gerenciar riscos
Entendimento da organização e seu contexto
a) ambientes cultural, social, político, legal, regulatório, financeiro,
tecnológico, econômico, natural e competitivo, quer seja internacional,
nacional, regional ou local;
b) fatores-chave e tendências que tenham impacto sobre os objetivos
da organização;
c) relações com partes interessadas externas e suas percepções e
valores.
A avaliação do contexto interno da organização deve incluir no mínimo:
a) governança, estrutura organizacional, funções e responsabilidades;
b) políticas, objetivos e estratégias implementadas para atingi-los;
c) capacidades, entendidas em termos de recursos e conhecimento (por
exemplo, capital, tempo, pessoas, processos, sistemas e tecnologias);
d) sistemas de informação, fluxos de informação e processos de tomada
de decisão (formais e informais);
e) relações com partes interessadas internas e suas percepções e
valores;
f) cultura da organização;
g) normas, diretrizes e modelos adotados pela organização; e
h) forma e extensão das relações contratuais.
Estabelecimento da política de gestão de riscos
A política de gestão de riscos deve estabelecer claramente os objetivos
e o comprometimento da organização em relação à gestão de riscos e,
tipicamente, abordar:
a) a justificativa da organização para gerenciar riscos;
b) as ligações entre os objetivos e políticas da organização com a
política de gestão de riscos;
c) as responsabilidades para gerenciar riscos;
d) a forma com que são tratados conflitos de interesses;
e) o comprometimento de tornar disponíveis os recursos necessários
para auxiliar os responsáveis pelo gerenciamento dos riscos;
f) a forma com que o desempenho da gestão de riscos será medido e
reportado;
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g) o comprometimento de analisar criticamente e melhorar
periodicamente a política e a estrutura da gestão de riscos em resposta a
um evento ou mudança nas circunstâncias.
É fundamental que a política de gestão de riscos seja comunicada
apropriadamente por um plano de comunicação com utilização de canais
apropriados para cada público-alvo.
Responsabilização
a) identificar os proprietários dos riscos que têm a responsabilidade e
a autoridade para gerenciar riscos;
b) identificar os responsáveis pelo desenvolvimento, implementação e
manutenção da estrutura para gerenciar riscos;
c) identificar outras responsabilidades das pessoas, em todos os níveis
da organização no processo de gestão de riscos;
d) estabelecer medição de desempenho e processos de reporte internos
ou externos e relação com os devidos escalões;
e) assegurar níveis apropriados de reconhecimento.
Integração nos processos organizacionais
A gestão de riscos deve ser incorporada a todas as práticas e processos
da organização, de forma que seja pertinente, eficaz e eficiente, tornando-se
parte integrante, e não separado, dos processos organizacionais. A gestão
de riscos deve ser incorporada no desenvolvimento de políticas, na análise
crítica, no planejamento estratégico e de negócios, e nos processos de
gestão de mudanças.
A política de gestão de riscos deve ser implementada por um plano de
gestão de riscos integrado em outros planos organizacionais.
Recursos
A gestão de riscos demanda uma alocação de recursos específicos,
considerando os seguintes aspectos:
a) pessoas, habilidades, experiências e competências;
b) recursos necessários para cada etapa do processo de gestão de riscos;
c) processos, métodos e ferramentas da organização para serem
utilizados para gerenciar riscos;
d) processos e procedimentos documentados;
e) sistemas de gestão da informação e do conhecimento;
f) programas de treinamento.
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Estabelecimento de mecanismos de comunicação e reporte internos
É necessário estabelecer mecanismos de comunicação interna e reporte
a fim de apoiar e incentivar a responsabilização e a propriedade dos riscos,
assegurando-se que:
a) componentes-chave da estrutura da gestão de riscos, e quaisquer
alterações subsequentes, sejam comunicados adequadamente;
b) exista um processo adequado de reporte interno sobre a estrutura,
sua eficácia e os seus resultados;
c) as informações pertinentes derivadas da aplicação da gestão de
riscos estejam disponíveis nos níveis e nos momentos apropriados;
d) haja processos de consulta às partes interessadas internas.
Estabelecimento de mecanismos de comunicação e reporte externos
É necessário desenvolver e implementar um plano sobre como se
comunicará com partes interessadas externas, envolvendo:
a) engajamento das partes interessadas externas apropriadas e
assegurar a troca eficaz de informações;
b) o reporte externo para atendimento de requisitos legais, regulatórios
e de governança;
c) retroalimentação e reporte sobre a comunicação e consulta;
d) utilização de comunicação para construir confiança na organização;
e) comunicação com as partes interessadas em evento de crise ou
contingência.
8.5.3.3 Implementação da gestão de riscos
8.5.3.3.1 Implementação da estrutura para gerenciar riscos
Na implementação da estrutura para gerenciar riscos, é necessário que
a organização:
a) defina a estratégia e o momento apropriado para implementação da
estrutura;
b) aplique a política e o processo de gestão de riscos aos processos
organizacionais;
c) atenda aos requisitos legais e regulatórios;
d) assegure que a tomada de decisões, incluindo o desenvolvimento
e o estabelecimento de objetivos, esteja alinhada com os resultados dos
processos de gestão de riscos;
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e) mantenha sessões de informação e treinamento;
f) consulte e comunique-se com as partes interessadas para assegurar
que a estrutura da gestão de riscos continue apropriada.
8.5.3.3.2 Implementação do processo de gestão de riscos
A implementação da gestão de riscos deve ser realizada por meio de
um plano de gestão de riscos, em todos os níveis e funções pertinentes da
organização, como parte de suas práticas e processos.
8.5.3.3.3 Monitoramento e análise crítica da estrutura
A fim de assegurar que a gestão de riscos seja eficaz e continua a apoiar
o desempenho organizacional, é necessário que a organização:
a) meça o desempenho da gestão de riscos utilizando indicadores, os
quais devem ser analisados criticamente, de forma periódica, para garantir
sua adequação;
b) meça periodicamente o progresso obtido, ou o desvio, em relação ao
plano de gestão de riscos;
c) analise criticamente de forma periódica se a política, o plano e a
estrutura da gestão de riscos ainda são apropriados, dado o contexto
externo e interno das organizações;
d) reporte sobre os riscos, sobre o progresso do plano de gestão de
riscos e como a política de gestão de riscos está sendo seguida;
e) analise criticamente a eficácia da estrutura da gestão de riscos.
8.5.3.3.4 Melhoria contínua da estrutura
A política, o plano e a estrutura da gestão de riscos devem ser
constantemente melhorados com base nos resultados do monitoramento e
das análises críticas, buscando internalizar uma cultura de gestão de risco
8.5.4 Orange Book e Risk Management Assessment Framework
A primeira versão do Orange Book (2001) – gestão de riscos, princípios
e conceitos – relaciona riscos à incerteza dos resultados, seguindo no
mesmo sentido de outras normas, como: Cobit, IRM, FERMA, COCO. Para
o Orange Book, riscos são definidos como a incerteza dos resultados, sejam
positivos (oportunidades), sejam negativos (ameaças), de ações e eventos.
Segundo o Orange Book, mais importante do que uma organização seguir
qualquer norma ou estrutura de risco é sua habilidade em demonstrar que
os riscos são gerenciados, com suas particularidades e de uma maneira que
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efetivamente suporta a entrega de seus objetivos (UNITED KINGDOM,
2020).
O Orange Book é uma publicação básica para introduzir os conceitos de
gestão de riscos como recurso para o desenvolvimento e implementação da
gestão de riscos em organizações governamentais (UNITED KINGDOM,
2020). O Orange Book, contudo, enfatiza o que se chama de organização
estendida, ampliando o escopo da gestão de riscos para incluir os parceiros
estratégicos.
Figura 18 – Framework de Gestão de Risco do Orange Book.

Fonte: Adaptação de HM Government – Orange Book (2020)

A versão 2020 do modelo funciona em um ambiente em que o apetite
de risco tenha sido definido, e esse conceito perpassa por toda sua estrutura.
Ele divide o processo central de gerenciamento de risco em elementos
(identificação, avaliação, resposta e monitoramento), para fins ilustrativos,
em consonância com o que vimos em outras estruturas de riscos. Além
disso, o modelo ilustra como o processo central de gerenciamento de riscos
não é algo isolado, mas que ocorre em um contexto.
A estrutura de gerenciamento de riscos suporta a identificação
consistente de riscos e a gestão de oportunidades e de ameaças dentro
dos níveis de uma organização, apoiando a transparência, a inovação e a
excelência na consecução dos objetivos.
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No gerenciamento de risco, segundo esse modelo, para que a estrutura
do modelo de gestão seja considerada eficaz, os seguintes princípios devem
ser aplicados:
1) A gestão de riscos será uma parte essencial da governança e
liderança, e fundamental para a forma como a organização é dirigida,
gerenciada e controlada em todos os níveis. Aqui, algumas perguntas de
impõem:
i) Como a cultura de risco desejada é definida, comunicada e promovida?
Como isso é avaliado periodicamente?
ii) Como as políticas de recursos humanos e os sistemas de
desempenho incentivam e apoiam comportamentos de risco desejados
e desencorajam comportamentos de risco inadequados?
iii) Como a natureza e a extensão dos principais riscos que a organização
está disposta a correr para alcançar os objetivos foram determinados
e usados para informar a tomada de decisões? Esse apetite por risco é
adaptado e proporcional à organização?
iv) Como o conselho e outros fóruns de governança são apoiados para
considerar a gestão de riscos, e como isso é integrado à discussão sobre
outros assuntos?
v) Quão eficazes são as informações de risco e insights no suporte à
tomada de decisões, em termos de foco e qualidade da informação, sua
fonte, seu formato e sua frequência?
vi) Como a autoridade, a responsabilidade e a responsabilização pela
gestão de riscos e controle interno são definidas, coordenadas e
documentadas em toda a organização?
vii) Como o indivíduo designado é responsável por liderar a abordagem
global da gestão de riscos posicionada e apoiada para permitir que eles
exerçam sua objetividade e influenciem a tomada de decisões eficazes?
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viii) Como as habilidades necessárias, o conhecimento e a experiência
de risco da organização são avaliados e apoiados?
ix) Como tem sido demonstrado o compromisso necessário com a
gestão de riscos?
2) A gestão de riscos será parte integrante (integração) de todas as
atividades organizacionais para apoiar a tomada de decisões no alcance dos
objetivos. Aqui, aprsentam-se as seguintes perguntas:
i) Como os riscos são considerados ao definir e mudar estratégia e
prioridades?
ii) Como os riscos são avaliados de forma transparente na avaliação
de opções de políticas, programas e projetos ou outros compromissos
significativos?
iii) Como os riscos emergentes são identificados e considerados?
iv) Como os riscos são avaliados e refletidos no desenvolvimento e
implementação de políticas?
v) Como os riscos do Registro Nacional de Risco, particularmente
pertinentes à organização, são reconhecidos em avaliações e discussões
de risco?
3) A gestão de riscos será colaborativa e informada pelas melhores
informações (colaboração e comunicação) e conhecimentos disponíveis.
Esta proposição suscita as seguintes perguntas:
i) Como é informada uma visão agregada do perfil de risco em toda a
organização, os órgãos de apoio da prestação de serviços?
ii) Como são as opiniões das partes interessadas?
iii) Como a comunicação e a consulta ajudam as partes interessadas a
entender os riscos enfrentados e a resposta da organização?
iv) Como a expertise profissional é utilizada para informar estratégias,
planos, programas, projetos e políticas?
v) Como funções e profissões especializadas informam a identificação,
avaliação e gestão de riscos e a concepção e implementação de
controles?
vi) Como os padrões funcionais são comunicados e sua adesão
monitorada em toda a organização?
4) Os processos de gestão de riscos serão estruturados para incluir:
a) a identificação e avaliação de risco – determinar e priorizar como
os riscos devem ser gerenciados;
b) a seleção, o desenho e a implementação de opções de tratamento
de risco que apoiem a obtenção dos resultados pretendidos e gerenciem
riscos a um nível aceitável;
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c) o projeto e a operação do monitoramento de riscos integrado,
perspicaz e informativo;
d) relatórios de risco oportunos, precisos e úteis para melhorar a
qualidade da tomada de decisões e apoiar os órgãos de gestão e supervisão
no atendimento de suas responsabilidades.
Aqui, as seguintes perguntas podem se apresentar:
i) Como as taxonomias de risco ou categorias são utilizadas para
facilitar a identificação de riscos dentro do perfil geral de risco?
ii) Como os critérios de risco são definidos para apoiar a interpretação
e a aplicação consistentes na avaliação do nível de risco? Quão eficazes
são essas em apoiar a compreensão e a consideração da probabilidade e
das consequências dos riscos?
iii) Como as limitações e influências associadas às informações e
evidências utilizadas com avaliações de risco são destacadas?
iv) Como estão as interdependências entre os riscos ou possíveis
combinações de eventos (dominó de riscos) identificados e avaliados?
v) Quão dinâmica é a avaliação de riscos e a consideração de mitigar
ações para refletir riscos novos ou em mudança ou eficiências
operacionais?
vi) Como são as exposições a cada risco principal avaliado em relação
à natureza e extensão dos riscos que a organização está disposta a
assumir para atingir seus objetivos – seu apetite de risco – informar
opções para a seleção e desenvolvimento de controles internos?
vii) Como as decisões são tomadas para equilibrar os potenciais
benefícios do projeto e implementação de controles novos ou adicionais
com os custos, esforços e quaisquer desvantagens de diferentes opções
de controle?
viii) Como são projetados e testados os arranjos de contingência
para riscos de alto impacto para apoiar a continuidade, a gestão de
incidentes e crises e a resiliência?
ix) Como a natureza, fonte, formato e frequência das informações
necessárias para apoiar o monitoramento do gerenciamento de riscos
e do controle interno são definidas e comunicadas?
x) Como os principais novos riscos são destacados e escalonados de
forma clara, fácil e mais rápida quando necessário?
xi) Quão abrangentes, informativas e coordenadas são as atividades de
garantia para ajudar a alcançar objetivos e apoiar a gestão eficaz dos
riscos?
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xii) Como as divulgações sobre gestão de riscos e controle interno
contribuem para que o relatório anual seja justo, equilibrado e
compreensível?
E) A gestão de riscos será continuamente melhorado através
aprendendo com a experiência (melhora contínua). As seguintes perguntas
apresentam-se:
i) Como são avaliadas políticas, programas e projetos para informar o
aprendizado com a experiência? Como as lições são sistematicamente
aprendidas com eventos passados?
ii) Como a maturidade da gestão de riscos é avaliada periodicamente
para identificar áreas de melhoria? A visão é consistente entre
diferentes partes ou níveis da organização?
iii) Como as oportunidades de melhoria são identificadas, priorizadas,
implementadas e monitoradas?
8.6 PROCESSO DE GESTÃO DE RISCOS
O processo de gestão de riscos que será descrito nesta seção terá como
fundamento a norma ISO 31000, mas com incrementos conceituais do
COSO II, do COSO GRC e do Orange Book. Observe-se que as etapas
do processo de gestão de riscos são basicamente as mesmas nos diversos
modelos citados, com algumas variações terminológicas (por exemplo,
o COSO II denomina “resposta a risco” o que a ISO 31000 chama de
“tratamento de riscos”).
Figura 19 – Etapas do processo de gerenciamento de riscos.

Fonte: Elaboração própria, adaptado da ISO 31000.

Governança, riscos e performance | 181

O processo de gestão de riscos envolve o entendimento do contexto
da organização, a identificação, a análise e a avaliação de riscos, a seleção
e a implementação de respostas aos riscos avaliados, o registro e o
monitoramento de riscos e controles. Todo esse processo requer uma
comunicação sobre riscos com partes interessadas, internas e externas.
Esse processo deve abranger todos os níveis da organização e todos os
planos organizacionais, incluindo estratégias, políticas, decisões, operações,
processos, funções, projetos, produtos, serviços e ativos, buscando
internalizar uma cultura de gestão de riscos na empresa.
8.6.1 Comunicação e consulta
A comunicação e a consulta às partes interessadas, internas e externas,
devem acontecer durante todas as fases do processo de gestão de riscos,
visando a: i) auxiliar a estabelecer o contexto apropriadamente; ii) assegurar
que as visões e percepções das partes interessadas sejam identificadas,
registradas e levadas em consideração; iii) auxiliar a assegurar que os riscos
sejam identificados e analisados adequadamente, ouvindo diferentes pontos
de vista e integrando as áreas de diferentes especializações; iv) garantir
o aval e o apoio para um plano de tratamento; v) aprimorar a gestão de
mudanças durante o processo de gestão de riscos; vi) garantir que todos os
envolvidos estejam cientes de seus papéis e responsabilidades, e avalizem e
apoiem o tratamento dos riscos.
8.6.2 Estabelecimento do contexto
O estabelecimento do contexto envolve o entendimento do ambiente
interno e externo a serem levados em consideração na gestão de riscos com
o fim de obter uma visão abrangente dos fatores que podem influenciar a
capacidade da organização para atingir seus objetivos, bem como fornecer
parâmetros para a definição de como as atividades serão conduzidas.
Os objetivos são a essência da definição do contexto, pois a gestão de
riscos ocorre no contexto dos objetivos da organização, envolvendo:
a) definição das metas e objetivos das atividades de gestão de riscos;
b) definição das responsabilidades pelo processo e dentro da gestão de
riscos;
c) definição do escopo, bem como da profundidade e da amplitude das
atividades da gestão de riscos a serem realizadas, englobando inclusões e
exclusões específicas;
d) definição da atividade, processo, função, projeto, produto, serviço ou
ativo em termos de tempo e localização;

182 | Marcio Lima Medeiros

e) definição das relações entre um projeto, processo ou atividade
específicos e outros projetos, processos ou atividades da organização;
f) definição das metodologias de processo de avaliação de riscos;
g) definição da forma como são avaliados o desempenho e a eficácia na
gestão dos riscos;
h) identificação e especificação das decisões que têm que ser tomadas;
i) identificação, definição ou elaboração dos estudos necessários, de sua
extensão e objetivos, e dos recursos requeridos para tais estudos.
A documentação do contexto do processo de gestão de riscos
geralmente pode ser feita por meio de:
a) relato conciso dos objetivos organizacionais e dos fatores críticos de
sucesso para o alcance destes, bem como diagnóstico dos ambientes interno
e externo, com uso da Matriz SWOT, por exemplo;
b) análise de stakeholder com utilização da matriz RECI (RACI matrix
ou chart, em inglês) e matriz de responsabilidades;
c) conjunto de critérios mais importantes para analisar e avaliar os
níveis de risco: escalas de probabilidade; escalas de consequências ou
impactos; determinar se o nível de risco é tolerável ou aceitável e se novas
ações de tratamento são necessárias, isto é, diretrizes para priorização e
tratamento de riscos.
8.6.3 Identificação de riscos
Esta etapa tem por finalidade identificar e registrar tanto os eventos
de riscos que comprometem o alcance do objetivo do processo, como as
causas e os/as efeitos/consequências de cada um deles.
A empresa deverá identificar as fontes de risco, áreas de impactos,
eventos (incluindo mudanças nas circunstâncias) e suas causas e
consequências potenciais. O objetivo é gerar uma lista abrangente de riscos
que possam ter algum impacto na consecução dos objetivos identificados
na etapa de estabelecimento do contexto. A identificação deve incluir todos
os riscos, pois aqueles não identificados nesta fase não serão incluídos em
análises posteriores.
A identificação deve abranger o que pode acontecer, possíveis causas e
cenários que mostrem quais consequências podem ocorrer. Em etapa inicial
ou preliminar, pode-se adotar uma abordagem de identificação de riscos
top-down, que vai do geral para o específico.
Identifica-se um nível geral e prioriza-se como ponto de partida para,
em seguida, identificar e analisar riscos em nível específico e/ou mais
detalhado. Por exemplo: identificamos os riscos aos objetivos estratégicos
e, posteriormente, riscos que afetam processos prioritários.
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A identificação de riscos pode basear-se em experiência de profissionais,
especialistas ou pessoas-chave da empresa, dados históricos, análises
teóricas, opiniões, assim como em necessidades das partes interessadas. É
oportuno utilizar ferramentas e técnicas de identificação de gestão de riscos
e envolvimento de pessoas com conhecimento adequado sobre o processo.
A documentação dessa etapa geralmente inclui: (a) o escopo do processo,
projeto ou atividade coberto pela identificação; (b) os participantes do
processo de identificação dos riscos; (c) a abordagem ou o método utilizado
para identificação dos riscos e as fontes de informação consultadas; (d) a
descrição de cada risco, pelo menos com a fonte de risco, as causas, o evento
e as consequências.
8.6.4 Análise de risco
A análise de riscos é o processo de compreender a natureza e
determinar o nível (magnitude, severidade) de um risco ou combinação de
riscos, mediante a combinação das consequências e de suas probabilidades
(ABNT, 2009).
É o processo utilizado para avaliar ameaças reais do mercado à empresa
de modo a permitir atuar com medidas de prevenção às consequências
negativas. Nesta etapa, avaliamos a real probabilidade de acontecer um
cenário adverso aos objetivos da empresa.
O risco é uma função tanto da probabilidade quanto dos impactos,
sendo expresso pela combinação da probabilidade de ocorrência do evento
e dos impactos resultantes.
Risco = ƒunção (probabilidade e impacto)
A análise tem objetiva atribuir uma métrica para cada risco, identificando uma classificação, tanto para a probabilidade como para o impacto do
evento, cuja combinação determinará a magnitude ou severidade do risco.
A análise de riscos pode ser qualitativa, semiquantitativa ou quantitativa,
ou uma combinação destas, e ser mais ou menos detalhada. Métodos
qualitativos geralmente definem o impacto, a probabilidade e o nível de
risco por qualificadores como “quase certo”, “gravíssimo”, “grave” “alto”,
“médio”, “baixo”, “leve”, “raro” e “sem impacto”, com base na percepção das
pessoas. Métodos semiquantitativos usam escalas numéricas previamente
convencionadas para mensurar a consequência e a probabilidade, os quais
são combinados, por meio de uma fórmula, para produzir o nível de risco.
A escala pode ser linear, logarítmica ou de outro tipo. As fórmulas também
podem variar de acordo com a necessidade e o contexto.
Métodos quantitativos estimam valores para as consequências e suas
probabilidades a partir de valores práticos e calculam o nível de risco a
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partir de unidades específicas definidas no desenvolvimento do contexto.
Em análises qualitativas e semiquantitativas, a função “risco” será essencialmente um produto do resultado da probabilidade pelo resultado do impacto.
8.6.5 Matriz de riscos
A matriz de riscos ou
matriz de probabilidade e
impacto é uma ferramenta
de gerenciamento de
riscos
que
permite
identificar
quais
são
os riscos com maior
magnitude e severidade.
É uma ferramenta visual
que possibilita análise
e priorização do risco,
considerando o resultado
da
probabilidade
de
ocorrência
versus
a
intensidade do impacto.
O diferencial da matriz de risco é a facilidade de sua compreensão e
interpretação, pois é apresentada graficamente em um formato de tabela

matriz orientada por duas dimensões (probabilidade x impacto) e geralmente
é utilizada uma apresentação em formato “2x2”, “3x3” ou “5x5”, mas pode
ser representada com outras dimensões de acordo com a realidade de cada
empresa.
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Risco = Probabilidade X Impacto

O resultado da classificação do risco indica de forma muito simples
qual a tolerância aos riscos da empresa, conforme o padrão de cores,
geralmente utilizando vermelho para indicar o patamar de riscos extremos
ou muito acima da tolerância, requerendo um tratamento, e a cor laranja
como a escala de tolerância a exigir um tratamento a depender do apetite e
da política de gestão de riscos. Verde e cinza são cores para expressar riscos
baixos e toleráveis que podem não exigir nenhuma atuação.
Para criar uma matriz de risco, a probabilidade de ocorrência e os
impactos do dano devem ser avaliados, primeiro separadamente. Em seguida,
os riscos individuais são inseridos em um sistema de coordenadas de acordo
com esses valores.
8.6.5.1 Probabilidade
A probabilidade é geralmente representada no eixo vertical e indica o
quão provável é a ocorrência do risco. A probabilidade trata da chance de o
risco acontecer; por exemplo, medir o quão provável é que chova hoje. Na
literatura não há um consenso sobre níveis, mas, para efeito didático, vamos
adotar cinco níveis de inserção da probabilidade de ocorrência. Esses níveis
podem ser expressos em porcentagens ou em conceitos semânticos. Essas
probabilidades também podem ser convertidas em números (porcentagens)
para facilitar o entendimento, sendo a avaliação da probabilidade de
ocorrência, por exemplo:
• muito baixo = 1 a 10%;
• baixo = 11% a 30%;
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• moderado = 31% a 50%;
• alto = 51% a 70%;
• muito alto = 71% a 90%.
8.6.5.2 Impacto
O impacto é geralmente representado no eixo horizontal e refere-se
às consequências do risco caso ele venha a ocorrer, ou seja, quais serão
os prejuízos ou danos causados caso o risco incida de fato. O impacto
também é medido em níveis, por exemplo: muito baixo, baixo, moderado,
alto e muito alto. Utilizamos uma referência na tabela abaixo que deve ser
customizada conforme a natureza e tipicidade de cada negócio.
O risco inerente é o risco intrínseco à natureza do negócio, do processo
ou da atividade, independentemente dos controles adotados. Representa o
risco antes da consideração das respostas que a empresa adota para reduzir
a probabilidade do evento ou os seus impactos nos objetivos, incluindo
controles internos.
O risco residual é o risco retido, de forma consciente ou não, pela
empresa que remanesce mesmo após o tratamento de riscos.
A análise de riscos só finaliza após as ações que a gestão adota
para respondê-los, chegando-se ao nível de risco residual. É o risco que
permanece depois de considerado o efeito das respostas adotadas para
diminuir a probabilidade e o impacto dos riscos, incluindo controles
internos e outras ações.
8.6.5.3 Avaliação de riscos
É um processo de comparar os resultados da análise de riscos com os
critérios de risco da organização, para determinar se um risco e/ou sua
magnitude são aceitáveis ou toleráveis. A finalidade da avaliação de riscos
é auxiliar na tomada de decisões, com base nos resultados da análise de
riscos, sobre quais riscos necessitam de tratamento e a prioridade para a
implementação do tratamento.
Essa etapa visa a identificar os pontos de maior vulnerabilidade de
uma empresa, avaliando: a) se um determinado risco precisa de tratamento
e a prioridade para isso; (b) se uma determinada atividade deve ser realizada
ou descontinuada; (c) se controles internos devem ser implementados ou,
caso já existam, se devem ser modificados, mantidos ou eliminados.
Uma boa prática é estabelecer critérios para priorização e tratamento
associados aos níveis de risco de acordo com o apetite e a tolerância aos
riscos do contexto de cada empresa. O referencial básico de gestão de
riscos do TCU utiliza o quadro abaixo como referência.
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Como resultado dessa etapa, será elaborada uma lista dos riscos que
requerem tratamento, com suas respectivas classificações e prioridades,
observando os requisitos legais, regulatórios e outros requisitos. A avaliação
de riscos também pode levar à decisão de não se tratar o risco de nenhuma
outra forma que seja manter os controles existentes. Essa decisão será
influenciada pela atitude da organização perante o risco e pelos critérios de
risco que foram estabelecidos.
8.6.6 Tratamento de riscos
É o processo de implementar respostas selecionadas aos riscos.
Envolve a seleção de uma ou mais opções para modificar os riscos e a
implementação dessas opções. Inclui evitar o risco pela decisão de não
iniciar ou descontinuar a atividade que dá origem ao risco, porque o risco
está além do apetite a risco da organização e outra resposta não é aplicável;
transferir ou compartilhar o risco com outra parte; aceitar o risco por uma
escolha consciente ou mitigar o risco diminuindo sua probabilidade de
ocorrência ou minimizando suas consequências. Assim:
a) evitar o risco é a decisão de não iniciar ou de descontinuar a atividade,
ou ainda desfazer-se da ação ou do projeto sujeito ao risco;
b) reduzir ou mitigar o risco consiste em adotar medidas para diminuir
a probabilidade ou a consequência dos riscos, ou até mesmo ambos.
Esses procedimentos utilizados para tratar os riscos são denominados de
atividades de controle interno;
c) compartilhar ou transferir o risco é o caso especial de se mitigar a
consequência ou probabilidade de ocorrência do risco por meio da
transferência ou compartilhamento de uma parte do risco, mediante
contratação de seguros ou terceirização de atividades nas quais a organização
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não tem suficiente domínio. A transferência do risco não exime ou reduz a
responsabilidade dos administradores;
d) aceitar ou tolerar o risco é não tomar, deliberadamente, nenhuma
medida para alterar a probabilidade ou a consequência do risco. Ocorre
quando o risco está dentro do nível de tolerância da organização, a
capacidade para fazer qualquer coisa sobre o risco é limitada ou, ainda, o
custo de tomar qualquer medida é desproporcional em relação ao benefício
potencial.
Tratar riscos envolve um processo cíclico composto por:
• avaliação do tratamento de riscos já realizado;
• decisão sobre se os níveis de risco residual são toleráveis;
• se não forem toleráveis, a definição e implementação de um novo
tratamento para • os riscos;
• avaliação da eficácia desse tratamento.
As opções de tratamento de riscos não são mutuamente exclusivas ou
adequadas em todas as circunstâncias, necessariamente. As opções podem
incluir os seguintes aspectos:
a) ação de evitar o risco ao se decidir por não iniciar ou descontinuar a
atividade que dá origem ao risco;
b) tomada ou aumento do risco na tentativa de tirar proveito de uma
oportunidade;
c) remoção da fonte de risco;
d) alteração da probabilidade;
e) alteração das consequências;
f) compartilhamento do risco com outra parte ou partes (incluindo
contratos e financiamento do risco);
g) retenção do risco por uma decisão consciente e bem embasada.
A documentação dessa etapa integra o registro de riscos da
organização e constitui um plano de tratamento de riscos que deve definir
a ordem de prioridade para a implementação de cada ação de tratamento,
bem como identificar: (a) as razões para a seleção das opções de tratamento,
incluindo os benefícios esperados; (b) os responsáveis pela aprovação e pela
implementação do plano; (c) as ações propostas, os recursos requeridos,
incluindo arranjos de contingência, e o cronograma; (d) as medidas de
desempenho e os requisitos para prestação de informações; (e) as formas
de monitoramento da implementação do tratamento e dos riscos (ABNT,
2009)
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8.6.7 Monitoramento e análise crítica
O monitoramento e a análise crítica visam a:
a) identificar mudanças no contexto externo e interno, incluindo
alterações nos critérios de risco e no próprio risco, que podem requerer
revisão dos tratamentos de riscos e suas prioridades, assim como identificar
riscos emergentes;
b) obter informações adicionais para melhorar a política, a estrutura e
o processo de gestão de riscos;
c) analisar eventos (incluindo os “quase incidentes”), mudanças,
tendências, sucessos e fracassos e aprender com eles;
d) assegurar que os controles sejam eficazes e eficientes no projeto e
na operação (ABNT, 2009).
A segregação de funções deve ser observada no monitoramento,
sob risco de comprometer o resultado do monitoramento, viesar o
comportamento do responsável pelas atividades do monitoramento ou
mesmo haver deturpação dos resultados. As responsabilidades relativas
ao monitoramento e à análise crítica devem estar claramente definidas na
política e detalhadas nos planos, manuais ou normativas da gestão de riscos
e contemplam atividades como:
a) monitoramento contínuo com frequência regular de supervisão, com
vistas a medir o desempenho da gestão de riscos, por meio de indicadoreschave de risco;
b) análise crítica dos riscos e seus tratamentos, realizada por meio de
autoavaliação de riscos e controles (Control and Risk Self Assessment CRSA);
c) auditorias realizadas por meio de auditoria interna ou externa,
independente, visando a testar os aspectos sistêmicos da gestão de riscos,
em vez de situações específicas.
Os resultados do monitoramento devem representar o desempenho
global da organização e convém que sejam utilizados como entrada para a
análise crítica da estrutura de gestão de riscos, devendo ser registrados e
reportados, externa e internamente.

9

GOVERNANÇA DE GESTÃO DE
RISCOS E LINHAS DE DEFESA
Um caminho para se atingir um elevado nível de governança na gestão
de riscos é assegurar o envolvimento de todos os níveis da organização em
todos os processos organizacionais, incluindo o planejamento estratégico,
os projetos, atividades operacionais de rotina, definindo alçadas e
responsabilidades com patrocínio da alta administração.
O desafio é determinar funções específicas de supervisão de modo a
não haver “lacunas” em controles, nem duplicações excessivas ou desnecessárias na cobertura. Os responsáveis pela gestão de riscos precisam compreender os limites de suas responsabilidades e quais suas funções no gerenciamento de riscos e controle, evitando criar controles burocráticos, de
custo superior ao benefício ou que travem a operação da empresa.
A estrutura de gestão de riscos representa o conjunto de componentes
que fornecem os fundamentos e os arranjos organizacionais para concepção,
implementação, monitoramento, análise crítica e melhoria contínua da
gestão de riscos por meio de toda a organização. Inclui a política de gestão
de riscos, os manuais e guias, os recursos, a definição de objetivos e de
papéis e responsabilidades que permitirão incorporar a gestão de riscos em
todos os níveis da organização (ABNT, 2009).
9.1 PAPÉIS E RESPONSABILIDADES
Cada pessoa na empresa tem uma parcela de responsabilidade na gestão
de riscos, e a alta administração deve patrocinar e supervisionar para que as
responsabilidades de gestão de riscos sejam levadas a sério.
Os papéis e as responsabilidades do processo de gerenciamento de riscos devem ser claramente definidos para que todos entendam os limites de
suas responsabilidades e qual o seu papel, permitindo que estejam informados, habilitados e autorizados a exercer sua função no gerenciamento de
riscos. É preciso que cada um entenda o propósito da sua contribuição além
da atividade rotineira ou padronizada. Por exemplo: o papel da área contábil não é mais somente proceder aos registros de atos e fatos contábeis,
mas é uma área de fundamental importância gerencial e de controladoria
para manter uma visão sistêmica de toda empresa. A tesouraria não deve
enxergar seu papel somente como uma área executora de ordens de pagamento, mas é uma linha de defesa importante que deve criticar ou avaliar
190
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pagamentos que não estejam em conformidade legal ou que apresentem
alguma distorção ou desvio padrão de uma ocorrência regular.
A cultura de gestão de riscos demanda uma mudança de mindset de cada
um dos colaboradores e das áreas, requerendo comunicação, integração e
interoperabilidade de sistemas, balanceando o controle versus o benefício
sem se distanciar do propósito da organização.
Esse processo requer um patrocínio da alta administração e uma
liderança presente com o dever de prestar contas sobre o desempenho da
empresa, a definição de estratégias e os ajustes promovidos ao longo da
execução para alcançá-los, primando pelo monitoramento e pela avaliação
de um sistema efetivo de gestão de riscos e controle interno, bem como
utilizando as informações resultantes desse sistema para apoiar seus
processos decisórios.
A supervisão da instância máxima envolve: (a) exigir da administração
a implementação de uma gestão de riscos eficaz; (b) deliberar sobre o
apetite e a tolerância aos riscos aceitáveis pela organização; (c) revisar o
portfólio de riscos assumidos em consonância com os limites de exposição a
riscos definidos; (d) ser notificado em relação aos riscos mais significativos
e avaliar se as formas de tratamento provisionadas pela administração são
adequadas (COSO, 2006).
Os dirigentes, gerentes, supervisores são os líderes de cada processo
e devem ser os principais responsáveis para apoiar a cultura de gestão de
riscos e por gerenciar riscos dentro dos seus processos, conforme os limites
de exposição a risco aceitáveis pela empresa.
A complexidade da área de atuação ou dos processos específicos da
empresa vai determinar a necessidade ou não de uma função específica para
coordenar as atividades de gestão de riscos, fornecendo suporte técnico aos
gestores dos processos e monitorando riscos e oportunidades mais críticas.
Em 2013, surgiu a primeira publicação sobre o modelo das três linhas
de defesa divulgado pelo Institute of Internal Auditors (IIA), que objetiva
estabelecer papéis e responsabilidades de forma clara e coordenada no
processo de gerenciamento de riscos e controle, buscando maximizar os
resultados e minimizar falhas e desperdício de recursos na organização. Esse
modelo foi atualizado em 2020, trazendo uma abordagem mais moderna,
tendo em vista o número crescente de organizações com complexidades
diversas, bem como os riscos emergentes que vêm enfrentando.
9.2 MODELO DAS TRÊS LINHAS DE DEFESA X TRÊS LINHAS
9.2.1 Três linhas de defesa
O modelo de três linhas de defesa é uma forma simples e eficaz de
melhorar a comunicação do gerenciamento de riscos e controle por meio
do esclarecimento dos papéis e responsabilidades essenciais.
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O ponto-chave neste modelo é a transparência quanto às
responsabilidades de cada uma das partes interessadas na condução dos
negócios e operação da organização, de forma a organizar o processo para que
não existam lacunas devido a não compreensão das reais responsabilidades
de cada um nesse processo de governança.
O modelo traz um enfoque sobre as operações com aplicação a qualquer
organização, não importando seu tamanho ou complexidade. Mesmo nos
casos de empresas em sem estrutura ou sistema formal de gerenciamento
de riscos, o modelo de três linhas de defesa é uma alternativa viável para
melhorar a clareza dos riscos e controles e ajudar a aumentar a eficácia dos
sistemas de gerenciamento de riscos.
O modelo de três linhas de defesa diferencia três grupos (ou linhas)
envolvidos no gerenciamento eficaz de riscos: i) 1.ª linha – o controle da
gerência e medidas de controle interno; ii) 2.ª linha – funções de controle
de riscos e supervisão de conformidade estabelecidas por um grupo de
áreas de acordo com a organização; iii) 3.ª linha – avaliação independente
realizada pela auditoria interna ou outra área equivalente.

9.2.1.1 Primeira linha de defesa: gestão operacional
A primeira linha de defesa tem, como responsabilidade, gerenciamento
de riscos e dos sistemas de controles internos da organização
A primeira linha é composta pelos donos e executores dos processos
operacionais e tem o papel de promover uma ação contínua de melhoria dos
processos e implementar as ações corretivas, incluindo controles internos
eficazes e garantir a conformidade com a regulamentação em vigor.
A gerência operacional é a principal responsável por aperfeiçoar os
controles internos e avaliar os riscos diariamente, trabalhando no monito-
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ramento, controle e mitigação. Essa deve ser a principal linha de defesa para
assegurar a conformidade legal e a correção de processos inadequados/
ineficientes, bem como o planejamento para atuar em eventos inesperados.
A área operacional é a que detém maior conhecimento específico
e capacidade de lidar com questões críticas no dia a dia, reconhecendo
eventuais desvios e devendo proceder às comunicações e integrações
necessárias para o correto gerenciamento de risco.
Em organizações grandes, pode haver uma função ou unidade
organizacional separada para coordenar as atividades de gestão de riscos
por toda a organização, bem como fornecer habilidades e conhecimentos
especializados. Em organizações pequenas, com operações e regulamentação
de baixa complexidade, a responsabilidade pela coordenação das atividades
de gestão de riscos pode ser atribuída a uma área que cuide do planejamento
ou controladoria, ou ainda a uma assessoria do dirigente máximo.
9.2.1.2 Segunda linha de defesa: funções de gerenciamento de riscos e
conformidade
A segunda linha é a primeira retaguarda da linha primeira, abrangendo
uma função de comitê de gerenciamento de riscos, conformidade e função
de controladoria. Nesta linha se encontram os especialistas em controles
internos, gestão de riscos, processos, compliance e outros profissionais
de apoio com as seguintes responsabilidades: atuar no desenvolvimento,
implantação e melhoria contínua das práticas de gerenciamento de riscos
e controles internos; fornecer à primeira linha apoio nesse processo,
como sugerir, apoiar e auxiliar os gestores das unidades operacionais no
desenvolvimento de processos e controles para gerenciar alguns riscos
específicos; fornecer orientações e treinamento; identificar mudanças no
apetite de risco; alertar a gerência operacional para questões emergentes
e para mudanças no cenário regulatório e de riscos; monitorar os riscos de
desconformidade com leis e regulamentos.
9.2.1.3 Terceira linha de defesa: auditoria interna
Os auditores internos fornecem ao órgão de governança e à alta
administração avaliações abrangentes baseadas no maior nível de
independência e objetividade dentro da organização. Esse alto nível de
independência não está disponível na segunda linha de defesa. A auditoria
interna provê avaliações sobre a eficácia da governança, do gerenciamento
de riscos e dos controles internos, incluindo a forma como a primeira e a
segunda linhas de defesa alcançam os objetivos de gerenciamento de riscos
e controle (IIA, 2013)
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Nesta linha de defesa, a auditoria interna deve ter acesso irrestrito às
pessoas, recursos e informações de que necessita, visando a assegurar aos
órgãos de governança e à alta administração que os processos de gestão
de riscos operam de maneira eficaz, e que os maiores riscos do negócio são
gerenciados adequadamente em todos os níveis da organização. Para tanto,
a auditoria interna deve desenvolver um plano de trabalho anual alinhado
com a estratégia e prioridades da organização, identificando quais os riscos
associados e como esses riscos são gerenciados.
9.2.2 Três linhas
O modelo de três linhas é uma visão evoluída dos conceitos básicos
detalhados no original modelo três linhas de defesa, especialmente na inclusão
do papel protagonista da prática de gerenciamento de riscos para lidar com
a complexidade crescente das organizações modernas e riscos emergentes
sem precedentes que enfrentam. O modelo de três linhas de defesa está
centrado na organização de suas estruturas de governança e gerenciamento
de risco, mas tinha uma lacuna nas interações e arranjos das instâncias na
governança de gestão de riscos.
Figura 20 - Modelo das Três Linhas.

Fonte: IIA, 2020
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As “linhas” do modelo eram fixas e não captavam a dinâmica e os
desafios de governança nas organizações, enquanto o modelo das três
linhas reconhece as interações, comunicações e arranjos que ocorrem entre
a primeira e a segunda linha, incorporando o fato de que a gestão de riscos
também está envolvida em encontrar oportunidades – criar valor e, ao
mesmo tempo, protegê-lo.
O modelo coloca mais ênfase nas relações entre o corpo administrativo,
a gestão e os auditores internos que mantêm todos alinhados. O novo
modelo reconhece que a gestão está envolvida na primeira e na segunda
linhas e as coloca em seu domínio. A terceira linha ainda é mantida para
auditoria interna.
Os termos “primeira linha”, “segunda linha” e “terceira linha” do
modelo original são mantidos para familiaridade. No entanto, as “linhas”
não pretendem denotar elementos estruturais, mas uma diferenciação útil de
papéis. Logicamente, os papéis do corpo administrativo também constituem
uma “linha”, mas essa convenção não foi adotada para evitar confusão. A
numeração (primeira, segunda, terceira) não deve ser considerada como
significando operações sequenciais. Em vez disso, todos os papéis operam
simultaneamente (IIA, 2020)

Além disso, o modelo adota o conceito de que o risco vai além da
defesa. A incerteza cria riscos e cria oportunidades. Por esse motivo, houve
mudança no nome do modelo com a retirada do termo defesa.
Nessa atualização, a responsabilidade da gestão é compartilhada de
forma conjunta pela alta administração, primeira e segunda linha. A primeira linha e a alta administração atuam diretamente na entrega de produtos ou serviços aos clientes da organização, enquanto a segunda linha atua
numa posição de apoio, provendo a assistência no gerenciamento dos riscos.
Os papéis de primeira e segunda linha podem ser combinados
ou separados. Alguns papéis de segunda linha podem ser atribuídos
a especialistas, para fornecer conhecimentos complementares, apoio,
monitoramento e questionamento àqueles com papéis de primeira linha.
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Os papéis de segunda linha podem se concentrar em objetivos específicos
do gerenciamento de riscos, como: conformidade com leis, regulamentos e
comportamento ético aceitável; controle interno; segurança da informação
e tecnologia; sustentabilidade; avaliação da qualidade. Como alternativa, os
papéis de segunda linha podem abranger uma responsabilidade mais ampla
pelo gerenciamento de riscos, como o gerenciamento de riscos corporativos
(enterprise risk management – ERM). No entanto, a responsabilidade pelo
gerenciamento de riscos segue fazendo parte dos papéis de primeira linha
e dentro do escopo da gestão.
Demonstra também a necessidade de maior aproximação entre
primeira e segunda linha, e que o gerenciamento dos riscos não é só de
responsabilidade da área que leva esse nome, ou de controles internos,
compliance etc. O gerenciamento de riscos é papel fundamental da gestão.

O papel de reporte e prestação de contas da auditoria interna ao
corpo administrativo é destacado, mas também é destacado um papel de
consultoria, coordenação e supervisão dos papéis da primeira e da segunda
linha. Ela deve reportar suas descobertas à gestão e ao corpo administrativo
para promover e facilitar a melhoria contínua.
A independência da auditoria interna em relação à responsabilidades
da gestão é fundamental para sua objetividade, autoridade e credibilidade.
É estabelecida por meio de: prestação de contas ao corpo administrativo;
acesso irrestrito a pessoas, recursos e dados necessários para concluir seu
trabalho; liberdade de viés ou interferência no planejamento e prestação de
serviços de auditoria
9.2.3 Principais papéis do modelo de três linhas
9.2.3.1 Corpo administrativo
O corpo administrativo normalmente determina a direção da
organização, definindo a visão, a missão, os valores e o apetite organizacional a
riscos. Em seguida, delega a responsabilidade pelo atingimento dos objetivos
da organização à gestão, juntamente com os recursos necessários. O corpo
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administrativo recebe relatórios da gestão sobre os resultados planejados,
reais e esperados, bem como relatórios sobre riscos e gerenciamento de
riscos (IIA, 2020).
Assim, o corpo administrativo:
• aceita prestação de contas pela supervisão da organização perante os
stakeholders;
• envolve os stakeholders para monitorarem seus interesses e se
comunicarem de forma transparente sobre o atingimento dos objetivos;
• cultiva uma cultura que promove comportamento ético e
responsabilidade;
• estabelece estruturas e processos para governança, incluindo comitês
auxiliares, conforme necessário;
• delega responsabilidades e oferece recursos à gestão para atingir os
objetivos da organização;
• determina o apetite organizacional a riscos e exerce a supervisão do
gerenciamento de riscos (incluindo controle interno);
• mantém a supervisão da conformidade com as expectativas legais,
regulatórias e éticas;
• estabelece e supervisiona uma função de auditoria interna
independente, objetiva e competente.
9.2.3.2 Gestão
A responsabilidade da gestão de atingir os objetivos organizacionais
compreende os papéis da primeira e segunda linhas com funcionamento
dinâmico, sem uma barreira ou limite na atuação de cada uma das linhas.
Constituem papéis da primeira linha:
• liderar e dirigir ações (incluindo gerenciamento de riscos) e aplicação
de recursos para atingir os objetivos da organização;
• manter um diálogo contínuo com o corpo administrativo e reportar:
resultados planejados, reais e esperados, vinculados aos objetivos da
organização, bem como riscos;
• estabelecer e manter estruturas e processos apropriados para o
gerenciamento de operações e riscos (incluindo controle interno);
• garantir a conformidade com as expectativas legais, regulatórias e
éticas.
Constituem papéis da segunda linha:
• fornecer expertise complementar, apoio, monitoramento e
questionamento quanto ao gerenciamento de riscos, incluindo: i)
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desenvolvimento, implantação e melhoria contínua das práticas de
gerenciamento de riscos (incluindo controle interno) nos níveis de processo,
sistemas e entidade; ii) o atingimento dos objetivos de gerenciamento
de riscos, como: conformidade com leis, regulamentos e comportamento
ético aceitável; controle interno; segurança da informação e tecnologia;
sustentabilidade e avaliação da qualidade:
• fornecer análises e reportar sobre a adequação e eficácia do
gerenciamento de riscos (incluindo controle interno).
9.2.3.3 Auditoria interna
A independência da auditoria interna em relação à gestão garante que
esteja livre de impedimentos e parcialidade no planejamento e execução
de seu trabalho, desfrutando de acesso irrestrito às pessoas, recursos e
informações de que necessita. Presta contas perante o corpo administrativo.
No entanto, a independência não implica isolamento. Deve haver interação
regular entre a auditoria interna e a gestão, para garantir que o trabalho
da auditoria interna seja relevante e esteja alinhado às necessidades
estratégicas e operacionais da organização (IIA, 2020).
Assim, a auditoria interna:
• mantém a prestação de contas primária perante o corpo administrativo
e a independência das responsabilidades da gestão;
• comunica avaliação e assessoria independentes e objetivas à gestão
e ao corpo administrativo sobre a adequação e eficácia da governança e
do gerenciamento de riscos (incluindo controle interno), para apoiar o
atingimento dos objetivos organizacionais e promover e facilitar a melhoria
contínua;
• reporta ao corpo administrativo prejuízos à independência e
objetividade e implanta salvaguardas conforme necessário.
Figura 21 – Os papéis da auditoria na gestão de riscos

Fonte: IIA (2009).
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9.2.3.4 Prestadores externos de avaliação
Os prestadores externos dea valiação oferecem avaliação adicional
para:
a) cumprir com as expectativas legislativas e regulatórias que servem
para proteger os interesses dos stakeholders;
b) atender aos pedidos da gestão e do corpo administrativo para
complementar as fontes internas de avaliação.
Todos trabalham juntos na gestão de riscos para criar e proteger. O
alinhamento das atividades é feito por meio de comunicação, cooperação e
colaboração. Isso garante a confiabilidade, a coerência e a transparência das
informações necessárias para a tomada de decisões baseada em riscos.
9.2.3.5 Auditoria externa
Os serviços de auditorias são prestados por profissional capacitado ou
instituição independente com o objetivo de avaliar de modo sistemático a
performance, as demonstrações contábeis, os atos, os fatos, a execução da
estratégia e a maturidade da gestão de risco, emitindo um parecer que deve
apontar fragilidades, lacunas e oportunidades de melhoria.
A auditoria externa tem a finalidade de fornecer elementos concretos
para permitir o julgamento sobre a veracidade dos dados apresentados da
situação econômico-financeira do patrimônio, suas modificações e origens,
bem como as aplicações de recursos e demais situações e informações da
organização auditada.
A auditoria externa é uma camada adicional de linha de defesa para
fortalecer credibilidade, transparência e reputação à empresa. Ela examina
cuidadosamente os registros financeiros da companhia e a conformidade da
organização com as leis e regulamentos.

10

RELATÓRIO DE DESEMPENHO E
INDICADORES DE GESTÃO DE RISCO
Boas práticas de governança do gerenciamento exigem um processo de
comunicação fluida e regular sobre os riscos, assegurando que a informação
proveniente do processo de gestão de riscos seja adequadamente comunicada
e utilizada como base para a tomada de decisões e a responsabilização em
todos os níveis organizacionais.
A gestão de riscos deve influenciar o processo decisório e ser
incorporada à cultura organizacional, resultando em um sistema por meio
do qual a responsabilidade de gestão de riscos é claramente distribuída, as
atividades são formalmente especificadas e a comunicação é delineada para
que todos os envolvidos atinjam os objetivos organizacionais.
O modelo requer integração das metas aos objetivos de gestão para
premiar o desempenho com o acompanhamento de indicadores-chave que
ponderam desempenho e riscos assumidos. É importante construir um
conjunto de indicadores limitado ao necessário para a tomada de decisão,
de modo a não sobrecarregar ou dificultar o seu monitoramento.
A preparação de relatórios periódicos de riscos vai assegurar que
os resultados reportados cheguem até à diretoria e ao conselho de
administração. Sua frequência depende do tipo de organização e do tipo
de risco que está sendo reportado. Empresas que atuam no segmento do
mercado financeiro, bancário ou securitário demandam que o relatório seja
diário e reportado à administração. Para empresas que atuam em outros
segmentos, nos quais o risco relevante é o contencioso ou o estratégico
de médio ou longo prazo, o relatório periódico pode ser necessário apenas
quando surgirem informações novas que justifiquem sua elaboração.
Os relatórios periódicos de riscos e controles são peças importantes e
podem ser usados de diversas formas e finalidades, aqui listadas de modo
não exaustivo:
• medir o progresso e monitorar metas-chave relativas à contribuição
das áreas para a realização da estratégia organizacional;
• emitir alertas quando ações corretivas se fizerem necessárias;
• sinalizar para que a diretoria e o conselho de administração avaliem o
progresso referente ao atingimento das metas corporativas como um todo;
• alertar a diretoria e o conselho de administração das áreas de risco
que precisam de atenção;
200
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• compartilhar melhores práticas;
• alertar o departamento de auditoria interna a respeito de áreas de
risco, que podem precisar de uma revisão nos controles internos.
O monitoramento e o relatório de riscos incluem:
• o monitoramento dos indicadores será realizado regularmente para
garantir que os riscos sejam gerenciados de acordo com padrões e limites
exigidos;
• os perfis de risco e os planos de ação da unidade de negócios serão
relatados regularmente ao executivo ou dono do processo;
• a administração revisará pelo menos anualmente a qualidade e eficácia
dos sistemas de risco e controle interno;
• a documentação formal relativa aos riscos, os resultados de avaliações,
análises e testes realizados;
• o relato de deficiências encontradas, assim como o respectivo nível
de ameaça ou exposição percebida, potencial ou real, e oportunidades
identificadas para exploração ou reforço e revisão dos controles utilizados;
• significância de problemas ou fatos anormais, princípios da cultura,
implicações práticas e comportamentais, informação aos níveis superiores,
laterais, diretoria, conselho de administração, comitê de auditoria, auditores
e outras entidades externas.
Opcionalmente, a empresa poderá adotar indicadores-chave de riscos
construídos a partir de intervalos de tolerância à perda. Toda vez que o
indicador estiver fora do intervalo, uma luz de alerta aparecerá no painel
de controle das áreas de monitoramento responsáveis na segunda linha de
defesa e/ou auditoria interna, indicando a necessidade de algum tipo de
intervenção (IBGC, 2017).
O processo de definição de medidas de desempenho deve avaliar se os
planos de ação e os respectivos controles implementados são efetivos para
a avaliação do desempenho com atenção para os riscos assumidos.
Caso os planos de ação e controles adotados sejam insuficientes face
à tolerância aos riscos da empresa, o processo de gestão de riscos deve ser
revisado. Por outro lado, é possível que a assunção de riscos esteja aquém do
necessário para os objetivos esperados, conforme o apetite a riscos definido
na estratégia, o que também indica a necessidade de revisão da gestão de
riscos associada ao processo decisório.
Indicadores-chave de riscos são os indicadores discutidos e definidos
pelo conselho de administração e pela diretoria para acompanhamento das
metas de desempenho associadas ao perfil de riscos aceito pela organização.
Os indicadores-chave mostram níveis de alerta para atuação do conselho na
revisão da estratégia.
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A tolerância ao risco pode ser vista como a variação aceitável em
torno dos limites estabelecidos. Dentro dos riscos e exposições aceitáveis,
os limites de tolerância são “gatilhos” para atuação do conselho de
administração. Indicadores de riscos e indicadores da efetividade dos hedges
devem ser acompanhados pelo conselho de administração.
O processo de gerenciamento de riscos deve elaborar uma base de
conhecimento de perdas relacionadas aos negócios de forma a auxiliar
no direcionamento das decisões relacionadas aos riscos. Esse processo de
lições aprendidas de perdas operacionais abrange desde a implementação
de controles de captura até a categorização e armazenamento das perdas, a
modelagem e o posterior reporte das perdas operacionais.
Questões que devem ser consideradas:
• Qual deve ser o apetite (ROSS et al., 2013, p. 924)2 e tolerância aos
riscos da organização?
• Quais riscos devem ser levados ao conselho de administração e ao
comitê de auditoria?
• O conselho de administração reflete explicitamente sobre riscos em
seus processos decisórios?
• Como os riscos estratégicos são considerados e controlados nos
processos de decisão?
• O conselho de administração reflete periodicamente e cobra testes
sobre a efetividade do ambiente e a cultura de integridade e conformidade
em todos os níveis na organização?
• Quais riscos afetam o negócio e como eles estão integrados ao
planejamento estratégico?
• A administração e o conselho recebem informações oportunas,
relevantes e confiáveis?
• São fornecidos relatórios sobre o desempenho da empresa, incluindo
as informações, de dentro e de fora da empresa, necessárias para fins de
tomada de decisão e revisão de gestão?
• Como os elementos de gestão de riscos estão atrelados às metas e à
remuneração dos executivos?
• Como é disseminada a cultura de gerenciamento de riscos?
• Quais os controles existentes para a identificação, o acompanhamento
e a mitigação dos riscos?
• É avaliada a relação entre risco e oportunidade?
• Como é feita a conciliação financeira/contábil?
2 Enquanto “apetite ao risco” está associado ao nível de risco que a organização pode aceitar
na busca e realização de sua missão/visão (análise ex ante), “tolerância ao risco” diz respeito
ao nível aceitável de variabilidade na realização das metas e objetivos definidos (atividade mais
associada ao monitoramento, ex post).
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• Quais as faixas de tolerância para cada risco assumido e como a
agregação de riscos afeta as tolerâncias?
Existem indicadores de alerta precoce, abrangendo, por exemplo, o
SLA de atendimento ou o aumento sazonal na demanda do cliente não
devidamente atendido. Esse conjunto de indicadores de tendência podem
alertar para problemas potenciais na prestação de serviços ou que o risco
de os resultados planejados não serão alcançados.
Pesquisa realizada em 2000 pela PwC em conjunto com o National
Audit Office indicou que cinquenta e três por cento dos departamentos
dizem um relatório com mecanismo de alerta precoce não estão em vigor
ou são ineficazes. Quarenta e seis por cento dizem, no entanto, que a alta
administração revisa regularmente o desempenho de sua organização em
gestão de seus riscos.

PARTE III

IIDENTIFICAÇÃO DE RISCOS E
GESTÃO DE RESULTADOS COM
ÊNFASE EM TRANSPORTES
por Marcello da Costa Vieira

11

INTRODUÇÃO
Esta terceira parte tem por objetivo conduzir o leitor à uma efetiva
aplicação da gestão de riscos no ambiente de infraestrutura e transporte,
a partir da identificação, mensuração e avaliação dos riscos inerentes ao
segmento em análise.
Dentre as dez áreas do conhecimento apresentadas na 6.a edição do
Project Management Body of Knowledge (PMBOK), com certeza cabe
ao gerenciamento de riscos um certo protagonismo quando se trata da
sobrevivência dos negócios em um mundo empresarial globalizado e cada
vez mais competitivo.
O risco tem origem na incerteza inerente aos processos e aos projetos
administrados por uma empresa. A longevidade das empresas está
diretamente relacionada à capacidade de seus gestores de maximizar a
probabilidade e o impacto dos eventos positivos e, em paralelo, reduzir a
probabilidade e o impacto dos eventos danosos à atividade da empresa.
Figura 22 - 10 Áreas do Conhecimento PMBOK.

Fonte: Adaptado Guia PMBOK (2017).
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Para a perfeita compreensão da importância do gerenciamento de
riscos no meio empresarial – em particular, no setor de transportes –
e, ainda, numa visão mais ampla, no setor de logística e infraestrutura,
será necessário: compreender a correlação entre gestão de riscos e
gerenciamento de resultados; conhecer sobre os riscos típicos, ferramentas
e indicadores para o gerenciamento; identificar e avaliar riscos; identificar
a sustentabilidade do negócio a partir da gestão de riscos; diferenciar riscos
estratégicos de riscos táticos e operacionais; conhecer sobre tipologia
dos riscos corporativos; conhecer indicadores de avaliação dos riscos
corporativos e conhecer sobre processo e plano de tratamento e respostas
aos riscos.
O módulo foi dividido em quatro partes principais, sendo a primeira
centrada na importância dos indicadores dentro da gestão de riscos; a
segunda descreve os processos de gerenciamento de riscos, identifica e
avalia os principais tipos de riscos empresariais dentro das transportadoras;
a terceira parte apresenta os processos de gestão de riscos típicos do setor
de forma a priorizar quais riscos devem ser tratados e, ainda, como os riscos
identificados devem ser tratados; a última parte trata das ferramentas de
monitoramento.
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GESTÃO DE RISCOS E INDICADORES
O gerenciamento de riscos no transporte rodoviário de cargas é o
conjuntos de processos envolvidos em planejar, executar, dirigir e controlar
recursos humanos e materiais visando à diminuição ou à anulação de todos
os riscos inerentes a uma determinada operação de transportes com vistas
a resguardar e proteger o carregamento, o motorista e o veículo de ações de
elementos externos que possam prejudicar e/ou abreviar a viagem, evitando
e/ou minimizando as consequências desses riscos para as transportadoras,
companhias de seguro e embarcadores.
A prática do gerenciamento de riscos no transporte rodoviário de
cargas é questão de sobrevivência do setor devido, por um lado, ao aumento
da frota nacional e, por outro, ao crescente número de acidentes e roubos de
carga nas rodovias brasileiras.
Dados de 2017 já demonstravam que a cada 23 minutos um caminhão
era roubado no país e o Brasil, aquela época, ocupava o oitavo lugar num
ranking de 57 países mais perigosos para o transporte rodoviário de cargas.
Números impressionantes como esses suscitaram a criação de um
ecossistema de proteção ao transporte de cargas que engloba diferentes
atores, tais como os embarcadores (donos da carga e responsáveis pela
contratação do transporte), empresas transportadoras (que oferecem
o serviço de transportes de mercadorias de um ponto a outro da cadeia
de suprimentos ou de distribuição), seguradoras (empresas credenciadas
e autorizadas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP –
a assumir riscos e indenizar o segurado de acordo com as cláusulas do
contrato de seguro), além das reguladoras e corretoras.
O principal capital que move esse ecossistema de proteção ao transporte
de cargas é a informação. Um sistema de informações eficiente permite
uma maior assertividade na tomada de decisão. Essas informações precisam
ser coletadas, processadas e analisadas “just in time” e acompanhar todo o
ciclo de planejamento e operação do transporte.
Os indicadores são importantes instrumentos de análise dessas
informações a fim de se ter uma visão do desempenho do critério que se
deseja medir assim como a sua tendência de se aproximar ou de se afastar
de uma meta desejada.
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12.1 CONCEITOS DE EFICÁCIA, EFICIÊNCIA E EFETIVIDADE
Na administração de empresas, esses conceitos são conhecidos como
“os três Es” da administração. Apesar de frequentemente serem utilizados
como sinônimos, a compreensão das diferenças entre eles é relevante ao
gestor que pretende administrar com método e foco no resultado.
Independente da área de atuação empresarial, o conhecimento das
particularidades de cada termo permitirá estimular que essas características
sejam de fato alcançadas.
Com essas definições bem claras dentro de uma organização, é possível
concluir se determinada equipe ou funcionário está desempenhando seu
papel de forma correta ou se alguma mudança precisa ser feita para que os
resultados sejam mais satisfatórios.
Figura 23 - Três Es da Administração.

Fonte: Elaboração própria

Eficácia está relacionada ao cumprimento das metas, a fazer o que
deve ser feito. Para tanto, deve-se utilizar todos os recursos disponíveis
para apresentar o melhor trabalho possível, gerando resultado positivo
para a empresa.
Uma equipe eficaz é aquela que apresenta o melhor resultado possível
e, para tanto, consome o orçamento e o prazo disponíveis. O foco de uma
equipe eficaz é no resultado alcançado, na qualidade do produto.
Mas o que é qualidade? Que tipo de qualidade é buscada por uma
equipe eficaz?
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A maioria das pessoas tem uma compreensão conceitual de qualidade
como um conjunto de características desejáveis que um produto ou serviço
deve possuir. A qualidade na sociedade moderna tornou-se um importante
critério de decisão e, portanto, merece uma definição mais ampla para um
indivíduo ou organização que almeje o sucesso.
Garvin (1987) apresenta oito dimensões diferentes para a qualidade de
um produto ou serviço, a saber:
• Desempenho: o produto realizará a tarefa pretendida?
• Confiabilidade: qual a frequência de falhas do produto?
• Durabilidade: quanto tempo o produto durará?
• Assistência técnica: qual a rede de apoio de manutenção?
• Estética: qual a aparência do produto (em relação a fatores como estilo,
cor, forma, características táteis etc.)?
• Características: o que o produto faz?
• Qualidade percebida: qual a reputação da companhia ou de seu produto?
• Conformidade com especificações: o produto foi produzido conforme
previsto?
Uma definição moderna de qualidade, à luz do controle estatístico de
qualidade, define-a como sendo inversamente proporcional à variabilidade.
A partir dessa definição, infere-se que a melhoria de qualidade é, portanto,
a redução da variabilidade nos processos e produtos.
Eficiência está relacionada à capacidade de produzir o resultado
esperado, com a qualidade contratada e com possível redução de custos e/
ou de prazo. Quanto menor o esforço para realizar uma tarefa, ou quanto
maior a economia de recursos, maior a eficiência. Ou seja, eficiência tem a
ver com a relação custo-benefício, com otimização no emprego de recursos.
Note o leitor que nesse caso, diferente do conceito de eficácia, não
se busca a maior qualidade possível, e sim a qualidade combinada. Pelo
contrário, pode-se dizer que a qualidade deve ser suficiente apenas para
cumprir as especificações estabelecidas. O que se busca de fato é a redução
do emprego dos recursos.
Efetividade, na administração, é a habilidade de ser eficiente e eficaz
simultaneamente. Representa, portanto, a capacidade de reduzir o emprego
de recurso – seja tempo, seja orçamento – e, ainda assim, entregar a melhor
qualidade possível. O foco aqui é no impacto do resultado entregue e na sua
capacidade de mudança e desenvolvimento da equipe.
Definidos os três conceitos, resta a reflexão de sua aplicabilidade nas
empresas e mesmo de sua exequibilidade.
O gerenciamento de projetos nos ensina que cabe ao gerente de
projetos a árdua tarefa de balancear pelo menos três fatores conflitantes em
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qualquer projeto: o tempo, o custo e um terceiro fator que pode ser tanto
a qualidade quanto o escopo do projeto. A ideia por trás desse conceito
está no fato de que, ao priorizar uma das restrições, o gerente abre mão de
otimizar as outras, que tendem automaticamente a buscar um novo ponto
de equilíbrio.
Assim, um construtor que decide construir uma casa para revender, ao
optar por materiais de acabamento de alto padrão, abre mão de otimizar o
custo da construção, pois tanto esses materiais são mais caros quanto a mão
de obra para sua aplicação também costuma ser mais onerosa e demorada.
Ou seja, ao optar pela qualidade, ele perde no custo e no prazo.
Da mesma forma, se o mesmo construtor decidir reduzir ao máximo
o custo da obra, terá que optar por adquirir material e/ou mão de obra de
qualidade inferior, o que provavelmente acarretará em perdas e retrabalho,
aumentado o prazo e reduzindo a qualidade do produto final.
Figura 24 – Teoria da Tríplice restrição

Fonte: elaboração própria.

Isso nos leva a uma reflexão plausível: a efetividade é um conceito
exequível?
A resposta é que, na prática, não existe uma equipe que consiga ser
eficaz e eficiente ao mesmo tempo. Não é possível otimizar ao extremo
o emprego de recursos, seja tempo ou orçamento, e ainda assim entregar
a melhor qualidade possível. Porém, nesse caso, o processo de busca pela
otimização de recursos e aumento da qualidade induz a uma melhoria
constante que é favorável ao desempenho das equipes e das empresas onde
elas estão inseridas.
Esse é mais um exemplo de que vale mais o caminho a ser percorrido
do que cruzar a linha de chegada! Vale mais o processo de busca do que o
resultado final!
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12.2 GESTÃO POR RESULTADOS
A gestão por resultados também é conhecida pelos termos em inglês
“Management by Objectives” (MBO) ou “Management by Results” (MBR)
e tem sua origem no trabalho do autor Peter Drucker, considerado o pai
da administração moderna. Drucker cita pela primeira vez a gestão por
resultados na década de 1950 na obra “The Practice of Management”.
Diferente do modelo de gestão tradicional, baseado em processos e que
representa a zona de conforto para a maioria das empresas brasileiras, o
modelo de gestão por resultados baseia-se em metas e objetivos que devem
ser relacionados ao que a empresa deseja entregar para seu público.
No modelo tradicional, as organizações oferecem produtos e serviços
que atendem a uma demanda já conhecida pelo mercado e, por isso, assumem
menos riscos e focam na sobrevivência do negócio. Logo, concentram
seus esforços na execução de cada processo, a fim de não comprometer as
atividades da empresa.
Já na gestão por resultados, o objetivo é criar atalhos à satisfação dos
clientes. O foco está na otimização (ou até na mudança) dos processos para
atender aos clientes mais rapidamente ou alcançar os resultados desejados
em um período mais curto.
Em resumo, a gestão por competências e resultados tem como foco
principal o atingimento de metas. Para tanto, toda a empresa é responsável
pelos objetivos definidos, mesmo os funcionários que não fazem parte das
chamadas áreas “core” (como produto e comercial).
Dentre os benefícios apresentados na bibliografia disponível sobre o
tema, podemos destacar:
• metas e objetivos organizacionais se tornam claros para todos os
funcionários da organização;
• maior conexão e integração entre diferentes setores e unidades do
negócio;
• aumento da taxa de retenção de talentos, uma vez que aumenta
também o senso de pertencimento;
• aumento na produtividade das equipes;
• a tomada de decisão passa a ser baseada em dados, reduzindo riscos;
• os resultados, em consequência, melhoram.
Um bom modelo de gestão por resultados, conforme definido por
Martins e Marini (2010), compreende algumas dimensões relevantes, tais
como: consciência estratégica (formulação participativa e comunicação
da estratégia); liderança (capacidade de influenciar e mobilizar pessoas);
estrutura (definição clara de competências, responsabilidades e níveis
de autonomia); processos (definição detalhada de procedimentos);
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projetos (desdobramentos de resultados em ações com início, meio e
fim); contratualização (pactuação de resultados mediante mecanismos
de monitoramento, avaliação e incentivos); pessoas (dimensionamento
de equipes, capacitação, comprometimento e alinhamento de valores);
tecnologias de informação e comunicações (inovação e integração
tecnológicas) e recursos financeiros (disponibilidade, previsão e regularidade
de fluxo).
Para a implementação da gestão por resultados é necessário desenvolver
mecanismos de monitoramento e avaliação que promovam aprendizado,
transparência e responsabilização.
Existem diversas metodologias e ferramentas de gestão por
desempenho, desde as mais abrangentes àquelas mais focadas em
dimensões específicas do desempenho organizacional, tais como finanças,
marketing, operações e logística. A seguir serão apresentadas algumas das
metodologias e ferramentas mais representativas.
12.2.1 Balance Scorecard – BSC
Segundo Kaplan e Norton (2004), o Balance Scorecard é um modelo de
gestão estratégica que nasceu para atender aos anseios do setor privado,
mas, devido a sua abrangência e flexibilidade, logo se espalhou pela
administração pública e pelo terceiro setor.
O modelo tem por intenção explicitar, alinhar, comunicar e monitorar
a missão estratégica de uma organização traduzindo-a em objetivos e
medidas tangíveis e mensuráveis. Para tanto, é construído um conjunto de
indicadores que, alinhados à estratégia, permitem uma visão sistêmica do
desempenho organizacional.
A estratégia é avaliada sob quatro diferentes aspectos: o financeiro,
através do valor de longo prazo que se pretende criar aos acionistas e do
monitoramento se a estratégia da instituição está contribuindo para a
melhoria dos resultados financeiros; a satisfação e fidelização dos clientes,
uma vez traduzidos os fatores importantes a eles em metas específicas;
os processos internos com foco nos processos críticos necessários ao
desempenho organizacional desejado e que devem criar as condições para
que a organização ofereça propostas de valor ao cliente, capazes de atraílos e retê-los; e os investimentos em pessoal, sistemas e procedimentos
organizacionais que levam à aprendizagem e crescimento. Espera-se que
esses investimentos produzam inovações e melhorias para os processos
internos de modo a produzir retorno financeiro às empresas.
A principal vantagem do BSC, segundo Kaplan e Norton (2004), é o
alinhamento organizacional, pois permite que as medidas de desempenho
abranjam todos os níveis organizacionais e, com isso, orientem todos os
recursos financeiros, materiais e humanos à estratégia organizacional.
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Segundo Kaplan e Norton (1997), a implantação do BSC com sucesso
pode potencializar a criação de organizações orientadas à estratégia, que é
caracterizada por cinco princípios:
• traduzir a estratégia em termos operacionais: a construção de um
mapa estratégico, ou seja, o detalhamento dos objetivos da organização é o
primeiro passo para traduzi-la de maneira que haja ampla compreensão. A
identificação de temas e objetivos estratégicos, indicadores de desempenho,
metas e iniciativas deve tornar a estratégia explícita o suficiente de modo
que todas as pessoas envolvidas com o processo possam compreendê-la.
Nesse contexto, todos os indicadores de desempenho devem possuir metas
definidas, as iniciativas estratégicas devem estar alinhadas aos objetivos
estratégicos e provisionadas com recursos;
• alinhar a organização para criar sinergia: uma vez que a estratégia
da organização tenha sido traduzida em termos operacionais, ela deve ser
desdobrada para as diferentes áreas, processos e pessoas, a fim de que as
estratégias locais e individuais possam estar alinhadas ao plano estratégico.
Cada área formula uma estratégia apropriada para seus objetivos à luz das
circunstâncias específicas – oportunidades, processos críticos e recursos
de investimento. Entretanto, as estratégias locais devem estar ligadas aos
temas e às prioridades estratégicas da organização;
• transformar a estratégia em tarefa de todos: uma única pessoa (ou
apenas um pequeno grupo) não consegue executar uma dada estratégia,
a menos que as pessoas que detenham o conhecimento também a
compreendam. É correto afirmar que os dirigentes – aqueles que se prestam
à tomada de decisão estratégica ou que estejam a serviço de determinar os
rumos da organização – detêm o papel de formular a estratégia e mobilizem
os funcionários para que estes se motivem em alcançá-la. Sendo assim, cada
pessoa pode identificar sua contribuição para a execução da estratégia,
tornando-a parte do seu trabalho cotidiano. Comunicação e capacitação
contínuas são formas de atingir este objetivo, assim como a remuneração
variável por desempenho;
• transformar a estratégia em processo contínuo: a estratégia é
o meio pelo qual uma organização alcança seus objetivos. No entanto, as
necessidades sociais não deixam de evoluir com o tempo e as expectativas
dos cidadãos alteram-se continuamente. A revisão da estratégia deve ser,
portanto, um processo contínuo;
• mobilizar a mudança por meio da liderança executiva: a condição
mais importante para obter sucesso na orientação de uma organização
para a estratégia é a participação ativa e visível da equipe de dirigentes.
Orientar uma organização para a estratégia deve ser encarado como um
processo de mudança cultural. Inicialmente, os dirigentes devem mobilizar
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a organização a fim de criar as condições favoráveis para a condução desse
processo.
A seguir, a título de ilustração, é apresentada a conclusão de um trabalho
acadêmico que se propôs a desenvolver um planejamento estratégico de
uma empresa de médio porte do ramo de transporte rodoviário de carga.
São apresentados tanto o mapa estratégico organizado de acordo com as
perspectivas do modelo do Balance Scorecard quanto uma amostra dos
22 indicadores relacionados a cada objetivo estratégico, incluindo sua
fórmula de cálculo, meta e prazo, desenvolvidos pelos diferentes níveis da
organização a fim de acompanhar a implementação das ações estratégicas
propostas no mapa.
Figura 25 – BSC aplicado a uma empresa de transportes de carga – Mapa Estratégico.

Fonte: Santos (2017).
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Figura 26 – BSC aplicado a uma empresa de transportes de carga – Indicadores.

Fonte: Santos (2017).

12.2.2 Gerenciamento por diretrizes (Hoshin Kanri)
O gerenciamento pelas diretrizes (GPD) é uma atividade voltada
para solucionar os problemas relativos aos temas prioritários de uma
organização, ou seja, aqueles relacionados à sua sobrevivência. Assim,
trata-se de um sistema voltado a atingir metas que não podem ser atingidas
pelo gerenciamento da rotina de trabalho, o gerenciamento do dia a dia da
organização. Desse modo, duas condições mostram-se vitais: a liderança
da alta administração e o envolvimento físico e emocional de todos os
funcionários (CAMPOS, 2013).
Enquanto o gerenciamento da rotina de trabalho busca a manutenção
(confiabilidade) e a melhoria incremental (competitividade) dos resultados,
o gerenciamento pelas diretrizes busca a melhoria da organização através
do rompimento da situação atual para atingir resultados necessários à sua
sobrevivência.
O GPD é um sistema de gestão que conduz ao estabelecimento e à
execução de um plano de metas anual. Essas metas são orientadas pelas
metas estabelecidas no planejamento estratégico (de longo prazo) da
organização.
A metodologia é uma aplicação prática do ciclo PDCA, em que:
• P – estabelecimento das diretrizes para todos os níveis gerenciais;
• D – execução das medidas prioritárias e suficientes;
• C – verificação dos resultados e do grau de avanço das medidas;
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• A – reflexão sobre a diferença entre as metas e os resultados
alcançados, identificação das causas desses desvios e recomendações de
contramedidas.
Antes de iniciar a explicação sobre os passos necessários à aplicação
do método gerencial convém apresentar as definições básicas de meta,
problema, diretriz e plano de ação.
Meta é um ponto a ser atingido no futuro. Uma meta é constituída
por três partes: um objetivo gerencial, um valor e um prazo. Assim como
não existe efeito sem causa, não existe gerenciamento sem meta. Exemplo
de meta: reduzir o número de reclamações de clientes em 50% até dezembro
deste ano.
O problema é uma meta não alcançada. Então, resolver problemas é
atingir as metas. Os problemas de uma pessoa, dentro de uma organização,
estão nos fins (nos seus produtos), e não nos meios (nos processos ou no
próprio negócio). Nos processos só existem as causas dos problemas; os
problemas de fato estão nos produtos. Para exemplificar usamos o caso do
caminhão (a seguir), conforme apresentado por Campos (2013).
Uma diretriz consiste numa meta e nas medidas prioritárias e
suficientes para atingi-la. Medidas são meios, ações ou métodos específicos
para se atingir a meta. As medidas podem ser desdobráveis (quando são
executadas por níveis hierárquicos inferiores ou outros processos) ou
não desdobráveis (devem ser executadas pelo próprio responsável e logo
transformadas em ação). O estabelecimento de uma diretriz é, portanto, um
processo de planejamento.
Exemplo de diretriz:
• meta: reduzir o número de reclamações de clientes em 50% até
dezembro;
• medidas: implantar serviço de call center; implantar serviço de pósvenda; criar e enviar pesquisa de satisfação; levantar causas das reclamações;
treinar equipe de vendas; melhorar informações sobre os produtos etc.
Um plano de ação é um conjunto de ações decorrentes de medidas
não desdobráveis. É estruturado a partir da ferramenta 5W 1H (what, who,
when, where, why e how).
O GPD visa a eliminar, nas organizações, a cultura do gerenciamento
movido por intuição, experiência, bom senso e, principalmente, coragem.
Não que não sejam características desejáveis em gestores públicos ou
privados; o problema é que normalmente essa cultura esconde a falta de
processos de planejamento estruturados e difundidos nas organizações.
Toda organização preza pelo seus “resolvedores de problemas”,
profissionais que focam na solução de um problema e, para tanto, são
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capazes de mover montanhas. A questão é: quanto vai custar consertar o
estrago depois? É só lembrar da máxima que diz que existe um momento
ótimo para cada decisão. Atrasar essa decisão e consertar depois custa,
invariavelmente, mais tempo e dinheiro do que a solução original, tomada
no momento correto.
CASO DO CAMINHÃO
Durante uma reunião numa empresa de transportes, houve o seguinte
diálogo:
Gerente: Estamos com um problema de falta de caminhão.
Diretor: O seu objetivo é ter muitos caminhões?
Gerente: Não, o objetivo do meu trabalho é transportar cargas.
Diretor: Qual a sua meta?
Gerente: Transportar 120.000 toneladas/mês. Essa é a demanda do
mercado.
Diretor: Quanto estás conseguindo transportar?
Gerente: 100.000 toneladas/mês
Diretor: Então qual é o seu problema?
Gerente: Meu problema é: INCAPACIDADE DE TRANSPORTE
DA DEMANDA DE CARGA.
Diretor: Ótimo, então vá e resolva o seu problema.
O gerente reuniu-se com a sua equipe e começou a levantar informações.
Logo descobriram que os caminhões paravam muito na oficina e na
estrada. Descobriram que não havia manutenção preventiva, não havia
procedimento para socorro de caminhões na estrada e fazia tempo que não
se dimensionava o estoque de peças. Estabeleceram então um PLANO DE
AÇÃO com três medidas:
estabelecer um programa de manutenção preventiva;
redimensionar o estoque de peças;
estabelecer um programa de socorro;
Resultado: após a implementação do plano, a meta de transportar
120.000 toneladas foi atingida, com um “detalhe”: foi possível ainda reduzir
a frota em 15 caminhões!
Definitivamente o problema não era a falta de caminhões!
O sistema de gerenciamento por diretrizes é composto por sete passos
sequenciais:
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• preparação para a GPD: a metodologia sugere que um executivo
seja gerente do projeto de implantação do método na organização. Ele
é o responsável em desenvolver um documento, denominado “Padrão
Gerencial”, com total aderência da alta administração da empresa, que deverá
conter, principalmente, os objetivos do padrão gerencial, a representação
do Sistema de GPD (fluxograma ou qualquer outro formato que represente
o sistema de gestão em todos os níveis), o plano do GPD (desdobramento
das metas) e o formato de monitoramento e controle do GPD;
• estabelecer a primeira meta anual: o gerenciamento pelas
diretrizes sugere que seja feita uma avaliação da situação atual da empresa,
analisando-se questões internas da organização e comparando-as com
questões externas do mercado e da concorrência. Uma das ferramentas
indicadas para essa análise é a SWOT. Feito isso, o responsável pelo GPD,
juntamente com a alta administração da empresa, deve definir a meta
chamada de meta de sobrevivência. Um exemplo de meta de sobrevivência,
por exemplo, é aumentar a produtividade geral da empresa em 10% no ano;
• definir a Diretriz do CEO (ou presidente): compreende o
desdobramento da meta de sobrevivência, levando em consideração a relação
causa-efeito. A grande pergunta para o desdobramento da diretriz é: quais
são as causas para o baixo desempenho na meta de sobrevivência? Este
movimento de desdobramento da meta de sobrevivência é um movimento
anual que vai se aprimorando com o passar do tempo de trabalho desse
grupo da alta administração;
• diretrizes e planos de ação do nível hierárquico inferior: levando
em consideração o mesmo conceito de causa e feito, as lideranças do nível
hierárquico inferior devem montar os seus grupos de trabalho, identificar as
causas e definir os respectivos planos de ação para que as medidas definidas
pela Diretriz do CEO sejam atingidas;
• conduzir a execução das ações: o sucesso na condução das ações
dependerá principalmente da capacidade da liderança em conduzir pessoas
em processos de mudança. A capacidade da execução das melhorias e
mudanças está diretamente relacionada ao nível de conhecimento do método
PDCA, solução de problemas e implantação de melhorias na operação da
empresa;
• diagnóstico do CEO (ou presidente): periodicamente o CEO (ou
presidente) deve fazer um diagnóstico com todas as áreas envolvidas na
diretriz para, dentre outros: verificar o nível de atingimento das metas,
melhorar a comunicação entre a alta administração e a liderança, e perceber
as dificuldades práticas enfrentadas pela liderança. As áreas diagnosticadas
devem fazer uma reflexão e preparar os relatórios de diagnóstico;
• padronizar o GPD: GPD é uma metodologia de gestão como
qualquer outra e deve ser documentada de forma simples e didática para
que não seja perdida com o passar do tempo.
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12.3 TEORIA DO CÍRCULO DE OURO APLICADO AO PROCESSO
DE GESTÃO
A teoria do círculo de ouro é uma ferramenta criada pelo inglês
Simon Sinek que auxilia empresas a gerar impacto positivo através do seu
propósito.
Contudo, para isso, é preciso transmitir a sua mensagem de uma forma
única, partindo de dentro para fora do círculo e fugindo do padrão de
comunicação das empresas que primeiro apresentam o produto, depois sua
importância e funcionalidades e deixam por último a ideia principal – por
que o consumidor deveria comprá-lo.
O Golden Circle deve ser enxergado em formato de alvo, onde existem
três camadas a serem vistas: o porquê, o como e o quê. A partir disso, é
possível transmitir a sua mensagem de maneira mais efetiva, trazendo mais
pessoas para a sua causa.
O porquê representa a razão pela qual a empresa existe, o que motiva
que as decisões do seu líder sejam tomadas. É a camada do centro.
O como são os métodos utilizados para que o “porquê” se concretize.
No ramo empresarial, pode ser entendido como as estratégias de negócios.
É a camada do meio.
O quê é onde o líder da empresa define o que será vendido, ou o
serviço que será prestado. É a camada mais externa e a mais simples de ser
elaborada.
Figura 27 - Golden Circle, conforme idealizado por Simon Sinek

Fonte: Adaptado de Simon Sinek (2012).
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Então, é fácil notar que a sequência sugerida parte de uma ideia, do
motivo pela existência da empresa e/ou do produto; segue pela camada
da razão, da estratégia, dos benefícios e características do produto e, por
último, arrebata o cliente com o produto em si.
São várias as empresas e figuras históricas da humanidade que utilizam
do discurso inspirador para se consolidarem em nosso mundo. Martin
Luther King é um excelente exemplo de líder que mudou o mundo por meio
de um discurso assim. Afinal, o que fez milhares de americanos assistirem
ao seu famoso discurso “I have a dream ...” em 28 de agosto de 1963, nos
degraus do Lincoln Memorial, em Washington (EUA)?
Observemos um trecho do icônico discurso:
Digo a vocês hoje, meus amigos, que, apesar das dificuldades de hoje e de
amanhã, ainda tenho um sonho.
É um sonho profundamente enraizado no sonho americano.
Tenho um sonho de que um dia esta nação se erguerá e corresponderá
em realidade o verdadeiro significado de seu credo: “Consideramos
essas verdades manifestas: que todos os homens são criados iguais” [...]
(PREVIDELLI, 2013).

Notemos que primeiro ele vende uma ideia, a da igualdade entre as
raças: ele tem um sonho, e não um plano de ação; ele tem um propósito,
e não receita de como fazer. Sob o enfoque do Golden Circle e de seu autor,
esse foi o motivo do arrebatamento mundial que aquela mensagem causou.
Gerou comoção e empatia, pois vendeu um sonho, um sonho justo e com o
qual as pessoas facilmente se identificaram.
Vamos, agora, aos exemplos reais do mundo coorporativo:
• Apple: esse é um exemplo clássico do Golden Circle. A empresa,
diferente do que muitos imaginam, não foi criada para desenvolver os
smartphones mais modernos e inovadores do mundo, mas sim para conectar
pessoas com músicas, arte e outras questões culturais. Trata-se, portanto,
de um estilo de vida, o que é intangível. Steve Jobs conseguia fazer com
que mais pessoas fossem afetadas por sua vontade, porque ele tinha um
“porquê” muito definido, o que inspirava e ainda espira outras pessoas. As
três camadas são exploradas em seu negócio da seguinte forma: o porquê
(pensar de forma diferente, para desafiar o mercado em tudo o que é feito;
o como (tornando nossos produtos mais fáceis de serem utilizados, além
de contar com uma aparência diferenciada e esmero nos detalhes); o quê
(aparelhos tecnológicos, como celulares e computadores, por exemplo);
• Nike: Phil Knight e Bill Bowerman criaram a empresa não apenas para
vender material esportivo. Contando com o propósito claro de transformar
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vidas, incentivando pessoas a fazerem o que precisa ser feito ou, como o
lema da marca diz, “Just do It!”, a Nike inspira milhares de pessoas todos
os dias ao redor do mundo. O Golden Circle da marca pode ser apresentado
dessa forma: o porquê (vamos tomar a iniciativa, faça o que precisa ser
feito); o como (equipamentos esportivos de primeira linha para te ajudar a
ser o melhor no que você precisar fazer); o quê (tênis confortáveis, roupas
adequadas para atividade física, além de outros equipamentos para auxiliar
nos exercícios);
• Google: maior empresa do mundo atualmente, o Google foi idealizado
com um motivo muito claro: aumentar a acessibilidade global, e de graça.
É a empresa responsável por conectar pessoas de todo o mundo, facilitando
a vida de muitos usuários todos os dias. Vamos conferir o seu círculo: o
porquê (tornar informações mais acessíveis para todos); o como (criando
fórmulas para conectar informações e pessoas); o quê (motores de busca
que podem fazer pesquisas em PCs ou celulares).
Essas são algumas das empresas que aplicam o modelo em seus
negócios e, como podemos ver, os resultados vêm sendo bem satisfatórios.
Inspirar pessoas pode ser mais lucrativo do que muitos imaginam.
12.4 GESTÃO DE MUDANÇAS
O Guia PMBOK (PMI, 2017), sexta edição, afirma que realizar o
controle integrado de mudanças é o processo de revisar todas as solicitações
de mudança; aprovar as mudanças e gerenciar as mudanças nas entregas,
nos documentos do projeto e no plano de gerenciamento do projeto; e
comunicar as decisões.
De acordo com o guia, as mudanças serão provenientes de três ações:
• ação corretiva, se o desempenho do projeto não estiver conforme o
planejado. Serão realizadas correções a fim de que o mesmo retorne ao
planejado;
• ação preventiva, utilizada para reduzir impactos de eventos de risco.
Nesse caso, os problemas ainda não aconteceram;
• reparo de defeitos, são os problemas durante a entrega do projeto,
produto ou serviço. Logo, a qualidade da entrega não está conforme o
planejado.
Vivemos em plena era do conhecimento e da informação, em que a
evolução tecnológica nas diversas áreas e a globalização têm sido as grandes
causas das mudanças.
O que pode parecer uma ameaça, ao mesmo tempo, pode ser encarado
como oportunidade dentro do ambiente empresarial. Santos (2005) afirma
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que as mudanças que ocorrem no ambiente geral têm permitido a conquista
de verdadeiros diferenciais competitivos para as organizações mais atentas,
ágeis, flexíveis, que aprendem e se desenvolvem continuamente, melhorando
sempre, atuando de forma adaptável a esse ambiente em movimento.
Para implementar a mudança em uma organização é preciso mudar
o comportamento, mudar a atitude das pessoas que a compõem, ou seja,
adequá-las aos novos paradigmas, às novas condições necessárias à
sobrevivência da organização e também das pessoas que delas fazem parte
(SANTOS, 2005).
As mudanças na empresa ocorrem a todo o momento, motivadas
por alterações comportamentais: de clientes, que mudam seus hábitos de
compra e de preferência; de fornecedores, que mudam as características,
preços e condições de entrega de seus produtos; dos prestadores de
serviços e colaboradores, que impõem diferentes condições e esquemas de
trabalho, além de níveis de qualificação; dos concorrentes, que mudam as
suas estratégias; e, muitas vezes, do governo, que muda as leis, a política
econômica, a ideologia etc.
12.4.1 Tipos de mudança organizacionais
Existem diferentes tipos de mudanças organizacionais. Cada um deles
atende a objetivos diferentes e pode ocorrer em situações também distintas:
• mudança voluntária – acontece quando a empresa, por vontade própria,
decide que é hora de fazer certas modificações. Nesse caso, a empresa não
necessariamente está passando por uma fase ruim, mas deseja melhorar
ainda mais seu desempenho;
• mudança involuntária – a empresa se vê obrigada a passar por certas
transformações para que consiga se manter de pé;
• mudança incremental – tem como objetivo acrescentar algo ao estado
atual da organização. Por exemplo, implementação de um novo software de
gestão, contratação de novos funcionários, etc.;
• mudança transformacional – diferentemente da mudança incremental,
a transformacional não acrescenta nada. O que ela faz é transformar algo já
existente, como processos, estrutura, ambiente, cultura etc.;
• mudança evolucionária – é traçado um objetivo específico a ser
alcançado. A intenção é fazer com que a empresa evolua com essas mudanças
implementadas até que os objetivos sejam atingidos;
• mudança revolucionária – visa a propor transformações significativas
na empresa. Por exemplo, reposicionamento da marca, mudança de valores,
missão e visão, recolocação no mercado etc.
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Figura 28 - Tipos de Mudança Organizacional

Fonte: Secaf (2019).

12.4.2 Resistência a Mudança
Para Griffin (1994):
Um princípio básico da mudança é que existe relação direta entre a
importância da mudança proposta e a resistência que as pessoas opõem
a ela. À medida que aumenta a importância da mudança, a resistência
também aumenta. E, em geral, o aumento da resistência é geométrico,
não linear. Portanto, quanto maior a mudança que você tentar, maiores
os problemas que surgirão. Na verdade, tudo o que você tentar realizar
tem suas raízes na mudança.

Santos (2005) apresenta uma coleção interminável das desculpas mais
comuns para recusas de uma mudança. Imagino que o leitor, assim como
o autor, já tenha ouvido ou até falado algumas delas: já experimentamos
isso em outra ocasião; custa mais caro; na nossa empresa é diferente; isso
está acima de nossa responsabilidade; isso não é problema meu; é uma
mudança muito radical; isso não muda nada; não temos tempo pra isso; isso
tornará obsoleto nosso equipamento; nossa fábrica / nosso negócio é muito
pequeno para isso; nossa fábrica / nosso negócio é muito grande para isso;
em princípio, você está certo, mas...; não estamos ainda preparados para
isso; não temos dinheiro suficiente; bem “bolado”, mas impraticável; vamos
pensar um pouco mais a respeito; ponha isso primeiro por escrito; tudo
andou bem até agora, por que mudar?; não pode ser feito, caso encerrado;
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é possível, mas...; vai dar muito trabalho para mudar; conhece alguém que
já experimentou isso?; isso pode funcionar na sua unidade, não na minha;
é só isso que os assessores sabem fazer; não está no orçamento desse ano;
isso vai contra as políticas da empresa; vamos deixar arquivado durante
algum tempo; nós sempre fizemos dessa maneira; nós nunca fizemos dessa
maneira; isso é bom para o primeiro mundo, não aqui; você está cinco anos
avançado; você está cinco anos atrasado; foge à tradição da casa; o CEO
jamais concordará; se isso fosse bom / fácil alguém já teria feito; o sindicato
vai querer me matar; que autoridade você tem para isso?; quem te pediu
isso?; não abrimos exceções; não estamos preparados para assumir tal
responsabilidade etc.
A resistência lógica decorre de aspectos lógicos (do tempo e do esforço
requerido para se ajustar à mudança), de aspectos psicológicos (as pessoas
podem sentir medo do desconhecido, desconfiar da liderança do gerente
ou perceber que sua segurança no emprego está ameaçada) ou ainda de
aspectos sociológicos (em termos de interesses de grupos ou valores sociais
envolvidos).
12.4.3 As estratégias para contornar a resistência à mudança
Dentre as estratégias indicadas na literatura para contornar a
resistência a mudança destacam-se: educação e comunicação (a empresa
deve comunicar os benefícios já alcançados com mudanças organizacionais
anteriores e onde ela pretende chegar com a mudança, e qual o papel que
as pessoas terão que desempenhar para que a empresa conquiste seus
objetivos); participação e envolvimento (esforço participativo de mudança, em
que as pessoas participam da solução e passam a ser responsáveis por ela);
facilitação e apoio (ajudar as pessoas a se ajustarem à mudança através de
aconselhamento, treinamento nas novas funções etc.); negociação e acordo
(acordo por escrito, discriminando o que as pessoas receberiam em troca
e quando e qual o tipo de cooperação deveria receber deles); manipulação
e cooptação (oferecer ao líder ou a alguém que o grupo respeita um papel
importante no projeto da mudança); coerção explicita e implícita (quando a
rapidez é essencial e as mudanças não são populares, a coerção pode ser a
única alternativa pela frente, porém o emprego da coerção é arriscado, pelo
ressentimento que causa).
12.4.4 Oito passos para transformar sua organização
Santos (2005) apresenta o que ele chama de oito passos indispensáveis
para conseguir uma mudança de sucesso: estabelecer um sentido de
urgência; formar uma coalizão poderosa para liderar o processo; criar uma
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visão; comunicar a visão; delegar poderes para agirem na direção da visão;
planejar e criar ganhos de curto prazo; consolidar as melhorias e produzir
mais mudanças e institucionalizar essas novas abordagens.
12.4.5 Cenários propícios para a mudança organizacional
Diferentes cenários levam a diferentes abordagens para fazer a gestão
da mudança organizacional. Veja alguns exemplos:
• troca de gerência: quando o atual gerente não está conseguindo fazer
com que seus liderados alcancem os resultados previstos, não compartilha
da mesma visão, missão e valores da empresa ou simplesmente não tem o
perfil técnico que a organização precisa;
• processos internos: mudanças organizacionais nos processos
da empresa são feitas para torná-la mais eficiente e podem alterar o
cronograma de envio e recebimento da empresa, à mudança nos hábitos de
compra e fabricação dos produtos, e pode exigir uma mudança de projeto
na divisão de manufatura;
• corte de gastos: é um processo que leva a transformações na
empresa. Pode ser implementado através da redução de pessoal, mudanças
organizacionais dentro do escritório, alteração do processo de compras,
aumento de produtividade etc;
• reestruturação de produto: a Apple é um exemplo de mudança
organizacional em uma empresa através da mudança do produto;
• reposicionamento de mercado: o Mcdonalds, em 2006, após sofrer
sua primeira perda trimestral, iniciou um processo de transformação da
sua cultura. Adicionou bebidas como café expresso e itens de menu mais
saudáveis. Também atualizou o visual de suas lojas, concentrando-se no
que seus clientes realmente queriam;
• processos automatizados: a automação, além de simples, tem
potencial para exercer um forte impacto na produtividade dos negócios,
levando eficiência, agilidade e redução de falhas aos processos da
organização;
• integração de setores: o espírito de equipe precisa estar incorporado
à cultura organizacional. E isso começa de cima para baixo. Os líderes
precisam dar exemplo e cultivar isso entre seus liderados. O espírito de
equipe precisa estar incorporado à cultura organizacional.
12.5 INDICADORES DE DESEMPENHO
Os indicadores de desempenho (ID) são amplamente utilizados em
todo o ciclo de vida de um projeto. Normalmente são criados ainda na fase
de planejamento a fim de permitir o monitoramento tanto das premissas
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adotadas nessa fase quanto das incertezas e eventos de risco ao longo do
projeto. Servem para medir economicidade, eficácia, eficiência e efetividade.
Para isso, usam-se indicadores já existentes ou então construídos e
calculados pela própria equipe de gerenciamento do projeto. A equipe
pode também recomendar a adoção de indicadores como medida que visa a
contribuir para aperfeiçoar os sistemas de monitoramento e avaliação.
Um indicador de desempenho é um número, percentagem ou razão
que mede um aspecto do desempenho, com o objetivo de comparar essa
medida com metas preestabelecidas.
Convém ressaltar dois aspectos relevantes: o primeiro, que os indicadores
de desempenho podem fornecer uma boa visão acerca do desempenho
que se deseja medir, mas são aproximações pontuais e momentâneas do
que realmente está ocorrendo, necessitando, sempre, de interpretação no
contexto em que estão inseridos. Talvez mais importante ainda do que
a análise do resultado do indicador é a observação e interpretação da
tendência da curva, da série histórica a ele relacionada. O segundo é que as
informações sobre desempenho se prestam apenas a comparação com metas
ou padrões preestabelecidos, com outras organizações do mesmo ramo
de atividade, ou realizada uma comparação com os resultados alcançados
em períodos anteriores. Assim, na maioria das vezes não há necessidade
de se calibrar os indicadores, o que pode ser feito a partir de tratamentos
estatísticos.
12.5.1 Tipos de indicadores de desempenho
Existem diversas tipologias de indicadores de desempenho. Para
os objetivos da auditoria operacional, por exemplo, adota-se uma
classificação baseada nas dimensões de desempenho, aos moldes do que
expõe o documento Técnica de indicadores de desempenho para auditorias, do
Tribunal de Contas da União (BRASIL, 2011). As principais dimensões de
desempenho são economicidade, eficácia, eficiência e efetividade.
Figura 29 - Principais dimensões de desempenho

Fonte: Brasil (2011).
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No caso de auditoria operacional, e que serve de exemplo e de caso
geral, os indicadores de economicidade medem, por exemplo, o custo dos
insumos e os recursos alocados para a atividade; os indicadores de eficácia
medem a quantidade de produto, alcance metas de entrega de bens e
serviços; os indicadores de eficiência medem as relações entre quantidade
de produto e custo dos insumos ou características do processo, como o
tempo de produção; e os indicadores de efetividade medem o alcance dos
objetivos finalísticos, traduzidos em solução ou redução de problemas na
sociedade.
Já na prática empresarial, os indicadores de desempenho são utilizados
em sistemas de gestão como o Balance Scorecard, em que medem tanto
a execução das medidas necessárias à perseguição dos objetivos quanto o
próprio alcance dos objetivos.
A classificação dos indicadores com base no BSC ajuda a compreender
os diferentes focos adotados ao se examinar objetivos, processos e produtos.
Os indicadores de tendência (leading indicators) medem aspectos que indicam
se a organização está no caminho certo para alcançar seus objetivos. Por
conseguinte, esses indicadores por si indicam a estratégia adotada para
alcançar os objetivos estratégicos; e os indicadores de resultado ou de
ocorrência (lagging indicators), que medem o desempenho final de certo
processo.
12.5.2 Como construir e selecionar os indicadores de desempenho
O processo de construção de indicadores deverá ser iniciado a partir
da busca de indicadores já utilizados anteriormente, seja pela própria
organização, seja através da consulta a especialistas ou ainda à bibliografia
disponível sobre o setor de interesse.
Provavelmente esses indicadores já aceitos ou acompanhados medirão
aspectos relacionados aos resultados esperados. Entretanto, os gestores
podem sentir a necessidade de complementar os indicadores já disponíveis
com outros capazes de medir o processo produtivo ou de prestação de
serviços com maior detalhe, de forma a identificar problemas de desempenho.
Surge então a necessidade de se estruturar um método abrangente de
construção de indicadores de desempenho. O método apresentado a seguir
consta no material de lavra do TCU, Técnica de indicadores de desempenho para
auditorias, e é baseado no mapeamento de insumos, produtos e resultados
de um processo.
O método proposto apresenta cinco passos: o primeiro é a análise dos
objetivos e das ações; o segundo passo é o mapeamento de produtos; na
sequência vem a formulação de perguntas sobre desempenho; o quarto
passo é a verificação dos requisitos de qualidade; e, por último, a seleção
dos indicadores.
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Os indicadores de desempenho devem medir não somente o que
for relevante para a avaliação dos objetivos estabelecidos ou resultados
esperados e as ações planejadas para alcançá-los, mas também para a
validação de premissas adotadas na fase de planejamento e para acionamento
de gatilhos de riscos identificados. O uso de indicadores de desempenho no
gerenciamento de riscos será abordado posteriormente.
Figura 30 – Processos de construção de indicadores de desempenho

Fonte: Brasil (2011).

12.5.2.1 Passo 1 – análise dos objetivos e das ações
A seleção ou a análise da qualidade dos ID deve começar pelo exame
do alinhamento de objetivos e ações da organização ou do programa.
Essa análise pode ser feita examinando-se inicialmente o planejamento
estratégico da organização (FERREIRA; CASSIOLATO; GONZALEZ,
2007; BRASIL-TCU, 2011; PFEIFFER, 2000).
A análise a ser realizada pela equipe inclui responder a perguntas
básicas de planejamento, correspondentes à ferramenta 5W2H. Mais
especificamente, a partir da análise, a equipe deve responder às seguintes
perguntas: os planos apresentam o problema a ser enfrentado ou os
objetivos a serem alcançados (caracterização da condição, inclusive com
dados quantitativos)? Quem são os executores das ações (quem deve ser
consultado antes de certa ação ou quem deve ser informado depois)?
Quais os resultados esperados (finais e intermediários)? Como se pretende
alcançar os resultados? Qual a delimitação da população a qual se visa a
atender (público alvo) e da população a ser alcançada (beneficiários)? Qual
a região de abrangência? Quanto custarão as ações e quais as respectivas
fontes de recursos? As respostas a essas perguntas são importantes para
definir o que medir e com qual periodicidade (BRASIL, 2011).
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A análise das ações corresponde ao exame das relações de causa e efeito
entre os objetivos e as medidas (ações) para alcançá-los. A análise das ações
abrange perguntas do tipo: as ações são suficientes para que o objetivo
seja alcançado? A ação contribui para o alcance do objetivo? Se a ação
for extinta, fará falta? A análise das ações permite identificar a estratégia
seguida e definir o que os indicadores devem medir (BRASIL, 2011).
12.5.2.2 Passo 2 – Mapeamento Dos Produtos
O mapa de produtos, se já não existir formalmente na organização,
deve ser elaborado com a participação das equipes operacionais de diversos
níveis, pois são eles quem melhor conhecem as atividades desempenhadas,
os produtos resultantes, os objetivos e a missão da instituição.
Uma das formas de obter essa participação é por meio da realização de
oficina de trabalho. Inicialmente propõe-se a realização de um brainstorm
em que cada elemento identificado deve ser anotado em etiquetas
autocolantes e organizadas num quadro em categorias tais como resultado,
produto final, intermediários e insumos. Após essa etapa, sugere-se criar
uma rede de precedência entre os elementos identificados, colocando-os no
quadro em ordem cronológica. A ideia é selecionar pelo menos 10 produtos
principais para análise. Depois, resta ligar os elementos do mapa por setas,
demonstrando de que forma esses produtos se relacionam entre si e com o
produto final. Por fim, é conveniente validar o mapa com os gestores.
12.5.2.3 Passo 3 – formulação de perguntas sobre desempenho
Nesta fase é importante rever os produtos, pois, para alguns deles,
não é necessário desenvolver indicadores pelas seguintes razões: não são
produtos críticos, estão no mapa apenas para facilitar o seu entendimento;
não são produtos que necessitem de monitoramento regular; são produtos
cujo acompanhamento deve ser efetuado no nível operacional, e não no
nível gerencial.
A formulação de perguntas sobre desempenho relacionadas aos
produtos-chave é crucial na elaboração dos ID. Os participantes da
oficina devem ser instruídos para que se coloquem no lugar dos gestores
da organização e do cliente final e formulem as perguntas para as quais
gostariam de obter respostas. Por exemplo, se o produto identificado
foi uma carga entregue no armazém do cliente, algumas das perguntas
sugeridas seriam:
• a carga sofreu avarias?
• a entrega ocorreu no prazo previsto?
• o descarregamento foi demorado?
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Para cada pergunta devem surgir indicadores de desempenho a fim de
medir a informação identificada como necessária e relevante. No exemplo
acima, poderiam ser propostos indicadores, tais como: a carga sofreu
avarias? (número de entregas com avarias / número total de entregas ou
número de unidades avariadas / número de unidades entregues).
No final dessa fase, os indicadores propostos devem ser consolidados
numa matriz de indicadores, conforme exemplo abaixo:
Tabela 2 - Matriz de Indicadores

Fonte: Brasil (2011).

12.5.2.4 Passo 4 – verificação dos requisitos de qualidade
O passo seguinte é selecionar os mais relevantes. Essa tarefa envolve
muita subjetividade, sendo necessários critérios bem definidos de seleção.
As qualidades desejáveis para os indicadores de desempenho (ID) podem
suprir essa necessidade e serem usadas como critério para analisar
indicadores existentes e para selecionar os melhores indicadores em um
conjunto maior.
Dentre as qualidades mais importantes que os ID devem apresentar
sugerimos utilizar: validade (grau segundo o qual o indicador reflete
o fenômeno que está sendo medido); comparabilidade (propriedade de
possibilitar comparações ao longo do tempo e entre diferentes objetos de
auditoria); estabilidade (o cálculo das variáveis não deve variar no tempo,
bem como devem ser estáveis os procedimentos de coleta de dados para
sua apuração); praticidade (garantia de que o indicador realmente é útil para
o monitoramento e a tomada de decisões); independência (o indicador deve
medir os resultados atribuíveis às ações que se quer monitorar, devendo ser
evitados indicadores que possam ser influenciados por fatores externos);
confiabilidade (a fonte de dados utilizada para o cálculo do indicador deve
ser confiável, de tal forma que diferentes avaliadores possam chegar aos
mesmos resultados), (INTOSAI, 2004); compreensão (o indicador deve ser
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de fácil compreensão e não envolver dificuldades de cálculo ou de uso);
economicidade (as informações necessárias ao cálculo do indicador devem
ser coletadas e atualizadas a um custo razoável, quando comparado com
a utilidade gerencial da informação que ele fornece); acessibilidade (deve
haver facilidade de acesso às informações primárias, bem como de registro
e manutenção para o cálculo dos indicadores); tempestividade (a apuração
do indicador deve estar disponível quando necessária, em tempo para a
tomada de decisão); objetividade (o indicador deve ser inequívoco sobre o
que está sendo medido e quais dados estão sendo usados em sua apuração)
(USAID, 1998).
12.5.2.5 Passo 5 – seleção de indicadores
A equipe deve definir uma regra para decidir quais são os melhores
indicadores e registrá-la claramente em seu relatório. A regra de decisão
deve ser discutida com os gestores, pois o consenso sobre os critérios
contribuirá para que as conclusões sobre os ID e sobre o desempenho do
objeto de auditoria sejam apropriadas pelos gestores (BRASIL, 2011).
Uma regra simples para selecionar os ID é pontuar cada um deles
segundo sua aderência a alguns critérios de qualidade e escolher os mais
bem pontuados. Essa forma de seleção pode ser sofisticada aumentando
o número de critérios de qualidade, diferenciando-os entre critérios
classificatórios e de exclusão ou atribuindo-se pesos diferenciados aos
critérios (BRASIL, 2010).
Uma forma de apresentação formal de um ID é indicada na figura a
seguir:
Figura 10 - Indicador de Desempenho

Fonte: elaboração própria.
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12.5.3 Fixação de metas para os indicadores de desempenho
Os objetivos devem ter metas associadas a eles, cujo alcance é aferido
pelos ID. A fixação das metas cabe aos gestores, mas apresenta um dilema
clássico entre gestores e equipes operacionais. Por um lado, os gestores
tendem a superestimar as metas com o objetivo de aumentar o desempenho
da organização simplesmente pelo ato de “subir o sarrafo”; por outro,
as equipes operacionais preferem o conforto de metas subestimadas e
facilmente atingíveis.
Uma característica das metas é serem desafiadoras. Se as metas não
forem desafiadoras, elas não encontrarão a implementação de melhorias no
sistema. Devem, portanto, ser cada vez mais ambiciosas ao longo do tempo,
sem deixar de ser realistas, de maneira a incentivar que a instituição busque
a otimização dos resultados, a partir dos recursos disponíveis (BRASIL,
2011).
A solução para esse trade-off é, como sempre, o equilíbrio. Convém
calçar a meta em uma análise quantitativa baseada em conhecimento
de estatística e de dados históricos de desempenho e adotar fatores de
acréscimos gradativos. Por exemplo, acrescer inicialmente um desviopadrão à média calculada a partir da série histórica observada ou ainda
usar um tipo de média ponderada como a média PERT.
Figura 31 – Distribuição de probabilidade na Curva de Gauss

Fonte: Elaboração própria.

Notemos que uma característica da curva de distribuição de
probabilidades de Gauss é que, a partir de uma média (µ), os dados se
distribuem no intervalo de ± 1 desvio-padrão (δ) conforme indicado
na figura 11. Ou seja, dada uma distribuição de probabilidade de uma
determinada variável, podemos garantir que 68% dos resultados estarão
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compreendidos no intervalo entre ± 1δ a partir do valor de µ; 95% dos
resultados estarão no intervalo de ± 2δ a partir de µ; e que 99,7% estarão
entre ± 3δ a partir de µ. Na prática, adotar uma meta correspondente a µ
+ 1δ significa que a probabilidade desse valor ser superado é de 16%, ou
seja, a cada 100 observações, apenas 16 superaram a meta estipulada, o que
representa uma meta ousada, porém viável.
Já a média PERT é uma média ponderada entre os valores mais
prováveis, otimistas e pessimistas de uma amostra, em que se privilegia o
valor mais provável com um peso 4 em detrimento dos demais, com peso
unitário. Os três valores podem ser arbitrados ou ainda se utilizar algum
parâmetro estatístico para sua determinação.
Figura 32 – Média PERT.

Fonte: Adaptado de Darci Prado (2015).

A meta pode ser representada através de um gráfico de acompanhamento
para cada indicador de desempenho. Vale reforçar a ideia de que, mais do que
um controle pontual, o indicador é uma métrica de tendência. Na maioria
das vezes as informações mais relevantes correspondem ao comportamento
da curva no tempo, o quanto ela se afasta ou se aproxima da meta desejada.
Para exemplificar, podemos imaginar dois gráficos de um determinado
indicador, por exemplo a produtividade de duas equipes de carregamento
em um centro logístico. Para esse indicador a meta estipulada foi de 5 m3/h.
Considerando o mês de março de 2022 como mês de controle, temos que
o gráfico da equipe 1 mostra um resultado em março de 4 m3/h, portanto
abaixo da meta, mas com inclinação da curva de produtividade positiva,
ou seja, com tendência de alcançar a meta em mais dois meses. No outro
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gráfico, a equipe 2 teve um desempenho em março de 8 m3/h, acima da
meta, mas em queda acentuada quando comparado aos últimos meses.
A pergunta seria: qual das duas equipes merece maior cuidado e
atenção? Uma análise pontual nos levaria a crer que a equipe 1 merece mais
cuidado, pois está 20% abaixo da meta, enquanto a equipe 2 está 60% acima
da média. Na verdade, deveria ser o oposto. Ao projetarmos a análise para
os próximos meses, a situação se inverterá e a equipe 2 estará abaixo da
meta estabelecida.
A figura a seguir representa um modelo de gráfico de indicador, no
qual aparece ainda a meta estabelecida e um padrão mínimo de desempenho
aceitável.
Figura 33 – Gráfico de indicador.

Fonte: elaboração própria.

Uma outra forma, dessa vez qualitativa, de se fazer essa análise, é
aplicar o conceito de metas representado pela sigla em inglês SMART,
que enumera as características que elas devem apresentar (Rietbergen;
Blok, 2010): específica (expressar claramente o que deve ser alcançado, sem
ambiguidades); mensurável (expressar em que medida o objetivo deve ser
alcançado em certo intervalo de tempo, permitindo avaliação e feedback);
apropriada (estar alinhada aos objetivos gerais ou estratégicos, contribuindo
para alcançá-los, isto é, ser relevante para medir os objetivos); realista
(poder ser alcançada no período previsto a custo razoável e considerando as
restrições existentes); com prazo determinado (expressar o período esperado
para seu alcance).
12.5.4 Determinação da curva representativa do indicador
A figura anterior apresentou a representação gráfica de um indicador
através de uma reta inclinada. Essa é a forma de representação mais simples
e comum de um indicador, porém não é a que permite maior acurácia quando
se pretende fazer projeções a partir dele.
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A definição da curva do indicador pode se valer da mesma série
histórica de dados utilizada pra se calcular o valor da meta, exatamente
como mostrado anteriormente.
A diferença nesse caso é que precisamos não de uma série histórica,
mas de uma série temporal; ou seja, além do conjunto de valores, precisamos
conhecer quando cada valor aconteceu.
A partir de pares ordenados (valor, tempo), podemos inferir uma curva
representativa do indicador e, ainda melhor, fazer projeções de tendência.
Esses pares ordenados formam um diagrama de dispersão, uma das sete
ferramentas clássicas da qualidade (PMI, 2017). Diagramas de dispersão
são às vezes chamados de gráficos de correlação porque buscam explicar
uma mudança na variável dependente, Y, em relação a uma mudança
observada na variável independente correspondente, X.
Figura 34 - Gráfico de Dispersão

Fonte: Camargo ([202-?]).

A direção da correlação pode ser proporcional (correlação positiva),
inversa (correlação negativa) ou um padrão de correlação pode não existir
(correlação zero).
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Figura 35 - Tipos de Correlação.

Fonte: Camargo ([202-?]).

Se a correlação pode ser estabelecida, uma linha de regressão pode ser
calculada e usada para estimar como uma mudança na variável independente
influenciará o valor da variável dependente.
O exemplo a seguir apresenta o caso real de variação do volume de chuva
e a produção de uma equipe de trabalho em uma obra de infraestrutura.
Cada ponto plotado significa um par (x;y) do tipo (volume chuva diário, em
mm; produção, m3).
Foi utilizado um método de regressão disponível no software Excel,
para a determinação de uma curva de tendência que seja representativa em
relação aos pontos da amostra.
Ao analisar o gráfico, algumas conclusões são possíveis, algumas
obvias e outras nem tanto:
• a amostra possui 30 observações, um número razoável e que permite
traçar uma linha de tendência (quanto mais pontos, melhor);
• a linha de tendência que mais se aproxima dos pontos é uma curva
exponencial do tipo;
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• a curva exponencial apresenta um fator r2 próximo a 0,68, o que
demonstra que a curva possui boa aproximação aos pontos da amostra r2
igual a 1,0 significa que a curva coincide com os pontos);
• a exponencial negativa indica que existe uma correlação inversa
entre as variáveis (o que era esperado), ou seja, quanto menor a chuva,
maior a produção;
• a maior parte dos pontos (aproximadamente 67%) está localizado entre na faixa com chuva inferior a 20 mm e produção por volta de 3.000 m3;
• chuvas diárias superiores a 130 mm praticamente inviabilizam a
produção.
O gráfico também pode ser utilizado para fazer projeções, como por
exemplo responder à seguinte pergunta: qual a produção estimada para um
dia com previsão de chuva de 30 mm? A resposta é 1.855 m3. Esse número
pode ser útil, inclusive para se dimensionar a quantidade de recursos a
serem alocados a fim de evitar ociosidade.
Figura 36 - Gráfico chuva x produção

Fonte: elaboração própria.

12.6 GERENCIAMENTO DE CRISES E SUA RELAÇÃO COM
STAKEHOLDERS
Inicialmente, convém diferenciar a gestão de riscos da gestão de crises.
A diferença basicamente é o timing.
A gestão de riscos é o processo pelo qual a empresa identifica, classifica,
prioriza e responde a todos os eventos que podem de alguma maneira se
transformar em uma crise ou estimular outros fatores geradores de crises.
Para a gestão de riscos, tais eventos representam um perigo, que pode ser
distante ou iminente, mas com alguma probabilidade de se tornar realidade.

240 | Marcello da Costa Vieira

Já a gestão de crises é o processo que avalia o potencial de impacto do
risco caso ele se transforme em uma crise e quais são as medidas de controle
para que ele não se transforme em crise. Se a crise acontecer, a gestão de
crises aplica todos os procedimentos já planejados para o gerenciamento e
o controle da crise instalada.
Então fica claro que a gestão de crises é posterior e complementar à
gestão de riscos.
Ao analisar a gestão de crises sob o aspecto de sua relação com os
stakeholders, a governança corporativa exige uma análise cuidadosa para
que os objetivos estratégicos da organização possam ser atingidos, sem que
os percalços produzidos pelos riscos de imagem e reputação interrompam
sua jornada.
É fato que mesmo gigantes de diversos setores já tiveram sua imagem
e reputação comprometidas nos últimos tempos. Estes podem ser, muitas
vezes, utilizados como sinônimos, mas há diferenças sutis entre ambos:
• reputação é a percepção coletiva que os stakeholders têm das imagens
que uma empresa transmite ao longo do tempo, como um somatório de
imagens;
• imagem, por sua vez, está ligada à identidade visual, algo momentâneo,
mais superficial e raso.
Uma boa analogia para se entender melhor a diferença entre os riscos
de imagem e de reputação seria pensar nos elos de uma corrente. O risco
de imagem apresenta-se quando um problema que produz um arranhão
na forma como a empresa conduz os seus negócios, representando uma
pequena rachadura em um dos elos. Sucessivos arranhões levam a um
conjunto de rachaduras no elo, capaz de produzir um dano maior como a
ruptura da corrente. Este último seria o risco para a reputação da empresa
(IBGC, 2007)
Conforme afirma Warren Buffet (AS FRASES, 2015), “Demora-se 20
anos para construir uma reputação e apenas cinco minutos para destruí-la.
Se pensássemos sobre isso, faríamos as coisas de maneira diferente [...]”.
Dentre as defesas para se evitar crises em sua empresa, destacam-se:
agir com transparência; construir e manter boa reputação corporativa;
manter sistemas de controle atualizados; desenvolver uma percepção
natural de observar riscos; investir na antecipação das crises; não ignorar
indícios de riscos ou os próprios riscos; analisar a natureza e o potencial do
risco; avaliar as consequências caso ele se transforme em crise e definir uma
ação de correção e uma medida de controle.
Se um risco de imagem e reputação não é adequadamente gerenciado,
pode levar a empresa a uma crise estratégica muito maior. Uma crise
de reputação acontece quando a expectativa e o comportamento dos
stakeholders mudam.

Governança, riscos e performance | 241

Diante desse cenário, as empresas precisam reavaliar a sua postura e
ações, que podem colocar em xeque sua imagem e reputação, e implementar
as práticas de governança corporativas de maneira efetiva, incorporando
indicadores de monitoramento que podem alertá-las a qualquer sinal de
ruptura, o qual pode ser observado em três momentos distintos: pré-crise,
durante e o pós-crise (IBGC, 2018).
12.6.1 Pré-crise
A crença de que um evento de risco dá sinais de alerta que o antecedem
é um mantra do gerenciamento de riscos. Dentre alguns sintomas ou
gatilhos, que podem preceder a ocorrência de um risco de imagem e de
reputação, podemos citar: existência de discurso diferente da prática (boas
práticas podem estar explicitadas em políticas e procedimentos, mas podem
não ser executadas e conhecidas pelos administradores e colaboradores);
existência de cultura de governança tóxica (ao mesmo tempo em que a pressão
pela busca dos resultados é muita alta, as tentações para o ilícito como
forma de favorecer a empresa ou a si próprio podem ser constantes); quebra
de confiança (é um dos aspectos críticos aos danos à imagem e à reputação
e coloca em dúvida a credibilidade da empresa, seu modelo de governança
corporativa, assim como o relacionamento com os diversos públicos de
stakeholders); falhas e negligência no modelo de gestão de riscos (a existência
do programa de gestão de riscos não garante que o modelo de fato está
implementado e é efetivo); falhas e negligência no modelo de compliance (o
modelo somente será efetivo se cumprir alguns requisitos, entre os quais:
comprometimento e apoio da alta direção, instância responsável pelo
programa; análise de perfil e riscos – risk assessment –; estruturação das
regras, instrumentos e estratégias de monitoramento contínuo); negligência
com a responsabilidade corporativa (a demanda por sobrevivência tem como
aliada a responsabilidade corporativa que deve imperar em todos os níveis
da organização).
12.6.2 O “durante” e o pós-crise
Mesmo tendo feito “o dever de casa” no pré-crise, a organização precisa
se proteger – durante e após a crise – com robusto plano de comunicação e
de gestão de crise a fim de minimizar os impactos nos negócios.
Algumas práticas precisam ser evitadas, tais como: falta de comunicação
objetiva na crise (nos momentos de crise, a pressão por informação é absurda,
e a assimetria de informações, maior ainda. A existência do plano de
comunicação com os stakeholders internos e externos é imprescindível,
a fim de divulgar informações confiáveis, padronizadas e atualizadas a
esses públicos sobre o detalhamento da crise, assim como a evolução do
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tratamento por parte da empresa) e inexistência de plano de gestão de crise
(o plano de gestão de crise é uma ferramenta fundamental para todas as
empresas) É apresentado como ferramenta para a elaboração e manutenção
de relacionamento com públicos de interesse em momentos de crise,
incentiva o planejamento das ações de comunicação para que a organização
consiga minimizar os problemas ou mesmo evite as crises).
Segundo as boas práticas, o gerenciamento de crises está sustentado
por três pilares: preparação, resposta e recuperação. Nesse contexto, as
empresas devem trabalhar na construção do plano de gestão de crises
(PGC), que deve considerar, entre outras, as etapas indicadsa na imagem a
seguir:
Figura 37 – Etapas do plano de gestão de crises.

Fonte: IBGC (2018).

Notemos que o método para gerenciamento de crises segue a mesma
lógica do gerenciamento de riscos, segundo os processos do PMBOK:
identificar; analisar para permitir uma priorização; desenhar um plano de
respostas; implementar o plano; controlar os resultados e lições aprendidas
com a implementação. O método do PMBOK será detalhado nas próximas
páginas.

13

IDENTIFICAÇÃO E
AVALIAÇÃO DE RISCOS
O termo risco é proveniente da palavra risicu ou riscu, em latim,
que significa ousar (to dare, em inglês). O risco tem origem na incerteza
existente em todos os projetos (IBGC, 2007).
Atualmente definimos risco como um evento ou uma condição incerta
que, se ocorrer, tem um efeito positivo ou negativo em pelo menos um dos
objetivos do projeto. Cada evento de risco tem uma probabilidade de ocorrer
e um determinado impacto, positivo ou negativo, nos objetivos do projeto.
O objetivo do gerenciamento de riscos (GR) é aumentar a probabilidade
e o impacto dos eventos positivos e reduzir ou eliminar a probabilidade e o
impacto dos eventos negativos no projeto.
De todo o espectro possível de riscos, interessam-nos os riscos
conhecidos, que são aqueles que foram identificados e analisados,
possibilitando o planejamento de respostas. Essas respostas visam ou a
evitar que o evento ocorra ou minimizar seus efeitos (probabilidade ou
impacto), ou, em último caso, a propor um plano de contingência, admitindose que nada pode ser feito para evitá-lo.
Correr riscos não depende da vontade ou da experiência da equipe de
projeto. O risco existe a partir do momento em que o projeto é concebido,
é inerente ao projeto.
Avançar no projeto sem um foco proativo no gerenciamento de riscos
aumenta o impacto que um risco realizado pode ter sobre o projeto e pode
levá-lo ao fracasso. Tendo isso em mente, devemos estar comprometidos
com uma abordagem proativa e consistente do GR durante todo o ciclo de
vida desse projeto.
O plano de gerenciamento de riscos tem por objetivo definir como
conduzir as atividades de gerenciamento de riscos de um projeto. O
planejamento dos processos é importante para garantir que o grau de
visibilidade do GR seja compatível tanto com a probabilidade quanto
com o impacto dos riscos no projeto. Além disso, também é importante
para garantir que as atividades relacionadas aos riscos sejam inseridas
no orçamento e no cronograma do empreendimento, sendo esse um dos
objetivos principais desse projeto.
Costuma-se entender “risco” como possibilidade de “algo não dar
certo”, mas seu conceito atual envolve a quantificação e aqualificação da
incerteza, tanto no que diz respeito às “perdas” quanto aos “ganhos”, com
243
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relação ao rumo dos acontecimentos planejados, seja por indivíduos, seja
por organizações:
Quando investidores compram ações, cirurgiões realizam operações,
engenheiros projetam pontes, empresários abrem seus negócios e
políticos concorrem a cargos eletivos, o risco é um parceiro inevitável.
Contudo, suas ações revelam que o risco não precisa ser hoje tão
temido: administrá-lo tornou-se sinônimo de desafio e oportunidade
(BERNSTEIN, 1996).

O risco é inerente a qualquer atividade na vida pessoal, profissional
ou nas organizações, e pode envolver perdas, bem como oportunidades.
Em Finanças, a relação risco-retorno indica que quanto maior for o nível
de risco aceito, maior o retorno esperado dos investimentos. Essa relação
vale tanto para os investimentos financeiros quanto para os negócios,
cujo “retorno” é determinado pelos dividendos e pelo aumento do valor
econômico da organização (IBGC, 2007).
13.1 DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE
RISCOS
O gerenciamento de riscos do projeto será realizado através do
emprego de seis processos definidos pelo PMBOK (PMI, 2017):
• o processo de planejar o gerenciamento de riscos define como
conduzir as atividades de gerenciamento de riscos para o projeto;
• o processo de identificar os riscos lista os riscos que podem afetar o
projeto e documentam suas características;
• o processo de realizar a análise qualitativa dos riscos consiste
na priorização dos riscos através de critérios empíricos para avaliação e
combinação de sua probabilidade de ocorrência e impacto.
• o processo de realizar a análise quantitativa dos riscos consiste em
avaliar numericamente o efeito dos riscos identificados nos objetivos gerais
do projeto.
• o processo de planejar respostas aos riscos consiste no
desenvolvimento de opções e ações para aumentar as oportunidades e
reduzir as ameaças aos objetivos do projeto;
• o processo de implementar as respostas aos riscos tem por objetivo
implementar as respostas planejadas em no processo anterior;
• o processo de monitorar e controlar os riscos consiste no
acompanhamento dos riscos identificados, monitoramento dos riscos
residuais, identificação de novos riscos e avaliação da eficácia dos processos
de tratamento dos riscos durante todo o projeto.
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13.2 IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS
Vários documentos que formam o plano de gerenciamento do projeto
são usados como entradas para que se identifiquem os riscos do projeto, tais
como: o termo de abertura do projeto (project charter); a estrutura analítica
do projeto (WBS); a estrutura analítica de riscos (RBS); o projeto básico,
o cronograma e o orçamento no caso de uma construção; a matriz SWOT.
A lista de riscos identificados é obtida a partir da distribuição
da documentação supracitada aos diversos interessados no projeto,
selecionados pelo gerente de projeto (GP), o que permitirá a utilização da
técnica Delphi. Como resultado dessa técnica, uma lista inicial de riscos
será formatada e complementada pela técnica de Brainstorm.
A identificação de riscos pode basear-se em dados históricos,
análises teóricas, opiniões de pessoas informadas e especialistas, assim
como em necessidades das partes interessadas. Convém que pessoas com
conhecimento adequado sejam envolvidas na identificação de riscos e que
a organização utilize ferramentas e técnicas de identificação de riscos
que sejam adequadas aos seus objetivos, às suas capacidades e aos riscos
enfrentados (ABNT, 2009).
É boa prática, quando a equipe de GR ainda não goza de elevado grau
de maturidade nesse processo, buscar na literatura técnica especializada
uma estrutura analítica de riscos (EAR) para servir de ponto de partida
para a categorização dos riscos do projeto.
A seguir está apresentado um exemplo de EAR a ser usada na
identificação dos riscos:
Figura 38 – Exemplo de EAP.

Fonte: elaboração própria.
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Os riscos identificados devem ser corretamente apresentados pela
sua descrição acrescida de causa-raiz e de possíveis efeitos. Um risco a ser
analisado pode ter mais de uma causa raiz e diversas consequências.
A título de exemplo, segue uma planilha de riscos identificados num
empreendimento de infraestrutura – as obras de ampliação de um aeroporto
internacional brasileiro da região Sudeste, uma obra realizada através de um
convênio entre o Ministério da Defesa, representado pelo Departamento de
Obras de Cooperação do Exército Brasileiro, e o Ministério dos Transportes
(atual Ministério da Infraestrutura), representado pela Infraero.
O planejamento do projeto seguiu à risca as recomendações do PMBOK
relativas aos processos de gerenciamento de riscos. O GR contribuiu
decisivamente no excelente resultado obtido na obra de terraplenagem
da ampliação do terminal de passageiros do aeroporto, com a redução do
prazo da obra em quase um ano e redução do orçamento da obra em torno
de 20%.
13.3 ANÁLISE DOS RISCOS
Como apresentado no módulo anterior, a análise de riscos é o processo
que tem por objetivo determinar o nível de risco, de modo a subsidiar a
avaliação e o tratamento de riscos (ABNT, 2009). A análise pode ser feita
por: métodos qualitativos (que definem o impacto, a probabilidade e o
nível de risco por qualificadores como “alto”, “médio” e “baixo”, com base
na percepção das pessoas); métodos semiquantitativos (que usam escalas
numéricas lineares ou logarítmicas previamente convencionadas para
mensurar a consequência e a probabilidade, os quais são combinados, por
meio de uma fórmula, para produzir o nível de risco) e métodos quantitativos
(que estimam valores para as consequências e suas probabilidades a partir
de valores práticos).
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Tabela 3 - Identificação de riscos (case: ampliação aeroporto internacional)

Fonte: elaboração própria.

A análise de riscos tem por objetivo a priorização dos eventos de risco
identificados. Após a priorização dos riscos será estabelecido um ponto de
corte, definindo aqueles que serão mitigados. A mitigação será proposta
através de um Plano de Resposta aos Riscos.
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Tabela 4 – Análise de riscos (case: ampliação aeroporto internacional).

Fonte: elaboração própria.

A tabela acima apresenta um exemplo de análise semiquantitativa da
mesma obra de terraplenagem da ampliação do terminal de passageiros do
aeroporto. Notemoa que foi atribuída uma escala numérica e unitária para
se aferir tanto o impacto quanto a probabilidade.
O produto probabilidade x impacto foi calculado a partir de uma média
ponderada de quatro parâmetros de sucesso (custo, tempo, escopo e
qualidade) para se determinar o impacto, cabendo ao parâmetro tempo o
peso dois e, aos demais, peso igual a um.
O resultado do produto foi classificado segundo uma matriz de
probabilidade e impacto em risco baixo, moderado e alto. Por conveniência,
adotou-se priorizar os riscos em ordem decrescente do produto probabilidade
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x impacto, eliminando-se os eventos classificados como risco baixo. Assim,
dos quinze riscos identificados e analisados restaram onze que merecerão
algum tipo de tratamento.
A tabela a seguir apresenta a lista de riscos priorizados resultantes do
processo de análise semiquantitativa.
Dentre os três métodos de análise descritos é certo que o método
quantitativo é o mais relevante como subsídio à tomada de decisão; porém
convém avaliar sempre a disponibilidade e o nível de esforço para se obter
as informações necessárias ao seu cálculo.
Para a execução do método quantitativo, além das informações
numéricas de probabilidade (em %) e de impacto (em moeda), é necessária
uma ferramenta informatizada (software ou planilha eletrônica), a fim de
permitir os cálculos. Uma das ferramentas mais utilizadas é a Simulação de
Monte Carlo.
O método de Monte Carlo é uma poderosa ferramenta para solução
de problemas não convencionais. Sua utilização, no entanto, requer
conhecimento detalhado do método, assim como cuidados especiais na
introdução de dados e interpretação dos resultados.
Tabela 5 - Lista de riscos priorizados.

Fonte: elaboração própria.
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O método de Monte Carlo, doravante referenciado como MMC e
também conhecido como simulação de Monte Carlo, consiste basicamente
na geração de números aleatórios associados a técnicas probabilísticas e é
utilizado para solução de problemas não convencionais, cuja solução por
métodos determinísticos seria muito trabalhosa, quando não inviável.
Por método determinístico entenda-se aquele baseado em discretizações
numéricas das variáveis das funções que descrevem o processo em análise.
A simulação estocástica utiliza variáveis aleatórias como entrada e
através de algoritmos computacionais baseados nas leis da probabilidade
e estatística, geram saídas que devem ser interpretadas como estimativas
estatísticas das características reais do processo em análise.
O MMC é, portanto, um método estocástico que utiliza variáveis
aleatórias para realizar a simulação, sendo que o resultado não será o mesmo
para cada recálculo, embora tenda a convergir para valores aproximados.
Outra característica da aplicação do MMC é a geração de cenários e
também a modelagem das variáveis de entrada através do uso de funções de
distribuição de probabilidade apropriadas ao problema em análise.
Uma vez definidas as funções de distribuição de probabilidade, a
simulação de Monte Carlo é realizada através da amostragem aleatória
dessas funções.
Por fim, o resultado final obtido traduz-se num histograma associado
a uma curva de densidade probabilidade acumulada, esta última em formato
típico de um “S”. Essa curva de densidade probabilidade acumulada será
o objeto de estudo para solução do problema em análise e quantificará,
em percentual, a probabilidade de determinado valor encontrar-se acima,
abaixo ou entre um intervalo de confiança escolhido (MACHADO;
FERREIRA, 2012).
A título de ilustração é apresentado um exemplo de aplicação do
MMC, retirado de Machado e Ferreira (2012). Trata-se de um projeto de
construção de uma residência unifamiliar em que se deseja estimar a duração
total da construção (em dias). O cronograma consta de 10 atividades (de
A a J), cada uma com sua precedência conhecida. Para cada atividade temse uma distribuição triangular (parâmetros: valor mínimo, máximo e mais
provável).
A simulação gerará mil cenários, com as dez entradas variando
aleatoriamente, gerando dessa forma mil caminhos críticos aleatórios.
Essas informações são agrupadas em intervalos e um histograma é gerado,
originando uma curva de densidade de probabilidade acumulada, que
representa a probabilidade de determinado valor encontrar-se acima ou
abaixo de um intervalo de confiança escolhido.
No caso do projeto de construção em análise, observa-se que, para o
risco de 15% a ser assumido pelo diretor da empreiteira, o prazo estimado

Governança, riscos e performance | 251

para o projeto é de 236 dias, ou seja, 236 dias é a duração com probabilidade
acumulada de 85%. Isso significa que, de todas as simulações feitas, somente
em 15% delas a duração total ultrapassou os 236 dias.
Figura 39 – Exemplo de aplicação do Método Monte Carlo.

Fonte: Machado e Ferreira (2012).

Caso o cálculo tivesse sido feito pelo método tradicional do caminho
crítico, utilizando o software MS Project, o prazo calculado seria de
aproximadamente 186 dias. De fato, se os 186 dias previstos com o uso
do MS Project forem analisados utilizando-se a curva de densidade
probabilidade gerada pela planilha, constata-se que esses 186 dias
representam praticamente 15% de chances de sucesso e 85% de fracasso, ou
seja, exatamente o oposto do desejado.
Extrapolando o exemplo de uma construção, o mesmo modelo poderia
ser facilmente transposto para o cálculo, por exemplo, da duração total
de um serviço logístico de transporte rodoviário da carga. Nesse caso, as
atividades seriam: o carregamento; a inspeção da carga; a preparação da
documentação; o deslocamento rodoviário; o descarregamento; a inspeção
da carga; a liberação da documentação etc.
Da mesma forma, ao invés do tempo, a variável de estudo poderia ser o
custo ou ainda a probabilidade de um conjunto de atividades. São infinitas
as possibilidades de aplicação do MMC.
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13.4 CLASSIFICAÇÃO E TIPOLOGIA DOS RISCOS CORPORATIVOS
No mundo empresarial os riscos podem ser categorizados, ou seja,
agrupados, dentre outros, pela sua origem ou pela sua natureza.
Pela origem, os riscos podem ser agrupados em externos (ocorrências
associadas ao ambiente macroeconômico, político, social, natural ou setorial
em que a organização opera) ou internos (originados na própria estrutura
da organização, pelos seus processos, seu quadro de pessoal ou de seu
ambiente de tecnologia).
Ampliando a categorização de riscos pela natureza apresentada no
módulo anterior deste livro, Deloitte (2017) apresenta o conceito dos cinco
pilares dos riscos empresariais:
• riscos financeiros: relacionados a mercado e risco de crédito, gestão
de capital, liquidez e risco de tesouraria, risco de contabilidade e relatórios
financeiros;
• riscos regulatórios: relacionados a estratégia regulatória, compliance
regulatório e resposta regulatória;
• riscos operacionais: relacionados a auditoria interna, asseguração,
risco de conduta, gestão avançada de riscos de relacionamento, risco
operacional e transformação, risco de tecnologia da informação;
• riscos estratégicos: relacionados a governança coorporativa,
reputação e risco de marca, gerenciamento de crise, sustentatibildade e
responsabilidade coorporativa;
• riscos cibernéticos: relacionados a estratégia cibernética, segurança
cibernética, vigilância cibernética e resiliência cibernética.
A figura a seguir mostra o grau de maturidade das empresas pesquisadas
por Deloitte (2017) nos cinco pilares de riscos empresariais identificados.
Figura 40 - Graus de maturidade.

Fonte: Deloitte (2017).
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No caso dos riscos financeiros, o atual momento de incertezas no
mundo por conta da Covid-19 e da guerra na Europa se traduz em uma
preocupação sobre como essa realidade impacta o mercado. Câmbio, taxas
de juros, crédito e custo de capital são exemplos de aspectos financeiros
influenciados pela política – e que têm sido monitorados com proximidade
por investidores. No Brasil, a escassez dos aportes públicos e a recente
elevação da taxa básica de juros promovida pela atual política econômica
impactam a disponibilidade de crédito e também a rentabilidade para quem
dispõe desses valores para injetar na economia. O país vive um movimento
de forte desestatização, principalmente na infraestrutura de transportes,
energia e telecomunicações. A responsabilidade pelo investimento sai das
mãos do Governo e vai para a iniciativa privada. Como resultado, muitas
empresas estão preocupadas com o seu fluxo de caixa e essa gestão se torna
prioritária frente aos investimentos e à busca por novas formas de captação
de recursos (DELOITTE, 2017).
Quanto aos riscos regulatórios, frente aos desafios regulamentares e
de mercado, é compreensível que a maior parcela das organizações direcione
esforços para estar em conformidade com as leis e regulamentações de seu
setor. A preocupação de grande parte dessas empresas se dá, principalmente,
em relação ao impacto que ações de não conformidade podem trazer para
a sua operação no curto e no médio prazo. O país vive um momento de
novos marcos regulatórios: reforma da previdência, reforma trabalhista,
marco do saneamento, lei das antenas, marco do transporte ferroviário etc.,
cujas implicações devem ser incorporadas rapidamente pelas empresas e
encaradas como oportunidades (riscos positivos) (DELOITTE, 2017).
Com relação aos riscos operacionais e em tempos de recursos escassos,
a gestão eficiente dos riscos operacionais das organizações tem sido um dos
principais instrumentos para a otimização contínua de custos, a melhoria da
eficiência e da rentabilidade e o alinhamento à estratégia corporativa. São
os momentos de escassez que impulsionam as empresas à correta gestão e
à otimização de suas despesas correntes. Entre os riscos operacionais mais
focados recentemente pelas empresas, estão os relacionados ao impacto de
práticas de relacionamento com terceiros, tais como gestão de contratos e
dependência de fornecedores. O capital humano, especialmente no que se
refere à retenção de talentos e ao plano de sucessão, também representa um
desafio na gestão desses riscos (DELOITTE, 2017).
Os riscos estratégicos, por sua vez, ameaçam a competitividade
e prejudicam a capacidade de se alcançar ou manter um desempenho
excepcional. Essas ameaças podem ser materializadas, por exemplo,
na mudança das preferências dos consumidores, em transformações
tecnológicas, no desalinhamento estratégico ou viés institucional, e se
expressam na reputação e na imagem da organização, bem como no seu
posicionamento de mercado. Em um mundo cada vez mais conectado e
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influenciado pelas mídias sociais e pelas conexões instantâneas, gerenciar
as expectativas de clientes e demais públicos de interesse (investidores,
executivos e reguladores, por exemplo) é fundamental para a mitigação de
riscos (DELOITTE, 2017).
Já com relação aos riscos cibernéticos, a segurança cibernética
entrou de vez na pauta da alta administração de grande parte das empresas.
Cabe aos conselhos de administração e comitês de auditoria e riscos
o acompanhamento cerrado e a evolução desse tema em seus mercados.
Houve um grande despertar em relação à segurança cibernética, muito em
função dos ataques virtuais, que tiveram alcance global. O dinamismo para
a criação de novos negócios, a alta dependência de tecnologia, bem como a
utilização de ambientes virtuais para a geração de negócios expuseram as
empresas de forma significativa (DELOITTE, 2017).
13.5 SINISTRO, CORRETORA DE SEGUROS, SEGURADORA,
GERENCIADORA DE RISCO
Quando a ocorrência prevista no contrato de seguro acontece, ela é
chamada de sinistro. Por exemplo, no caso de seguro domiciliar contra
roubo, se o evento acontecer, um sinistro será gerado. No seguro DPVAT
é a mesma coisa: como toda a população em território nacional é segurada,
um acidente de trânsito que gera um pedido de indenização é chamado de
sinistro.
Uma apólice de seguros de cargas bem elaborada é feita com a
participação do segurado e também de algumas importantes figuras que,
juntas, trabalham para garantir a tranquilidade e a segurança das empresas.
São elas: corretora de seguros, seguradora e gerenciadora de riscos.
13.5.1 Corretora de seguros
A corretora de seguros é sempre a primeira a fazer o contato com o
segurado. A ela compete o papel de colher informações sobre a operação,
através do questionário e, de posse dessas informações, solicitar à seguradora
uma cotação para o risco.
A corretora de seguros, especialista em seguros de transportes, ao
receber as informações do segurado, por sua experiência, já sabe quais são
as coberturas, cláusulas e condições necessárias para a operação, inclusive
sabe também qual melhor seguradora tem maior expertise ou apetite para
aquele determinado tipo de risco.
Cabe ainda ao corretor participar e discutir, com a seguradora e gerenciadora de riscos, as medidas de gerenciamento de riscos, custos do seguro dentre outras questões. Diferentemente de outros seguros, em que o
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corretor atua basicamente no fechamento do seguro, no seguro das cargas
a corretora de seguros participa sempre.
No dia a dia das operações de transporte, sempre aparecem
necessidades ou novidades que precisam ser levadas ao conhecimento
da seguradora e gerenciadora de riscos e, nesse caso, o corretor atua como
consultor do segurado.
Na ocorrência de sinistros, cabe também à corretora de seguros atuar
como o elo entre segurado e seguradora, auxiliando o segurado em todas
as etapas do sinistro, desde a vistoria até a liquidação.
13.5.2 Seguradora
A seguradora é, na prática, a empresa que, mediante o recebimento
de prêmio pago pelo segurado, garante a cobertura e a indenização ao
segurado em caso de sinistro.
Com base nas informações recebidas pela corretora de seguros, ela
“desenha” a proposta de seguros que, depois de analisada pela corretora
de seguros e assinada pelo segurado, acaba gerando o contrato de seguro,
também conhecido como apólice.
Normalmente a seguradora coloca na proposta de seguros as cláusulas,
condições, taxas e exigências que farão parte da apólice.
Nem todas as seguradoras operam com seguros de transportes, porém
a Corretora de Seguros especialista saberá sempre para qual seguradora
deverá direcionar o segurado.
13.5.3 Gerenciadora de riscos
O papel da gerenciadora de riscos é auxiliar o segurado a cumprir as
medidas e exigências contidas nas apólices. Normalmente as propostas/
apólices contêm uma relação de empresas que estão homologadas junto à
seguradora.
A corretora de seguros também auxilia o segurado a encontrar, dentre
as homologadas, a empresa que melhor lhe atenda, levando em consideração
o tipo de mercadoria transportada, percursos, valores, dentre outros fatores.
Os principais papeis da gerenciadora de riscos são os serviços de
monitoramento/rastreamento dos veículos de carga, bem como o serviço
de análise cadastral dos motoristas, que serve para evitar que as cargas
não sejam entregues a criminosos que, tentando se passar por motoristas,
estejam no intuito de praticar o desvio de cargas.
Em conjunto com o segurado e corretora de seguros e com base nas
exigências feitas pela seguradora, a gerenciadora de riscos pode elaborar
um documento denominado plano de gerenciamento de riscos (PGR),
no qual estarão contidas as regras e exigências a serem cumpridas pelo
segurado.

14

PROCESSOS DE GESTÃO
DE RISCOS TÍPICOS
Uma vez identificados e analisados os riscos empresarias, resta dar
algum tratamento à lista de riscos priorizados. Se, por um lado, o próprio
processo de identificação e análise já desperta a empresa para a importância
do assunto, devido à percepção de sua fragilidade frente aos eventos de risco,
por outro lado nasce uma angústia de não saber ao certo como resolver o
problema.
O conhecimento das técnicas e ferramentas do processo de elaboração
de um plano de respostas aos riscos e de como essas ações de resposta
devem ser comunicadas aos diversos níveis da organização resolve esse
problema, trazendo conforto aos gestores.
14.1 A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO NO GERENCIAMENTO
DE RISCOS VOLTADO PARA RESULTADOS
Durante todas as etapas ou atividades da aplicação do processo de
gestão de riscos, desde a identificação dos eventos de risco às rotinas de
monitoramento, deve haver comunicação informativa e consultiva tanto
internamente à organização quanto entre a organização e as partes
interessadas, internas e externas.
Internamente, cabe assegurar o perfeito entendimento dos gatilhos
associados aos eventos de risco e das ações de resposta aos riscos, além da
matriz de responsabilidades com a participação de cada nível da empresa.
Em relação aos stakeholders, os objetivos de uma comunicação eficiente
são:
• auxiliar a estabelecer o contexto apropriadamente e assegurar que
as visões e percepções das partes interessadas, incluindo necessidades,
suposições, conceitos e preocupações, sejam identificadas, registradas e
levadas em consideração;
• auxiliar a assegurar que os riscos sejam identificados e analisados
adequadamente, reunindo áreas diferentes de especialização;
• garantir que todos os envolvidos estejam cientes de seus papéis e
responsabilidades, e avalizem e apoiem o tratamento dos riscos.
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Convém que seja desenvolvido um plano de comunicação e realizada
consulta interna e externa para apoiar essa atividade, seja por meio de
documento formal, seja por meio de lista de verificação.
14.2 GESTÃO DE RISCOS E AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE
DO NEGÓCIO
O conceito de sustentabilidade tem crescido em importância ao longo
das duas últimas décadas, o que tem provocado mudanças no ambiente
corporativo, fazendo com que, além dos fatores econômicos e estruturais,
outras variáveis passem a fazer parte da responsabilidade das empresas.
Em um novo cenário de riscos, em que se apresentam as questões
socioambientais, as corporações necessitam identificar e tratar esses riscos
de forma a garantir o sucesso e a longevidade do negócio.
O conceito de responsabilidade social empresarial também conhecida
como responsabilidade social corporativa está relacionado com a ética
e a transparência na gestão dos negócios e deve refletir-se nas decisões
cotidianas que podem causar impactos na sociedade, no meio ambiente e no
futuro dos próprios negócios.
Responsabilidade social empresarial, portanto, diz respeito à maneira
como as empresas realizam seus negócios: os critérios que utilizam
para a tomada de decisões, os valores que definem suas prioridades e os
relacionamentos com todos os públicos com os quais interagem. O conceito
de RSE, de certa forma, está associado à expressão “sustentabilidade
corporativa”, em que a atividade das empresas se desenvolve em um
contexto socioambiental que condiciona a qualidade e a disponibilidade de
dois tipos fundamentais de capital: o natural e o humano (SILVA, 2010).
A RSE pode permitir, além da melhoria de imagem da empresa, o
aumento de vendas, a atração e a retenção de talentos na empresa, o acesso a
capital, o gerenciamento de riscos e o acesso a mercados (LYRA; GOMES;
JACOVINE, 2009).
O Compêndio para a Sustentabilidade (2010) afirma que o Brasil pode
ser considerado líder em RSE na região, concentrando os maiores avanços
no assunto. Ele destaca os seguintes exemplos:
• o papel de destaque no campo da normalização nacional da
responsabilidade social;
• o papel de destaque na co-coordenação de desenvolvimento da futura
norma internacional de RS: ISO 26000;
• o papel do setor financeiro brasileiro na promoção da RSE com o
lançamento, em 2005, do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), da
Bolsa de Valores do Estado de São Paulo (Bovespa);
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• pela liderança na adoção dos Princípios do Equador;
• pela criação de fundos éticos de investimento, a exemplo do Fundo
Verde do Unibanco e dos Fundos Ethical, do Banco Real/ABN Amro, bem
como pela adoção de critérios socioambientais na concessão de crédito;
• o Brasil também está entre os quatro países com mais certificações
na norma SA 8000 no mundo, após Itália e China, e alterna o terceiro lugar
com a Índia.
Na medida em que avançamos no século XXI, os riscos e oportunidades
enfrentadas pelos líderes corporativos tornam-se mais complexos e
imprevisíveis. Compreender e responder apropriadamente para um
desenvolvimento sustentável é um desafio real.
Para a Deloitte (2010), o relacionamento entre empresas, acionistas,
investidores institucionais, entidades financeiras e outros investidores
está diretamente relacionado à crescente demanda por transparência, quer
seja através dos canais de disponibilização de informações, quer seja pela
existência de um Código de Ética e Conduta.
A ideia do “triple bottom line” (TBL), proposta por Elkington (1997),
firmou-se como um elemento norteador de muitas estratégias corporativas
em todo o mundo. O “triplo resultado”, em tradução livre, diz que o sucesso
futuro no mercado dependerá da capacidade de uma empresa individual
atingir simultaneamente não somente o pilar tradicional da lucratividade
– prosperidade econômica – , mas também dois novos pilares: qualidade
ambiental – proteção ao meio ambiente – e justiça social. Assim, as
organizações devem desenvolver suas estratégias de negócio respeitando
essas três dimensões e, dessa forma, promover o desenvolvimento
sustentável.
Atualmente, as organizações preocupam-se com os riscos associados à
poluição, esgotamento de recursos, desastres ambientais, eventos climáticos
extremos e condições insalubres de trabalho. Isso tem impacto direto sobre
a atividade produtiva das organizações e seu posicionamento no mercado.
A pesquisa de Hart (2006) apresenta um conceito segundo o qual é
possível aplicar a visão de gestão de riscos associada à sustentabilidade de
forma bastante direta, com sinais de retornos claros acerca da criação de
valor para os investidores de uma empresa. Hart (2006) criou um modelo,
baseado no 2 x 2, em que busca organizar os parâmetros que são importantes
para o desempenho da empresa e para a criação de valor para os acionistas.
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Figura 41 – Modelo gestão de riscos x sustentabilidade.

Fonte: Hart (2006).

Enquanto o eixo vertical espelha a necessidade de as empresas
administrarem seus negócios nos dias atuais e, simultaneamente, buscarem
a criação de novas tecnologias para o mercado futuro, captando tanto a
demanda imediata quanto o crescimento à frente; o eixo horizontal indica
a necessidade de proteção das qualificações organizacionais internas, bem
como a tendência da empresa em alinhar-se com um novo universo de
stakeholders.
Essas quatro dimensões juntas criam, segundo Hart (2006), o desenho
para desempenho crucial no intuito de gerar valor para os acionistas, o que
colabora diretamente na discussão acerca da melhor forma de relacionar
sustentabilidade corporativa e desempenho empresarial.
Segundo Silva (2010), o quadrante inferior esquerdo foca no desempenho
a curto prazo: redução de riscos e custos imediatos. O quadrante inferior
direito tem um comportamento semelhante, mas o desempenho aqui é
relacionado aos novos stakeholders, que incluem fornecedores e clientes
na cadeia de valor imediata, investidores, reguladores, ONGs e mídia em
geral. O quadrante superior esquerdo orienta o foco em inovação, visando
ao crescimento futuro. Finalmente, o quadrante superior direito mostra a
empresa que estabelece sua rota de trajetória para o futuro.
Explodindo ainda mais esse conceito, a proposta de Hart (2006) é
definir iniciativas mais claras para cada um desses quadrantes. Essa linha
de raciocínio resulta no modelo da figura abaixo, uma evolução da figura
anterior.
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Figura 42 – Evolução do modelo de valor para os acionistas.

Fonte: Hart (2006).

14.2.1 Tipos de risco associados à sustentabilidade
Uma vez que foi discutida a proposta de Hart (2006) para iniciativas
que tratem riscos em quatro dimensões corporativas, no sentido de criar
valor para os seus acionistas, a partir de agora serão apresentados os tipos
de riscos associados à sustentabilidade identificados por Anderson (2005),
que possuem relação direta com o modelo de Hart (2006):
• boicote e reputação: as empresas que não valorizam ações que
endereçam as questões socioambientais ou que tenham projetos ou práticas
que contribuam negativamente para o risco climático estão sujeitas a
campanhas públicas que podem ferir sua reputação;
• diretores e gestores: os gestores e diretores devem ter certeza
de que controles internos estão sendo atendidos, inclusive sob pena de
serem responsabilizados criminalmente por algumas ações inadequadas.
Passivos trabalhistas e ambientais estão nos primeiros lugares das listas de
verificações das empresas atuais;
• danos ao ecossistema: o ecossistema onde a empresa opera é um
ambiente que deve estar alinhado com a dimensão da sustentabilidade da
organização. O risco econômico é uma grande preocupação das empresas
na medida em que suas atividades produtivas possam torná-las “poluidoraspagadoras”, o que sugere que o poluidor deve pagar pela poluição causada
ou pelo prejuízo à sociedade existente em seu entorno;
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• conformidade legal: as questões relacionadas às mudanças climáticas
são cada vez mais vistas como uma lacuna grave do mercado, e a tendência
é que surjam legislações mais específicas sobre o tema. Consideramos que
é importante a empresa antecipar-se às regulamentações, pois ela pode
ganhar tempo para testar materiais, tecnologias e processos que sejam
adequados a futuras exigências, até mesmo influenciando a criação de novas
normas;
• pressão dos investidores: há alguns anos iniciou-se uma tendência
mundial de os investidores procurarem empresas socialmente responsáveis,
sustentáveis e rentáveis para aplicar seus recursos. Essas empresas, ao
olhar de seus investidores, estão mais preparadas para enfrentar riscos
econômicos, sociais e ambientais;
• riscos de crédito, financiamento e seguros: empresas que falham ao
endereçar o gerenciamento de risco de sustentabilidade em suas atividades
podem encontrar dificuldade em levantar crédito para seus projetos. Mais
de cinquenta bancos em todo o mundo, incluindo instituições financeiras
brasileiras, assinaram os “Princípios do Equador”. Os bancos avaliam a
possibilidade de crédito para projetos sob a ótica desses princípios, que
consideram aspectos socioambientais;
• risco de relação e cadeia de valor: o risco de relação trata a
preocupação sobre toda a cadeia de valor produtiva, que envolve, em muitos
casos, vários fornecedores. Mudar as práticas do fornecedor é uma das
estratégias mais avançadas usadas hoje pelas empresas para estimular o
desenvolvimento sustentável. Tornar a cadeia de valor sustentável é um
dos desafios da sustentabilidade corporativa;
• riscos operacionais: as alterações no clima têm provocado grande
preocupação nos presidentes de empresas em todo o mundo, que buscam
cada vez mais quantificar de forma clara como o clima pode afetar sua
companhia. Há uma necessidade urgente em entender quais são os riscos
envolvidos na decisão de um projeto, visando a garantias de retorno mais
claras no futuro;
• oportunidades de negócio e vantagem competitiva: a gestão de
riscos em sustentabilidade pode abrir novos nichos de mercado e potencializar
os negócios das empresas comprometidas com o desenvolvimento
sustentável, através da melhoria na reputação, aumento da performance
financeira e ganho de vantagem competitiva.
14.3 RISCOS TÍPICOS
TRANSPORTE

DO

SETOR

DE

CONSTRUÇÃO

E

Em pesquisa realizada pela KPMG (2017), dentro do setor de
construção e engenharia (empresas de construção civil, materiais de
construção, engenharia consultiva e serviços diversos) e de transportes
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(empresas de transporte aéreo, hidroviário, ferroviário, rodoviário,
exploração de rodovias e serviços de apoio e armazenagem), foram listados
os dez riscos mais citados pelos representantes das empresas.
Em ordem de representatividade temos: riscos regulatórios (controle
de preços, normas ambientais, de saúde e segurança no trabalho e sanitárias,
política de mudanças climáticas e regulamentação das emissões de carbono,
política de gestão de resíduos sólidos, mudanças em leis trabalhistas e/ou
previdenciárias, regulação de setores como o de energia, telecomunicações e
do sistema financeiro, e regras da CVM ou da bolsa de valores onde a empresa
está listada etc.); riscos aos acionistas (volatilidade e falta de liquidez das
ações da companhia ou do mercado de capitais, diluição da participação
acionária, não pagamento de dividendos, restrição aos direitos dos acionistas
ou dificuldades que podem enfrentar para exercê-los, fechamento de capital
ou suspensão de determinados tipos de ação, aspectos tributários e restrição
a remessas de capital para o exterior etc.); concorrência (risco de atuar
em setores competitivos, como consequência, inclusive, de um processo de
consolidação do mercado); condições econômicas do mercado (políticas
macroeconômicas e suas implicações; oscilações de demanda, decorrente
da perda do poder de compra dos consumidores ou da retração do setor
para o qual a companhia fornece bens, produtos ou serviços, entre outras
razões; operações em mercados cíclicos e flutuação dos preços dos produtos
no mercado doméstico ou internacional; instabilidade política e percepção
de risco de investidores estrangeiros), riscos operacionais (gestão de
estoques; fornecedores de produtos e serviços; eficiência logística; qualidade
dos canais de vendas e de atendimento ao cliente; segurança e manutenção
das instalações); riscos associados à execução da estratégia de negócios
(gastos ou investimentos inesperados; dificuldades enfrentadas na ampliação
da capacidade produtiva; retorno de investimento abaixo do esperado;
riscos associados à aquisição, fusão e consolidação de empresas, incluindo
potenciais contingências e restrições impostas pelas regras de proteção à
concorrência); riscos jurídicos (processos judiciais existentes e futuros,
de natureza cível, trabalhista e tributária), riscos associados a atuação
do acionista controlador (acordo de acionistas; cláusulas estatutárias
que dificultam a tomada de controle por outros acionistas; conflitos de
interesse que envolvem partes relacionadas; conflito entre os acionistas
controladores ou entre controladores e minoritários), riscos financeiros e
de caixa (falta de liquidez; estrutura ou nível de endividamento; eventual
dificuldade de captar recursos ou necessidade de sujeitar-se a condições de
financiamento pouco favoráveis; operações de hedge e uso de derivativos)
e riscos associados aos gestores (associados a desempenho, formas
de avaliação e remuneração, e eventual perda de gestores, sobretudo de
membros-chave da alta administração).
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Figura 43 – Resultado setor construção e transportes.

Fonte: Pesquisa KPMG (2017).

14.4 SISTEMA DE GESTÃO DE RISCOS E INDICADORES TÍPICOS
DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
A escolha de um sistema de gestão de riscos passa invariavelmente
pela escolha de um software de gestão de KPI. Esse sistema deverá dispor
dos seguintes recursos e benefícios para a empresa:
• fácil de usar e acessível a todos dentro da organização;
• oferecer visualização de dados clara, em sequência lógica e intuitiva;
• capacidade de personalizar os KPI;
• capacidade de gerenciar os KPI on-line através de dispositivos móveis;
• oferecer bom suporte ao usuário;
• apresentar relatórios de KPI de fácil entendimento, bem apresentados,
editáveis e exportáveis;
• reduzir o tempo necessário para coletar e analisas dados;
• permitir a integração de dados personalizados de cada projeto.
No setor de logística, o uso de medidas de desempenho é essencial para
que uma empresa, ou mesmo seus clientes, possam avaliar os resultados do
serviço prestado.
Os sistemas modernos de medida do desempenho logístico incluem a
monitoração (acompanhamento contínuo do desempenho visando ao relato à gerência), o controle (acompanhamento do desempenho ao longo da
execução a fim de torná-lo compatível com a meta) e o direcionamento das
operações logísticas (projetadas para motivar as equipes).
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Medidas típicas de monitoração incluem o nível de serviço e os
componentes dos custos logísticos; já um exemplo de controle é o
acompanhamento das avarias ocorridas no transporte; e as medidas
de direcionamento podem ser exemplificadas pelo “pagamento por
desempenho”.
As medidas de desempenho podem ser inteiramente baseadas em
atividades ou em processos. As baseadas em atividades concentram-se na
eficiência e na eficácia dos esforços de cada atividade específica, enquanto
as medidas baseadas nos processos consideram a satisfação do cliente com
o desempenho de toda a cadeia de abastecimento.
De forma geral, as medidas de desempenho logístico comtemplam os
seguintes parâmetros: custo de transporte; custo de armazenagem; prazos
de entrega; tempos de movimentos; tempos de atendimento a pedidos
(lead time); taxas de ocupação de veículos; níveis de estoque; quantidades
devolvidas; nível de avarias; número de pedidos atendidos; número de
reentregas; frequência de falta de mercadorias etc.
O setor de transportes, por sua vez, é um dos mais importantes para
logística e para a cadeia de suprimento das empresas. Possui impacto direto
nos resultados das organizações e, consequentemente, no custo final dos
produtos. Por isso, é importante se conhecer alguns indicadores específicos
desse setor, tais como:
• custo do frete por unidade: custo total do frete / número de
unidades enviadas por período. Útil quando há padronização de produtos.
Pode ser detalhado por tipo de transporte;
• taxa de utilização do veículo: peso transportado / capacidade do
veículo.
• custo de frete de saída como uma percentagem das vendas: custo
do frete / receita das vendas. Serve para avaliar o desempenho financeiro
da área de vendas;
• custo de frete de entrada como uma percentagem das vendas:
custo do frete dos produtos comprados / custo dos bens adquiridos em
determinado período;
• tempo em trânsito: intervalo de tempo entre a saída do produto e
sua entrega no destino;
• reinvindicações como porcentagem do custo de transporte: custo
com pleitos de perdas e danos / custo total do transporte. Podem indicar
problemas com embalagem, armazenamento ou com a transportadora;
• taxa de retorno do caminhão: intervalo de tempo entre a chegada
do caminhão para carregamento e a saída do caminhão. Indica problemas
com manuseio da carga;
• porcentagem de cargas rastreáveis: número total de cargas com
rastreamento / número total de cargas em determinado período de tempo.
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Outros tipos de indicadores de desempenho são os relacionados às
atividades de distribuição. Estes concentram-se na medição da eficiência e
do desempenho do fluxo de produtos de um centro de distribuição para o
cliente. A seguir, destam-se alguns KPI de distribuição:
• prazo de entrega do pedido: tempo médio entre o pedido e a entrega
do produto;
• taxa de pedido perfeito: número de pedidos entregues sem falhas
/ número total de entregas. Indica a taxa de sucesso do armazém ou da
distribuição;
• taxa de pedidos em atraso: taxa de pedidos de itens que não foram
estocados. Indica pico de demanda, falta de planejamento ou erros de
previsão;
• taxa de rotatividade do estoque: mostra as rotações de estoque
para diferentes tipos de itens;
• rentabilidade por item: lucratividade relativa de clientes, mercados,
canais e produtos;
• taxas de remessa no prazo: compara o desempenho da remessa no
prazo para diferentes armazéns e itens.
4.5 DESENHO DOS PLANOS DE TRATAMENTO E RESPOSTA
AOS RISCOS TÍPICOS
Cada um dos riscos que compõem a lista de riscos priorizados deve
sofrer um tratamento a partir da escolha de uma estratégia de resposta.
Rememorando o módulo anterior, temos que, em relação às
ameaças, podemos escolher entre: evitar o risco, reduzir (mitigar) o risco,
compartilhar (transferir) o risco; aceitar (tolerar) o risco. Já no caso de
oportunidade, temos as seguintes opções: explorar, compartilhar, melhorar
ou ainda aceitar o risco.
O plano de tratamento de riscos deve conter, além da relação de riscos
priorizados e das estratégias possíveis para riscos negativos e positivos,
diretrizes e orientações sobre o apetite ao risco da organização. Para cada
risco deve-se definir: sua prioridade; a descrição do risco; suas causas
prováveis; a estratégia escolhida para resposta; as ações a serem adotadas,
seus responsáveis e o prazo de implementação; os gatilhos de acionamento
das medidas de resposta; outras observações julgadas pertinentes.
A seguir são apresentados o tratamento proposto aos quatro primeiros
riscos constantes da lista de riscos priorizados da obra de ampliação do
terminal de passageiros de um aeroporto internacional.
Como pode ser facilmente observado, as ações de resposta devem ser o
mais objetivas possível. Isso facilita não somente sua implementação, mas o
próprio monitoramento do plano de respostas aos riscos.
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Tabela 6: Plano de Resposta ao Risco 1.

Fonte: elaboração própria.
Tabela 7 - Plano de Resposta ao Risco 2.

Fonte: elaboração própria.
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Tabela 8 - Plano de Resposta ao Risco 3.

Fonte: elaboração própria.
Tabela 9 - Plano de Resposta ao Risco 4.

Fonte: elaboração própria.

15

MONITORAMENTO DE RISCOS
Em um mundo no qual as informações são abundantes, compartilhadas
na web em tempo real e disponíveis em diferentes formatos, saber transformar
em valor esse inventário é um diferencial que deve ser incentivado pelo
conselho de administração e pela diretoria executiva das organizações.
As soluções integradas de inteligência de negócios (business intelligence
– BI) e governança, gerenciamento de riscos e compliance (governance,
risk management and compliance – GRC) permitem, em suas arquiteturas
de Big Data Analytics, tratar a gama e a demanda crescentes de dados que
impactam os modelos de negócios.
O uso de plataformas em tempo real e/ou digitais para o monitoramento
empresarial vem crescendo de forma significativa e é uma vantagem
competitiva para as organizações IBGC (2021).
15.1 SISTEMA DE MONITORAMENTO E INDICADORES DE
DESEMPENHO
Para a implantação bem-sucedida de um sistema de monitoramento, as
métricas de monitoramento de geração de valor devem:
• estar alinhadas às estratégias da companhia;
• ter uma frequência de acompanhamento (diária, semanal ou mensal
etc.);
• ser executadas de forma estruturada para todos os níveis da
organização;
• ser atualizadas anualmente e de forma integrada, com base nas
estratégias, no orçamento, nos fatores críticos de sucesso e na matriz de
riscos.
O mundo dos negócios não existiria sem controles e monitoramento.
A questão se torna ainda mais relevante nos tempos atuais, em que as
companhias convivem com um excesso de informações (data overload).
Diante disso, definir um número limitado e representativo de indicadores
de monitoramento é crucial para acompanhar as estratégias estabelecidas e
medir a evolução das empresas.
Nesse sentido, recomenda-se o uso de um painel de monitoramento
em tempo real, que registre de modo sistemático e informatizado os
indicadores. Em linhas gerais, tal ferramenta deve:
268
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• representar, da forma mais fiel possível, a realidade da empresa, a fim
de monitorar estratégias, resultados, fatores críticos de sucesso e os riscos;
• manter o foco nos objetivos e questões críticas;
• alocar tempo e recursos de forma eficiente para reduzir surpresas;
• criar condições para definir ações rápidas de correção de rota.
O conselho e a diretoria executiva têm papel-chave nesse processo e
precisam valer-se dos painéis de monitoramento para agir de forma eficiente
e sistemática. No controle dos negócios, é preciso levar em conta também
a multiplicidade de metas: equipes de uma mesma organização podem ter
objetivos conflitantes em diferentes categorias, travando o desempenho da
companhia caso a liderança não tenha uma visão do todo.
A seguir, são descritas formas de painéis de controle/ferramentas e
modelos de gráficos que podem ser utilizados pela empresa mapear, discutir
e alinhar os indicadores de desempenho.
15.1.1 Balanced Scorecard (BSC)
O Balanced Scorecard, como já apresentado anteriormente, é um sistema
balanceado de gestão que consolida os principais indicadores escolhidos e
permite identificar rapidamente a missão, a visão, as estratégias, o plano de
ação e as métricas da organização.
15.1.2 Objetivos e resultados-chave (Objective and Key Results – OKRs)
As contínuas mudanças no ambiente de negócios afetam a capacidade
da empresa de criar valor econômico e crescer de forma sustentável. Nesse
contexto, a metodologia de gestão empresarial OKR (objetivos e resultadoschave, em tradução livre) pode ser uma opção interessante, pois estimula os
colaboradores a se concentrarem nas prioridades da organização de forma
contínua e permite a mensuração desse processo.
Segundo o IBGC (2021), sua implantação segue um encadeamento
lógico: primeiro, define-se o propósito; depois, a estratégia; e, por fim, os
objetivos e resultados-chave.
Essa metodologia pode ser aplicada a diferentes portes e tipos de
organização (empresas familiares, startups, instituições públicas). Uma das
vantagens da metodologia OKR é que ela ajuda a transformar as metas
da companhia em ações imediatas, permitindo uma avaliação contínua
dos resultados, sem perder de vista a perspectiva de longo prazo dos
colaboradores, o trabalho em equipe e a valorização do crescimento pessoal.
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Figura 44 – Exemplo de BSC.

Fonte: Sua empresa já implementou o balanced scorecard? ([202-?]).

A avaliação do desempenho ocorre por meio da interação entre o
profissional e o líder da área. Como o método é muito dinâmico, recomendase o uso de aplicativos que permitam conexão em tempo real. Existem
também softwares para gestão dos OKRs. A figura abaixo apresenta
exemplos de OKRs:
Figura 45 – Exemplos de OKRs

Fonte: Danieli (2022).

15.1.3 Outros painéis de monitoramento
A forma de divulgar os indicadores em painéis de monitoramento
depende do estágio de desenvolvimento e dos requisitos dos diferentes
níveis da organização, da frequência da geração de informações e do uso
dos painéis de monitoramento para análise e decisão no tempo certo.
Os painéis de monitoramento podem ter divulgação diária, semanal e
mensal, e a sua periodicidade depende da escolha dos indicadores e de como
o conselho e a diretoria executiva pretendem utilizá-los, acompanhá-los,
cobrá-los e elaborar planos de correção.
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As métricas devem ser apresentadas por meio de dashboards, gráficos,
painéis, relógios, entre outros:
• dashboard é uma tabela de uma página com as principais métricas
escolhidas pela empresa para monitorar a execução de seu plano estratégico;
• no caso de processos contínuos (máquinas, internet, número de
clientes que acessam dados etc.), e para organizações que possuem essas
áreas conectadas on-line, o acompanhamento pode ser feito por meio de
painéis, por exemplo os relógios de controle;
• gráficos bidimensionais com série temporal de variável independente.
Figura 46 – Exemplo de painel.

Fonte: IBGC (2021).
Figura 47 – Exemplo de Dashboard.

Fonte: IBGC (2021).
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Figura 48 – Exemplo de gráfico.

Fonte: IBGC (2021).

15.1.4 Análise de valor agregado
Outra forma de monitorar indicadores de desempenho de projetos
em geral, e que pode ser aplicada no setor de infraestrutura, de logística
ou de transportes, é a análise de valor agregado (em inglês, earned value
management – EVM).
Valor agregado tem foco na relação entre os custos reais incorridos e
o trabalho realizado no projeto dentro de um determinado período. O foco
está no desempenho obtido em comparação com o que foi gasto para obtêlo (FLEMING; KOPPELMAN, 1999).
A metodologia baseia-se na relação entre três curvas:
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• valor previsto (VP): valor que indica a parcela do orçamento que
deveria ser gasta, considerando o custo da linha de base da atividade,
atribuição ou recurso;
• valor agregado (VA): valor que indica a parcela do orçamento que
deveria ser gasta, considerando-se o trabalho realizado até o momento e o
custo de linha de base da atividade, atribuição ou recurso; e
• custo real (CR): mostra os custos reais decorrentes do trabalho já
realizado por um recurso ou atividade, até a data de referência, ou a data
atual do projeto, provenientes dos dados financeiros.
Essas curvas são traçadas sempre com referência a valores financeiros
e a partir de dados previstos ou medições dos projetos.
A curva de valor previsto (VP) representa a baseline de qualquer
projeto. Ela indica o acumulado em unidade monetária (R$, por exemplo)
do valor de execução previsto do projeto. Esse valor pode ser calculado a
partir do somatório do produto entre as quantidades e os valores unitários
de todas as atividades previstas no cronograma do projeto, em cada período.
Essas informações constam do cronograma físico-financeiro do projeto.
Essa curva, em particular, apresenta um formato característico próximo a
um “S”, por isso também é chamada de curva S.
A curva de valor agregado (VA) representa, na prática, a medição
acumulada em unidade monetária (R$, por exemplo) do serviço executado
até o momento, ou seja, é calculada pelo somatório do produto entre as
quantidades de fato executadas e os valores previstos. Essas informações
são obtidas nas medições de campo.
Já a curva de custo real (CR) representa o total apropriado de despesas
necessárias para a execução das atividades realizadas até o momento. Essas
informações, por sua vez, estão disponíveis nos departamentos financeiros
das empresas.
O método promove uma série de interpretações que permitem o
monitoramento do status do projeto, em relação ao custo e ao prazo. Isso é
possível a partir da variação observada nessas três curvas, em determinada
data de controle. A seguir são listados os principais parâmetros:
• variação de prazo (VPr): valor agregado (VA) – valor previsto (VP);
• variação de custo (VC): valor agregado (VA) – custo real (CR);
• índice de desempenho de prazos (IDP): valor agregado (VA) /
valor previsto (VP);
• índice de desempenho de custos (IDC): valor agregado (VA) /
custo real (CR).
A variação de prazo (VPr) positiva ou o índice de desempenho de
prazos (IDP) maior que 1 indicam que o projeto está adiantado, pois o
valor medido supera o previsto para aquela data-base; ao contrário, a VPr
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negativa ou o IDP menor que 1 indicam que o projeto está atrasado em
relação ao previsto.
Figura 49 - Análise de valor agregado.

Fonte: Cândido, Carneiro e Heineck (2014).

A variação de custo (VC) positiva ou o índice de desempenho de
custos (IVC) maior que 1 indicam que o projeto está superavitário, ou
seja, a medição supera as despesas; caso contrário, a VC negativa ou o IVC
menor que 1 indicam que o projeto está deficitário, o que deve acender a luz
amarela, pelo risco de o projeto se tornar inviável financeiramente.
O método também permite que se façam previsões (forecasting) sobre
o término do projeto. Essas projeções são feitas a partir do desempenho
obtido pelo projeto até o momento. A resposta às tradicionais perguntas
dos nossos chefes, do tipo “Qual será o custo final do projeto?” ou “Quando
o projeto terminará?”, poderá, finalmente, ser dada de forma assertiva,
através da adequada utilização da análise de valor agregado.
Em relação à previsibilidade de projetos, tem-se a seguinte terminologia:
• estimativa no término (ENT): custo real (CR) + estimativa para
terminar (EPT);
• variação no término (VNT): orçamento no término (ONT) –
estimativa para terminar (EPT);
• duração estimada: duração planejada / índice de desempenho de
prazo (IDPr);
• atraso para terminar: duração planejada – duração estimada; e
• estimativa para terminar (EPT): (orçamento no término (ONT) –
valor agregado (VA)) / índice.1
1 É o índice de desempenho do projeto e poderá ser igual a 1, no caso de pressupor que o restante
do projeto seguirá na previsão original (estimativa otimista); poderá ser igual ao IDC ou do IDP.

16

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O mundo atual está cercado de alta volatilidade e incerteza. Os efeitos
do fenômeno “Pandemia Covid-19” reforçou a importância e a necessidade
de instituições com boas práticas de governança, compliance e gestão de
riscos internalizadas e amadurecidas. As organizações que não as possuíam
ou possuíam em estágio inicial passaram por muito mais dificuldades, comparados àquelas que buscaram transformar a crise em oportunidades ou
pelo menos mitigar os efeitos desastrosos que ocorreram em várias empresas dos diversos segmentos.
A Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Produtividade do
Ministério da Economia (Sepec-ME) divulgou, em setembro de 2020, a
lista dos setores econômicos mais afetados pela pandemia do novo coronavírus após ser decretado estado de calamidade pública no Brasil, considerando a variação do faturamento e relevância do setor na economia. As
10 atividades econômicas mais impactadas pela pandemia são: i) atividades
artísticas, criativas e de espetáculos; ii) transporte aéreo; iii) transporte ferroviário e metroferroviário de passageiros; iv) transporte interestadual e
intermunicipal de passageiros; v) transporte público urbano; vi) serviços
de alojamento; vii) serviços de alimentação; viii) fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias; ix) fabricação de calçados e de artefatos
de couro; x) comércio de veículos, peças e motocicletas.
O setor de infraestrutura foi atingido fortemente nos itens ii a v acima. Nesse sentido, o senso de urgência de debate, reflexões e tomada de
decisão nesses setores exigiu uma boa governança com visão estratégica,
criatividade e capacidade de adaptação das empresas às situações e desafios impostos por baixo crescimento econômico, interrupção ou restrição
em algumas cadeias de suprimento, aumento expressivo da inflação e da
taxa de juros. Atualmente, há uma consciência da importância do papel dos
acionistas, usuários e cidadãos na gestão das organizações e na cobrança
por prestação de contas do desempenho. Isso impõe aos administradores a
necessidade de profissionalização, primando por qualidade e transparência
na execução de suas ações.
A complexidade envolvida nos processos de produção e execução do
setor de transporte e infraestrutura envolve os gestores em muitos desafios, que podem trazer riscos irreparáveis para a empresa e o mercado.
Este livro foi escrito com o propósito de servir como guia referencial
para capacitar, em governança, compliance e gestão de riscos, líderes que
atuam na infraestrutura de transportes. O material tem por objetivo pre275
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pará-los para tomar decisões embasadas e integradas com boas práticas de
governança, compliance e gestão de riscos (GRC).
Esperamos despertar a crença e o entendimento de que a governança
direciona a gestão para colocar em prática a estratégia, mas destaca a importância da integridade para assegurar que o valor gerado trata as incertezas com acerto e promove comportamento íntegro, justo e ético. A governança é a base estrutural da sustentabilidade das organizações, propiciando
melhoria no desempenho e nos resultados, mas requer envolvimento da
alta administração e desdobramento de boas práticas em toda organização.
O livro traz um compêndio sobre governança, gestão de riscos e compliance com vários insights para apresentar mecanismos e práticas que permitam executar estratégias na vida corporativa. O livro ao apresentar os
requisitos e elementos básicos de uma boa governança e de um programa
de compliance, buscando sinalizar que governança, integridade e resultados caminham juntos.
Outro ensinamento importante deixado foi o debate sobre a importância do planejamento logístico, melhores prática e os riscos de não o fazer.
Agregou, ainda, a reflexão de que resultado e performance estão associados
ao limite de risco que a organização está disposta a correr. A tolerância aos
riscos fixa um mandato com um teto para tomada de decisões relativas aos
negócios da empresa que quer inovar e crescer. O apetite a risco orienta a
forma como a organização distribui recursos, limita sua estratégia ou formas de execução.
A obra apresentou também os avanços da gestão de riscos e as linhas
de defesa, papéis e responsabilidades, centrados na organização de suas estruturas de governança e protagonismo da alta administração com destaque às interações, comunicações e arranjos que ocorrem nas organizações.
Abordamos, também, a gestão por resultados, conhecida pelos termos
ingleses “Management by Objectives” (MBO) ou “Management by Results” (MBR), e a compreensão do processo de gestão de mudanças, fixação de
metas e indicadores de desempenho, gerenciamento de crise ao longo da
caminhada de uma organização que pretende entregar resultado com valor
agregado.
A necessidade de boa governança é ponto de debate em todo mundo, e
o material será mais uma ferramenta para contribuir para profissionalização dos líderes e colaboradores de toda cadeia da infraestrutura de transportes, primando pela qualidade e excelência na execução de suas ações.
Vivemos, no Brasil, um movimento de modernização da gestão pública
e privada aderente a uma jornada em curso no mundo todo. É um processo
robusto com expansão gradual e cada vez com mais vigor nos últimos 10
anos, por todos os continentes. Este livro, assim, pretende ser mais uma
contribuição para darmos mais um passo na melhoria de governança das
organizações, sejam elas públicas ou privadas.
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