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RESUMO 

 

O presente trabalho se propõe a discutir as políticas públicas promovidas pelos órgãos 

governamentais no tocante à transparência da divulgação de dados em portais de internet. O 

foco de análise são as sociedades de economia mista federais listadas em bolsa, que serão 

observadas na perspectiva das diversas normas produzidas em relação ao tema, expedidas 

pelo Tribunal de Contas da União, Ministério da Transparência (Controladoria-Geral da 

União), Ministério do Planejamento, Assembleias Legislativas Estaduais e Congresso 

Nacional. Ainda são feitas avaliações de alguns websites em cotejo com as normas vigentes, 

bem como proposições de melhorias na concepção de uma política de transparência mais 

estruturada, em benefício dos investidores e da sociedade. 

 

Palavras-chave: Transparência. Governança. Compliance. Websites. Portais de Internet. Lei 

de Acesso à Informação. Lei Anticorrupção. Lei das Estatais. Tribunal de Contas da União. 

Ministério da Transparência. Controladoria-Geral da União. Ministério do Planejamento. 

BM&FBOVESPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Transparency of Stated-Owned Enterprises listed in Brazilian Stock Exchanges:  

a website perspective 

 

 

The present study examines and evaluates public policies that promote transparency and the 

disclosure of data on web portals. The focus of the analysis is on state-owned enterprises 

listed on the Brazilian Stock Exchange (BM&FBOVESPA).These enterprises are evaluated in 

conformity with obligations imposed upon them by the aforementioned policies, as well as the 

Court of Auditors, the Ministry of Transparency, the Ministry of Planning, State Legislative 

Assemblies, and the national Congress. Propositions are then made for improvements in 

structure and organization of transparency policies, for the benefit of investors and society. 

 

Key-words: Transparency. Governance. Compliance. Websites. Brazilian Freedom of 

Information Law. Brazilian Anti-corruption Law. Brazilian State Company Enterprises Law. 

The Court of Auditors. Ministry of Transparency. Brazilian Stock Exchange. 
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1 PROJETO EXECUTIVO 
 

"All crises are windows of opportunity, but windows of opportunity 
do not require a crisis" (ALSTON et. al., 2016, p. 177).  

 

O presente projeto executivo tem por objetivo avaliar se as sociedades de economia 

mistas federais listadas na BM&FBOVESPA (Bolsa) estão cumprindo com obrigações de 

transparência proativa impostas por diversas normas, a partir da visão trazida pela Lei de 

Acesso à Informação Pública 12.527/2011 (LAI). Estas obrigações são diversas e esparsas e 

incluem, principalmente, a Resolução da CGPAR105/2015, a Lei Anticorrupção 12.846/2013, 

a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (ICVM) 480/2009 e a Lei das Estatais 

13.303/2016. 

 

Em outras palavras, o objetivo principal deste trabalho é observar em que medida as 

sociedades de economia mista (SEM) federais abertas e listadas em bolsa cumprem as 

recentes diretrizes legais e normativas trazidas pela legislação pós-LAI apresentada, seguindo 

a tendência – e o discurso – a favor de maior transparência do ambiente corporativo das 

estatais. Em caráter complementar, buscar a compreensão do estabelecimento de uma política 

pública nos demais níveis federativos concernentes à matéria. Assim, analisa-se como estes 

dados estão sendo estruturadas e como está sendo formatada a política pública de divulgação 

de dados por meio dos portais. 

 

Para se alcançar o objetivo proposto, inicialmente foi feita uma compilação de dados 

com o intuito de se compreender, dentre outros aspectos, a vigência, a disposição e a 

competência da legislação em comento. Diante do volume de dados e das particularidades de 

cada norma, sua decodificação mostrou-se essencial ao estudo, pois evidenciou claramente o 

que deve ser cumprido hoje pelas sociedades de economia mista listadas em bolsa. 

 

Em face de tal levantamento procedeu-se à análise do objeto, tomando-se como 

referência o componente “publicidade” dos elementos da transparência das contas públicas 

(PLATT NETO, 2009). Como complemento, os sites foram analisados partindo-se da 

metodologia desenvolvida pelo Programa de Transparência Pública da Fundação Getulio 

                                                 
1Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da 
União. 
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Vargas (FGV, 2016), criada para mensurar a Transparência em nível local no Brasil. Após a 

harmonização das normas, quatro classificações foram feitas de acordo com essa metodologia, 

ponderando completude, processabilidade, acessibilidade e tempestividade.  

 

Ainda foram encaminhados formulários a todas as SEM abertas federais, Ministério do 

Planejamento, Ministério da Transparência, Governos Estaduais2, Distrital e Prefeitura de São 

Paulo, buscando-se dialogar com os diversos setores envolvidos no estabelecimento da 

política pública de transparência, e compreender se tais medidas reverberaram ao nível das 

estatais estaduais e municipais. Até a data de corte estipulada para o envio das respostas aos 

formulários, BB Seguridade, Eletrobrás, Banco do Nordeste haviam retornado os 

questionamentos, destacados no Anexo II. Os Estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande 

do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Prefeitura de São Paulo apresentaram 

respostas às formulações.  

 

Após a definição do quadro de análise, passou-se à apuração, nos respectivos websites, 

do cumprimento pelas sociedades de economia mista abertas do disposto nas normas, cujo 

resultado completo encontra-se no Anexo I. Ressalte-se que com a definição do objeto de 

análise nas SEM federais, algumas restrições foram superadas na análise do quadro 

normativo, posto que, em certos casos, dúvidas poderiam ser suscitadas quanto à 

obrigatoriedade de disponibilização imediata de determinados dados pelas estatais (apesar de 

se considerar todas as normas vigentes). 

 

No que tange aos entes federativos e órgãos relacionados à implementação da política 

pública de transparência, a resposta obtida pelos Governos Estaduais revela, grosso modo, a 

inexistência de políticas públicas de divulgação de informações para as estatais competentes. 

Com relação ao formulário enviado ao Departamento de Coordenação e Governança das 

Empresas Estatais – DEST, não houve retorno. E, por fim, quanto ao formulário enviado ao 

Ministério da Transparência, por intermédio da Controladoria-Geral da União (CGU), esta se 

manifestou pela impossibilidade do fornecimento de tais informações, em virtude do acesso 

restrito a que os autos dos processos administrativos estão sujeitos até o seu julgamento, por 

força do § 3º, do artigo 7º, da LAI.   

 

                                                 
2 Foram provocados os governos que possuem estatais listadas em bolsa, a saber: DF, MG, SC, SP, SE, ES, PA, 
PR, RS, e SP. 
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Os websites consultados, que formam o total das SEM federais com ativos em bolsa, 

de acordo com a metodologia empregada, revelou falhas na divulgação de algumas 

informações importantes de transparência, como documentos e filtros para análise de 

contratos, e outros mais específicos, mas de grande relevância, como políticas de dividendos e 

transações com partes relacionadas. 

 

Por seu turno, a apuração do cumprimento pelas sociedades de economia mista 

listadas em bolsa, em seus respectivos websites, das disposições trazidas pela legislação em 

estudo revelou o quanto a desarticulação das políticas de transparência das estatais dificulta a 

avaliação de seu atendimento, dada, basicamente, a quantidade de itens a serem atendidos de 

relevância questionável, e o caráter impreciso de algumas disposições.  

 

Para a consecução do presente projeto executivo, estruturou-se o estudo da seguinte 

maneira: no Capítulo 2, apresenta-se a fundamentação teórico-empírica que envolve o objeto 

de pesquisa, tratando-se do peso econômico das estatais no caso brasileiro e agigantamento do 

setor. O Capítulo 3 trata da importância da tríade transparência, governança e compliance, 

notadamente sob a perspectiva dos investidores. O Capítulo 4 expõe a mencionada 

metodologia empregada pela FGV ao trabalho para análise de transparência no ambiente 

virtual, com as iniciativas nacionais de divulgação e disclosure de dados das SEM pelas 

aludidas leis. 

 

Confirma-se os portais de internet como o meio de veiculação de informação mais 

importante dessas empresas ao público investidor (Anexo II). Verifica-se, no entanto, que a 

pequena repercussão da Lei das Estatais no âmbito público pode-se constituir em futuro 

problema na alimentação dos sítios eletrônicos, diante da possível desinformação de como 

melhor proceder. É possível que o Governo esteja promovendo políticas top down, em 

desconhecimento das plataformas de divulgação de dados já existentes, como àquelas 

empreendidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).  

 

Embora de iniciativa louvável, as políticas de transparência de estatais voltadas à 

divulgação de dados em websites são desarticuladas, resultando numa prolixidade de 

exigências e assimetria de volume de dados a ser ofertado pelas SEM federais e estaduais. 
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Ao final, no Capítulo 5, são feitas considerações e sugestões, com base nas 

observações feitas nos portais. 

 

2 O PESO ECONOMICO DAS ESTATAIS 
 

O intervencionismo estatal na economia brasileira, considerando o país como ainda 

uma jovem nação, é bastante longo e antigo. Atribui-se a escalada deste na Era Vargas, 

especialmente a partir de 1939, ano em que o Estado se tornaria pela primeira vez empresário, 

ao incorporar o Instituto de Resseguros do Brasil (IRB) na forma de sociedade de economia 

mista. O Estado Novo getulista encerraria suas atividades expropriando empresas, como as do 

complexo de Henrique Lage, criaria a Companhia Siderúrgica Nacional, a Fábrica Nacional 

de Motores, e a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, dentre muitas outras. Por volta de 

1945, a industrialização brasileira finalizava seu primeiro grande ciclo e, como marco 

socioeconômico, a produção fabril brasileira ultrapassava a agrícola como principal atividade 

da economia. Nesse período, também se viu o surgimento da indústria de base (DE 

CARVALHO, 2009).  

 

Sob a égide da Constituição Federal (CF) de 1988, as relações sociais de produção 

foram afirmadas como capitalistas, com destaque à propriedade privada dos meios de 

produção, à livre concorrência, e à livre iniciativa, conforme Grau (1997). O autor ainda 

destaca que o texto constitucional, no art. 173 da CF, possibilitou, em casos excepcionais, a 

exploração direta da atividade econômica pelo Estado, bem como de incumbir a ele a 

prestação de serviços públicos (CF, art. 175)3 (BRASIL, 1988). 

                                                 
3Destacam-se os seguintes trechos relevantes sobre o ponto: 
“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 
(...) 
Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo 
Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante 
interesse coletivo, conforme definidos em lei. 
§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas 
subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de 
serviços, dispondo sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional  19, de 1998) 
I - sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade; (Incluído pela Emenda 
Constitucional  19, de 1998) 
II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações 
civis, comerciais, trabalhistas e tributários; (Incluído pela Emenda Constitucional  19, de 1998) (...)  
(...) 
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Lançados esses eventos, temperados por anos de ditadura, redemocratização, planos de 

reforma estatais – como os ocorridos na década de 904, e um protecionismo que contou com 

raros períodos de trégua, pode-se ingressar na atmosfera pública atual, que, segundo Holland 

(2016), é habitada por 149 estatais federais, 44 delas criadas a partir de 2002. Nesse período, 

que se estende até meados de 2016, o citado autor destaca que nenhuma havia sido 

privatizada. 

 

O economista André Lara Resende ressalta que a participação do Estado na economia 

durante todo o século XX só aumentou, com expansão significativa dos gastos de governos 

em proporção ao Produto Interno Bruto (PIB) no período. Segundo ele, isso seria uma 

decorrência da complexidade da economia (LIMA, 2013). No entanto, há que se destacar que 

o caso brasileiro apresenta um agigantamento expressivo, vide considerar que em 2015, sete 

em cada 10 operações de crédito feitas no país foram usadas para financiar o governo e as 

empresas estatais (CARNEIRO, 2016). Segundo estudo realizado pelo Carlos Antônio Rocca, 

do Centro de Estudos do Ibmec, o Estado absorveu 72% das operações de dívida, incluindo 

empréstimos a pessoas físicas e jurídicas, valores mobiliários como letras do tesouro e 

debêntures. Como maiores investidores institucionais5, fundos de pensão de empresas 

públicas, como Previ (Banco do Brasil), Funcef (Caixa Econômica Federal), Postalis 

(Correios) e Petros (Petrobrás), têm elevado destaque no mercado de capitais brasileiro.  

 

Na esteira desse debate, Cláudio Haddad (2007) insinua que a ausência de um 

mercado de capitais e formas de financiamento de longo prazo, acompanhadas da ausência de 

um aparato normativo sólido afastou o controle privado de diversas atividades econômicas. 

                                                                                                                                                         
§ 5º A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a 
responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a 
ordem econômica e financeira e contra a economia popular. 
Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, 
as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e 
indicativo para o setor privado. (...)  
Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 
sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos” (grifo nosso). 
4 Destaque para o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, que em breve síntese analisou a 
reconstrução deste, sob o prisma da "delimitação de sua abrangência institucional e os processos de redução do 
tamanho do Estado, a demarcação de seu papel regulador e os processos de desregulamentação, o aumento de 
sua capacidade de governança, e o aumento de sua governabilidade" (BRESSER-PEREIRA, 1997, p. 50).  
5 Para Cia et al (2002), investidores institucionais são Fundos de Pensão, Fundos Mútuos, Fundos de 
Empregados, Companhias de Seguro e algumas Instituições Financeiras ligadas a Bancos de Investimento, 
classificados de acordo com o tipo de empresa (financeira, não financeira ou fundos de investimentos), de capital 
(privado ou estatal, nacional ou estrangeiro). 
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Há argumentos a favor da intervenção estatal na economia, que, de forma sintética, 

devem existir pari passu às falhas de mercado percebidas. O caso do mercado financeiro é 

marcante nesse aspecto. As assimetrias são tão profundas que abrir mão da presença estatal é, 

em certa medida, abrir mão da própria existência do setor (PINHEIRO; DE OLIVEIRA 

FILHO, 2007). Não obstante, estudos empíricos já provaram de forma consistente que o 

crescimento econômico é correlacionado ao funcionamento do mercado, ou seja, "better 

functioning financial intermediaries accelerate economic growth" (LEVINE; NORMAN; 

BECK, 2000, p. 35). A administração pública conduzida de forma transparente, com emprego 

de tecnologias, eleva a simetria de informações, favorecendo a competitividade e a atração de 

investimentos (FIRJAN, 2014).  

 

A Constituição Federal, em seu art. 173, estabelece que a intervenção direta do Estado 

na produção de bens e serviços de consumo privado só deve se dar por exceção, como nos 

casos de medida de segurança nacional ou relevante interesse público. Em consonância a esse 

entendimento, a própria Lei das Sociedades Anônimas (ou LSA), anterior à CF (Lei 6.404 de 

1976), em seu art. 2386, já estabelecia o interesse público na criação da sociedade de capital 

misto (BRASIL, 1976b). Sendo assim, o grande desafio é delimitar o que é afinal o “interesse 

público”, tema, por natureza, de difícil consenso.  

 

Confirmando o peso das SEM brasileiras na economia, o valor de mercado das 353 

empresas listadas no Brasil, em julho de 2016, correspondeu a R$ 2.404.369.771,47 (US$ 

742.318.546,30). Desse montante, 16% foram provenientes das 11 maiores estatais7 

(BM&FBOVESPA, 2016). Segundo Carazzai (2016), a soma do faturamento das 130 maiores 

empresas estatais brasileiras colocaria o país entre as 20 maiores economias do mundo. 

3 A EVOLUÇÃO DAS REGRAS DE TRANSPARÊNCIA APLICADAS ÀS 
ESTATAIS 

 

                                                 
6 "Art. 238. A pessoa jurídica que controla a companhia de economia mista tem os deveres e responsabilidades 
do acionista controlador (artigos 116 e 117), mas poderá orientar as atividades da companhia de modo a atender 
ao interesse público que justificou a sua criação."  
7Ativos considerados:  PETROBRAS, BANCO DO BRASIL, BB SEGURIDADE, ELETROBRAS, SABESP, 
COSAN, CEMIG, USIMINAS, COPEL, BANRISUL e CESP. 
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Como esclarece Silva e Murcia (2016), a regulação governamental, no âmbito da 

transparência, governança e compliance, tem como ponto corrigir falhas de mercado8, 

especialmente no que tange às assimetrias informacionais, proporcionando a otimização da 

alocação eficiente de recursos. 

 

Falhas, como a informação assimétrica9, estabelecem um estado de ineficiência, seja 

ela produtiva, numa abordagem de custos; alocativa, quando as quantidades ótimas para a 

maximização do bem-estar social são incompletas; ou dinâmicas, quando o dispêndio para a 

inovação é insuficiente (PINHEIRO; SADDI, 2007). Sobre o tema, Armando Castelar 

Pinheiro e Jairo Saddi (2007) citam os estudos de Sappington (1993), que estabelece quatro 

dimensões da regulação: (i) função: normalmente corrigir uma falha de mercado; (ii) tipo: 

podendo ela ser informativa ou punitiva; (iii) escopo: atingindo um setor de forma abrangente 

ou selecionada; (iv) forma: dizem respeito às técnicas de regulação, podendo estabelecer 

desde comandos e controles a delegações aos próprios regulados. 

 

Dessa forma, a regulação não é adstrita ao campo econômico, e abrange atividades de 

edição de normas, fiscalização e punição (YASBEK, 2007), de tal sorte que a inobservância 

de condutas prudentes se tornaria uma linha de atuação regulatória (ROSSETTI; ANDRADE, 

2014). O termo regulação é equívoco: comporta diversas acepções, como a regulação estatal e 

a autorregulação. A primeira está amparada pela lei, direta ou indiretamente. Já a segunda é 

um instituto que deriva da liberdade individual, livre iniciativa e propriedade privada, no 

sentido de permitir as entidades privadas estabelecerem as regras de convivência de seus 

integrantes e destes com terceiros. Nesse prisma, regulação e autorregulação10 convivem 

sempre juntas, sendo a última balizada pelos limites edificados na norma (CAPITAL 

ABERTO, 2005), como ocorre nos mandamentos expedidos pelas bolsas de valores, em 

conformidade com órgãos como CVM, Banco Central e Receita Federal.  

                                                 
8 As falhas de mercadopodemserdefinidascomo: “any situation where the individual incentives for rational 
behavior do not lead to rational outcomes for the group. Put another way, each individual makes the correct 
decision for him/herself, but those prove to be the wrong decisions for the group. In traditional microeconomics, 
this is shown as a steady state disequilibrium in which the quantity supplied does not equal the quantity 
demanded” (INVESTOPEDIA, s.d.). 
9Essas são uma das causas em que se busca a intervenção do Estado visando estabelecer um esquema equivalente 
ao equilíbrio concorrencial na economia. Uma vez identificado poder de mercado (como no caso dos monopólios 
e oligopólios, no modelo neoclássico), mercados não concorrenciais, externalidades - positivas ou negativas - 
informações assimétricas entre agentes econômicos, incentivos inadequados à produção de bens e serviços, a 
intervenção é recomendável (SZTAJN, 2004). 
10 Moreira (1997) destaca que a autorregulação, além de conter pretensões regulatórias em sentido estrito, 
promove, por meio de uma coletividade, um conjunto de regras e procedimentos a serem adotados, ou seja, é 
ordenada por uma instituição que está acima dos participantes, capaz de regrar, executar e punir. 



8 
 

 

Diante das diversas crises decorrentes da ausência de instrumentos regulatórios 

(laissez-faire), ou inobservância desses, evoluções seriam percebidas, como o fim do laissez-

faire e a consequente intervenção burocrática do governo nos negócios, formulando diretrizes, 

regras e criando órgãos de fiscalização (ROSSETTI; ANDRADE, 2014). Surgiram, neste 

contexto em que a companhia11 passou a ser parcelada de forma quase infinitesimal, empresas 

"sem dono" e, em seu âmago, o conflito decorrente dessa contra intuitiva ideia do real 

interesse dos gestores em atuar em prol dos proprietários. Assim, estava posto o problema de 

agência, ou do principal-agente, decorrente da separação, nesta ordem, entre os beneficiários e 

seus executores (FONTES FILHO, 2014) e, nesse "vale", a assimetria de informações. 

 

Adentrando nas corporações, Fontes Filho (2014, p. 88) acrescenta que: 

Conforme analisa Hart (1995), os problemas de governança corporativa ocorrem 
sempre que duas condições estão presentes: quando há um problema de agência ou 
conflito de interesses entre os membros da organização (...) e quando os custos de 
transação são tais que este problema de agência não pode ser tratado através de um 
contrato (...) a um custo adequado de fiscalização e enforcement. 

Silveira (2010) acrescenta que a governança corporativa diz respeito à maneira pela 

qual as sociedades são dirigidas e controladas, incluindo suas regras explícitas e tácitas, com 

destaque para o relacionamento entre seus principais personagens dos órgãos deliberativos: 

diretoria, conselho de administração e acionistas. O citado autor acrescenta tratar-se de um 

tema que “exige uma abordagem multidisciplinar, englobando áreas como ética empresarial, 

gestão, liderança, psicologia social, direito, economia, finanças, contabilidade, entre outras” 

(SILVEIRA, 2010, p.10). 

 

Ainda sobre o tema, uma definição bastante difundida é dada pelo Instituto Brasileiro 

de Governança Corporativa (IBGC): 

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 básicos em 
recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e 

                                                 
11 O corte histórico que contrapõe, de um lado, um artesão, munido de ferramentas próprias para a produção de 
uma encomenda feita por um nobre local, e de outro, uma sociedade anônima multinacional, que cinde controle e 
propriedade, só pode ser explicado por intermédio da Revolução Industrial. A reunião dos fatores de produção 
num mesmo ambiente ensejou o surgimento do empresário fabril, empreendedor capitalista, que verteria seu 
capital formando grandes corporações, e as empresas semipúblicas de capital aberto, para a realização de 
atividades de interesse público, ambas sob a égide de sistemas acionários, que garantiriam a mobilidade de 
recursos aos seus investidores (ROSSETTI; ANDRADE, 2014). 
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otimizar o valor econômico de longo prazo da organização, facilitando seu acesso a 
recursos e contribuindo para a qualidade da gestão da organização, sua longevidade 
e o bem comum (IBGC, s.d.). 

Do ponto de vista da contenção do vício da informação assimétrica, uma melhor 

governança corporativa é justificada porque mais transparência reduz a assimetrias de 

informação, contribuindo assim para o desenvolvimento financeiro e alocação mais eficiente 

dos recursos.  

 

A informação assimétrica prejudica as decisões dos agentes do mercado, 

especialmente se levarmos em conta a hipótese de mercados eficientes. De acordo com esta 

hipótese, em um ambiente competitivo e transparente, onde não há barreiras de mercado, os 

investidores racionais são capazes de utilizar toda a informação disponível no mercado na sua 

decisão de investimento, afastando os ganhos daqueles mal informados. Assim, os preços 

justos refletem os investimentos, gerando alocação racional que, em última análise, maximiza 

o desenvolvimento econômico (MUGALOGLU; ERDAG, 2013). A transparência 

corporativa, muitas vezes tratada na literatura como disclosure, deve abarcar necessariamente 

as demonstrações contábeis, pois essas são, em geral, consideradas o mais importante meio de 

comunicação das informações empresariais (HAIL, 2002). Esses itens são de grande 

importância para os investidores, e tornar público tais informações no website oficial pode 

influenciar positivamente o valor das empresas, e o fornecimento de dados por websites reduz 

o obscurantismo pela oferta de conteúdo analítico (TREIGER, 2014). 

 

Estudos teóricos apresentaram um amplo conjunto de motivações das empresas no 

sentido de adotar maiores níveis de transparência: superar problemas da seleção adversa (um 

componente da informação assimétrica); e reduzir os custos de transação no mercado, custos 

legais e o custo de capital. Outrossim, modelos de disclosure preveem que um aumento no 

nível de transparência gera dois principais benefícios potenciais para as empresas: a 

percepção do valor de suas ações é mais consistente com a sua real situação; e o aumento do 

interesse de investidores institucionais e da liquidez da ação da empresa (GARCIA; SATO; 

CASELANI, 2004). O baixo enforcement, influência governamental, poder de controle 

definido e alta volatilidade são características sensíveis do mercado de capitais brasileiro, 

conforme Silveira, Leal, Barros & Carvalhal-da-Silva (2009) o que sugere modelos de 

divulgação voluntária de dados - portanto, aqueles que excedem as previsões normativas - 

pode ser um comportamento estratégico da firma, como forma de aumentar sua valorização 
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(GIBBINS, RICHARDSON e WATERHOUSE, 1990). A percepção de valor da empresa e a 

oferta livre de informações tem como motivação a percepção de valor da empresa no mercado 

de capitais (VERRECHIA, 1983), reduzindo a assimetria de informação, com impactos na 

obtenção de recursos a níveis menos onerosos (VERRECHIA, 1990).  

 

Além disso, a confiabilidade das informações levadas aos investidores tem peso 

relevante no mercado de capitais. Distorções em seu uso podem provocar a alta ou a queda do 

preço das ações de uma companhia, lesionando os investidores, com reflexos na economia de 

um país. É por esse motivo que a LSA, em seu art. 157, estabelece o “princípio da 

transparência”, garantindo aos investidores o acesso a informações das companhias que 

ofertam títulos no mercado de capitais. A LSA pretende, assim, coibir a prática do insider 

trading12, obrigando as companhias abertas a divulgarem todos os fatos relevantes que 

possam influir na decisão dos investidores com relação à transação de valores mobiliários 

(PROENÇA, 2013). 

 

Também foram observadas correlações entre governança corporativa e valor de 

mercado por Klapper e Love (2004), que destacaram ainda que a primeira torna-se relevante 

quando analisada em um ambiente onde as instituições jurídicas sejam consideradas fracas, ou 

seja, governança e valor podem se alicerçar onde orbita o risco legal das atividades 

econômicas. O debate sobre as aplicações de matérias como governança corporativa, 

compliance e transparência, em uma empresa estatal, ganha novos contornos e desafios. Esse 

conflito ínsito da relação entre o público e privado, ou entre, no dizer desses mesmos autores, 

"a expectativa de lucro dos acionistas minoritários e a intenção do controlador de utilizá-la 

como instrumento de política de governo", estabelecerá uma tensão qualificada, pois há 

mecanismos de alinhamento na empresa privada capazes de entrincheirar o agente e principal 

na luta pela maximização do valor da empresa. Em dimensão oposta ao que ocorre nas 

empresas privadas, "o acionista controlador e os minoritários têm, em geral, objetivos 

distintos" (PINHEIRO; DE OLIVEIRA FILHO, 2007, p. 323). 

 

A consciência da necessidade de uma maior prestação de contas em organizações do 

setor público resultou na elaboração, por parte da OCDE, em 2005, de diretrizes específicas e 

                                                 
12 Com efeito, o insider trading é expressão que designa o uso indevido de informações reservadas ou 
confidenciais de uma companhia, por alguém que a elas tenha acesso, para a realização de operações vantajosas, 
em detrimento dos demais investidores (PROENÇA, 2013). 
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estruturantes para as estatais, no que podemos chamar de "Governança das Empresas Estatais" 

(OCDE, 2005), cujo quinto princípio diz respeito ao Disclosure and Transparency: Este 

princípio abrange questões como a necessidade de apresentação de relatórios anuais regulares, 

normas de contabilidade e auditoria, auditoria externa independente anual e divulgação 

completa de fatores de risco nos negócios. A divulgação transparente e verossímil indica boa 

governança corporativa e é vital para a alocação de recursos escassos. 

 

Os países sul-americanos apresentaram trajetórias similares de construção de 

democracia, com desafios semelhantes, como a superação das ditaduras e o fortalecimento de 

mecanismos de controle e accountability democrático (MICHENER, 2015b). 

 

Movimentos como o e-government e e-democracy tornaram-se rotina nos 

pronunciamentos de governantes. Nos Estados Unidos foi criado em 2008 um site dedicado 

ao uso da tecnologia da informação para a transparência governamental, iniciativa essa 

encontrada em países em desenvolvimento como Filipinas, Índia e Chile, onde o governo 

eletrônico foi deliberadamente introduzido e projetado para aumentar a transparência 

(HALACHMI; GREILING, 2013). O e-gov está associado à participação cívica e ao emprego 

de novas tecnologias, conjugando transparência, responsabilização e prestação de contas, 

participação cidadã, tecnologia e inovação. Nesse mister, busca-se consolidar uma rede aberta 

no setor público de forma colaborativa e transparente com a sociedade. (MTF, CGU, OGP, 

2016). 

 

O percentual da população que está acessando a internet continuamente cresce, e há 

uma expectativa crescente de que os governos tenham informações e serviços disponíveis 

para o público por meio deste veículo. Um benefício fomentado pelo governo eletrônico é o 

de aumentar a transparência e, consequentemente, o acesso do cidadão e o conhecimento dos 

processos governamentais. No entanto, a transparência em relação aos websites é um domínio 

de estudo relativamente novo (HARDER; JORDAN, 2013). 

 

Rompendo esse isolamento, o Brasil adentrou à onda em 18 de novembro de 2011, 

após tortuoso trâmite no Congresso (MICHENER, 2015a), pela Lei 12.527 de 18 de 

novembro de 2011, popularmente conhecida como Lei de Acesso à Informação (BRASIL, 

2011). Essa tem um objetivo bastante ambicioso, ao buscar a promoção da transparência em 

todo o setor público, incluindo administração direta e indireta dos três poderes, sem esquecer 
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dos Tribunais de Contas, Ministérios Públicos e entidades privadas que recebem recursos 

públicos. Não devemos esquecer que o princípio da publicidade dos atos administrativos, 

presente no art. 37, § 1º da CF de 1988, já consagrava a transparência dos atos públicos para 

qualquer interessado, devendo o Poder Público, com base neste princípio, tornar, por meio 

legítimo e oficial, público o ato para que todos do povo possam ter acesso às informações 

sobre acontecimentos de seus interesses. 

 

Ademais, os órgãos e entidades públicas devem utilizar seus sites oficiais para 

promover, independentemente de requerimentos, a divulgação de informações de interesse 

coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas. Trata-se da transparência em seu 

formato proativo13: os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal são obrigados a 

disponibilizar a informação em seus sites. Além da obrigatoriedade de utilizarem esse veículo, 

a LAI dispõe que os portais devem conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o 

acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil 

compreensão; possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive 

abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das 

informações; possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, 

estruturados e legíveis por máquina; divulgar em detalhes os formatos utilizados para 

estruturação da informação; garantir a autenticidade e a integridade das informações 

disponíveis para acesso; manter atualizadas as informações disponíveis para acesso; indicar 

local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, 

com o órgão ou entidade detentora do sítio; e adotar as medidas necessárias para garantir a 

acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência (§ 3º do art. 8º da Lei 12.527/2011). 

Embora existam muitos resultados positivos projetados teoricamente pela 

disponibilidade de informações do governo on-line, a maioria das publicações sobre governo 

eletrônico gira em torno da eficiência e eficácia, sem abordar as estatais (HARDER; 

JORDAN, 2013). Atualmente, o acesso à informação não é mais um atributo de governança, 

ou recomendável a ser feito. É alçado a categoria de direito humano fundamental, a do direito 

à informação (MENDEL, 2009). E a transparência revela-se como um ótimo mecanismo não 

apenas de mensuração do desempenho do setor público, mas também de combate à corrupção. 

                                                 
13 A transparência passiva é aquela em atendimento a demandas específicas de uma pessoa física ou jurídica, 
como os pedidos de informações fornecidos pelo e-SIC (Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao 
Cidadão). 
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As legislações nacionais e estrangeiras anticorrupção – outra vertente importante deste 

arcabouço - experimentaram grandes avanços no trato da transparência, ao longo dos anos14. 

Carvalho (2015) atribui algumas causas responsáveis pelo movimento global anticorrupção no 

mundo15.  Sabe-se que o acirramento político, bastante percebido no Brasil nos últimos anos, 

especialmente durante o processo de reeleição presidencial em 2014, está correlacionado com 

o surgimento de escândalos de corrupção, como alertava Balán (2011), alguns anos antes. De 

todo modo, foram abertas as feridas do fisiologismo estatal por meio do histórico julgamento 

do "mensalão", e com o auxílio de instrumentos legais como a delação premiada, dirigentes 

de empresas estatais e empresas contratadas tornaram-se alvo constante das investigações, 

resultando em diversas prisões (MICHENER, 2015c). 

 

O primeiro ato foi o Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), de 1977, normativo 

anticorrupção norte-americano que não se tratava exatamente de um diploma autônomo. A 

força indutora por trás dessa inovação não foi moral. A lógica advinda do FCPA era a de que 

os lucros advindos de negócios escusos eram decorrentes de um arranjo de eficiência e 

produtividade subótimos, o que afetava os negócios internacionais sob o ponto de vista 

concorrencial. 

 

A doutrina é pacífica em afirmar que o objetivo final da política de defesa da 

concorrência é a promoção da eficiência econômica e do bem-estar social. Esses intentos 

encontram-se mais próximos de mercados atomizados e independentes, tanto pelo lado dos 

produtores, como dos consumidores, figura que não se confunde com o laissez-faire, situação 

em que a competição não é necessariamente honesta entre seus participantes (PINHEIRO; 

SADDI, 2007). 

 

Logo, a determinação americana não tinha como intenção findar-se em seu próprio 

território, pois já se viviam tempos de globalização sob uma acepção moderna, a da sociedade 

de informação, marcada pela evolução dos transportes intercontinentais e dos sistemas 

                                                 
14 A punição aos atos de corrupção é uma tradição antiga, inclusive no Brasil, havendo disposição punitiva 
expressa no Código Criminal do Império do Brasil, Lei de 16 de dezembro de 1830, sobre a prevaricação, a 
peita, o suborno e a concussão (BRASIL, 1830). 
15 Ainda sobre o tema, na operação intitulada como "Lava Jato" – maior investigação sobre corrupção conduzida 
até hoje no Brasil, apurado em R$ 6,4 bilhões em desvios – foi identificada a existência de um profundo 
esquema de corrupção na Petrobras, envolvendo políticos de vários partidos e empreiteiras, sob a conivência de 
diretores e funcionários da estatal, que cobravam propina para facilitar a concretização dos contratos juntos à 
empresa (FOLHA DE S. PAULO, s. d.). Segundo dados do Ministério Público Federal (MPF), atualmente, 
foram contabilizados quase 200 mandados de prisão (BRASIL, 2016b). 
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computacionais. Pretendia-se evitar que as multinacionais ingressantes fossem 

economicamente beneficiadas por meio da corrupção no território dominado pelas 

corporações americanas. Sendo assim, com essa exigência, buscou-se evitar que empresas de 

outros países ganhassem competitividade via corrupção (SOUZA; QUEIROZ, 2015), pois a 

história já registrava pactos abjetos entre os próprios Estados e suas empresas, como na 

Alemanha, cuja legislação contábil tratava atos de corrupção como meros gastos 

comissionados (CARVALHO, 2015). 

 

O receio da desvantagem competitiva levou os EUA, no âmbito da OCDE, à criação 

de um pacto internacional coercitivo, culminando na “Declaração sobre Investimento 

Internacional e Empresas Multinacionais”. Anos mais tarde, a partir de 2002, esse país 

promoveria mudanças significativas nos mercados, com a entrada em vigor da Lei Sarbanes-

Oxley. Idealizada por Paul Sarbanes e Michael Oxley, ela foi uma resposta à sequência de 

escândalos contábeis que abalaram a confiança dos investidores. Criada para dar transparência 

e proteger os investidores, a lei reescreveu as regras para governança corporativa relativas à 

divulgação e à emissão de relatórios financeiros (ASSI, 2009). 

 

O rótulo de corrupto a um governo insta esse a promover ações em sentido de coibir 

tais práticas, como forma de manter-se no poder, sinalizando, inclusive, a mudanças de 

legislação no sentido de promover a transparência (BUONOMO; D’ONOFRIO, 2013). Paulo 

de Carvalho (2015) destaca que o combate à corrupção é difícil, pois esse se manifesta de 

maneira sutil. Um mero recebimento de recursos impossibilita uma imediata associação a uma 

conduta delituosa. Por se tratar de um crime cujo sujeito passivo é indeterminado, pois ofende 

a uma coletividade, a denúncia é prejudicada ou desincentivada. 

 

Segundo o mesmo autor, pelo caráter difuso, complexo e repleto de nuances destes 

crimes, o combate apenas pode ser promovido por meio de um conjunto de instrumentos: 

Por fim, experiências de regulação inovadora ao redor do mundo, aliadas ao estudo 
acadêmico dos métodos de regulação, levaram ao entendimento de que pode ser 
mais eficaz a adoção de um misto de métodos regulatórios, ao invés de se fixar em 
apenas uma modalidade. Assim, no caso dos modernos diplomas anticorrupção no 
mundo, pode-se ver uma reunião de fortalecimento da regulação do tipo comando e 
controle, com um - aparentemente paradoxal - incentivo à autorregulação 
(CARVALHO, 2015, p. 40). 

No caso do Brasil, a Lei 12.846, de 02 de agosto de 2013 (BRASIL, 2013), em vigor 

desde 29 de janeiro de 2014, intitulada como Lei da Empresa Limpa ou Lei Anticorrupção, 
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ingressou em no ordenamento jurídico brasileiro para preencher uma lacuna na legislação, 

pois, até então, não havia uma lei específica que imputasse à pessoa jurídica qualquer 

penalidade pela prática de atos de corrupção. Em 18 de março de 2015, foi publicado o 

Decreto 8.420, que regulamentou a Lei. 

 

Segundo Correia (2013), a lei procura atender ao compromisso assumido pelo Brasil 

no ano 2000, ao ratificar a convenção sobre o combate da corrupção de funcionários públicos 

estrangeiros em transações comerciais internacionais. Trouxe ao ordenamento também o 

acordo de leniência ("delação premiada"), que incentiva a pessoa física ou jurídica envolvida 

em alguma infração à ordem econômica a confessar a prática criminosa, recebendo, como 

troca, benefícios sob o âmbito penal – inovação que potencializa as investigações e a punição 

aos culpados. 

 

Essa Lei torna as companhias objetivamente responsáveis por atos de corrupção junto 

ao Poder Público, independentemente das pessoas físicas envolvidas, direta ou indiretamente, 

no ilícito. Na esfera administrativa, fica instituído o processo penal-administrativo, pois na 

substância a lei tem caráter penal, mas sua condução é na seara administrativa. O processo 

tem efeitos civis, mediante ação civil pública, com previsão das sanções16 de multa, a 

publicação da decisão de condenação e a divulgação das sanções em Cadastros (Cadastro de 

Empresas Punidas - CNEP, e Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS) 

(CARVALHOSA, 2015), facilmente acessados pela internet. Inova ainda ao estipular a 

possibilidade de dissolução compulsória da pessoa jurídica17, e prever sua aplicação 

                                                 
16 Art. 7º Serão levados em consideração na aplicação das sanções: 
I - a gravidade da infração; 
II - a vantagem auferida ou pretendida pelo infrator; 
III - a consumação ou não da infração; 
IV - o grau de lesão ou perigo de lesão; 
V - o efeito negativo produzido pela infração; 
VI - a situação econômica do infrator; 
VII - a cooperação da pessoa jurídica para a apuração das infrações; 
VIII - a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de 
irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica; 
IX - o valor dos contratos mantidos pela pessoa jurídica com o órgão ou entidade pública lesados; e 
X - (VETADO). 
Parágrafo único.  Os parâmetros de avaliação de mecanismos e procedimentos previstos no inciso VIII do caput 
serão estabelecidos em regulamento do Poder Executivo federal. 
 
17 Art. 19.Em razão da prática de atos previstos no art. 5o desta Lei, a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, por meio das respectivas Advocacias Públicas ou órgãos de representação judicial, ou equivalentes, 
e o Ministério Público, poderão ajuizar ação com vistas à aplicação das seguintes sanções às pessoas jurídicas 
infratoras: 
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extraterritorial, ou seja, aos atos lesivos praticados por pessoa jurídica brasileira contra a 

Administração Pública estrangeira, ainda que a fraude tenha sido cometida fora do território 

nacional. 

 

Em uma iniciativa piloto, Banco do Nordeste, Correios, Eletronorte e Furnas foram 

auditadas pela então CGU quanto às medidas de ética e combate à corrupção, buscando 

“avaliar a existência, a qualidade e a efetividade de políticas e programas voltados à 

prevenção, detecção e remediação de fraudes e atos de corrupção que venham a ocorrer”. A 

Controladoria fez um balanço geral de que diversas medidas de integridades ainda que 

melhoradas pelo instrumental fornecido pela LAI, estão em “estágio embrionário ou 

inexistem nas empresas” (CGU, 2016). 

 

Nessa vereda, a aludida abordagem fractal do tema já inspirou diversas manifestações 

legislativas, mesmo após a edição do Código Penal18. Não é exagero dizer que o Brasil detém 

um "microssistema legal anticorrupção”19, com normas dos mais variados matizes. 

                                                                                                                                                         
I - perdimento dos bens, direitos ou valores que representem vantagem ou proveito direta ou indiretamente 
obtidos da infração, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé; 
II - suspensão ou interdição parcial de suas atividades; 
III - dissolução compulsória da pessoa jurídica; 
IV - proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades 
públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público, pelo prazo mínimo de 1 (um) e 
máximo de 5 (cinco) anos. 
§ 1o A dissolução compulsória da pessoa jurídica será determinada quando comprovado: 
I - ter sido a personalidade jurídica utilizada de forma habitual para facilitar ou promover a prática de atos 
ilícitos; ou 
II - ter sido constituída para ocultar ou dissimular interesses ilícitos ou a identidade dos beneficiários dos atos 
praticados. 
§ 2o (VETADO). 
§ 3o As sanções poderão ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa. 
§ 4o O Ministério Público ou a Advocacia Pública ou órgão de representação judicial, ou equivalente, do ente 
público poderá requerer a indisponibilidade de bens, direitos ou valores necessários à garantia do pagamento da 
multa ou da reparação integral do dano causado, conforme previsto no art. 7o, ressalvado o direito do terceiro de 
boa-fé. 
18Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940. 
19 Pode-se citar, a título de exemplo, a Lei do Impeachment (1.079/1950), Lei de Ação Popular (4.717/1965), 
Código Eleitoral (4.737/1965), Crime de prefeitos (Decreto-Lei) (201/1967), Regime Jurídico dos servidores 
públicos federais (8.112/1990), Lei (Complementar) de Inelegibilidades ( 64/1990), Lei Geral das Eleições 
(9.504/1997), Lei de Compra de Votos ( 9.840/1999), Lei da Ficha Limpa ( 135/2010), Lei de Acesso à 
Informação (12.527/2011), Lei de Conflito de Interesses na Administração Pública Federal (12.813/2013), Lei de 
Organizações Criminosas (12.850/2013), Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos 
Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais, da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 
Econômico - OCDE (Decreto 3.678/2000), Convenção Interamericana contra a Corrupção (Decreto 4.410/2002), 
Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção (Decreto 5.687/2006), Lei de Improbidade Administrativa 
(8.429/1992), Lei de Licitações ( 8.666/1993), Lei de Lavagem de Dinheiro ( 9.613/1998 e  10.467/2002), Lei da 
PPP (11.079/2004), Lei de Filantropia (12.101/2009), Lei Antitruste (12.529/2011), Lei do Marco Regulatório 
do Terceiro Setor (13.019/2014), Código de Defesa do Consumidor (8.078/1990), Lei Complementar de 
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A questão do compliance não é esquecida. Além disso, a existência de mecanismos e 

procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a 

aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica são 

balizadoras da sanção, podendo atenuá-la. Em homenagem à transparência das decisões, mais 

uma vez os sites são acionados: se responsabilizada na seara administrativa, a empresa 

condenada deverá publicar a decisão condenatória não só nos tradicionais veículos de 

comunicação, como jornais, mas também no site da instituição na rede mundial de 

computadores (§ 5º do art. 6º da Lei 12.846/2013). 

A transparência no campo virtual seria mais uma vez trazida pelo Projeto de Lei do 

Senado 555, de 2015, que resultaria na Lei 13.303 de 30 de junho de 2016 (a chamada “Lei 

das Estatais”), proposto pelo Senador Arthur Oliveira Maia, que aglutinou projetos de lei que 

anteriormente tramitavam no Congresso, mas que apresentavam roupagem mais simples. É 

oportuno salientar que a (re)proposição da matéria se deu em momento em que as 

investigações por casos de corrupção tomavam diariamente o noticiário. Também, nesse 

contexto, se destaca a rapidez com que a matéria foi tratada e levada a plenário, uma vez que 

o Congresso não se notabiliza pela celeridade em seus trâmites, pois tal regramento chegou às 

Casas com 27 anos de atraso (BRASIL, 2016a). 

 

Esclarecia Di Pietro (2005), no tocante à ordem econômica, a existência de duas 

entidades distintas. Uma delas, a Administração direta, autarquias e fundações, regidas pelo 

art. art. 37, inciso XXI da CF20; e, de outro lado, as empresas públicas e sociedades de 

economia mista, que se submetem à norma do art. 173, § 1º, inciso III21. O autor aponta que, 

                                                                                                                                                         
Responsabilidade Fiscal (101/2000), Lei (Complementar) sobre Sigilo das Operações Financeiras (105/2000), 
Lei do Mercado de Capitais (4.728/1965 e 6.385/1976). 
20 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte:(...) 
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão 
contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, 
com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos 
termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à 
garantia do cumprimento das obrigações. 
21Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo 
Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse 
coletivo, conforme definidos em lei. 
§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas 
subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de 
serviços, dispondo sobre: 
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por decorrência do art. 22, inciso XXVII22 do mesmo diploma, para ambos os casos, 

aplicavam-se as regras de licitação e contrato, devido a não promulgação da lei definindo o 

estatuto jurídico das empresas estatais, uma vez que o dispositivo constitucional não é 

autoaplicável23. 

 

Em 30 de junho de 2016, com a promulgação da citada Lei, foi superada a discussão 

acima, tornando-se, no dizer da própria Lei, o “estatuto jurídico da empresa pública, da 

sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, abrangendo toda e qualquer empresa 

pública e sociedade de economia mista da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios que explore atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de 

prestação de serviços, ainda que a atividade econômica esteja sujeita ao regime de monopólio 

da União ou seja de prestação de serviços públicos”24(art. 1º da Lei 13.303/2016). 

 

Como medida de transparência, essa lei no art. 8º impôs a disponibilização no website 

de muitas informações: 

Art. 8º As empresas públicas e as sociedades de economia mista deverão observar, 
no mínimo, os seguintes requisitos de transparência:  

I - elaboração de carta anual, subscrita pelos membros do Conselho de 
Administração, com a explicitação dos compromissos de consecução de objetivos de 
políticas públicas pela empresa pública, pela sociedade de economia mista e por 
suas subsidiárias, em atendimento ao interesse coletivo ou ao imperativo de 
segurança nacional que justificou a autorização para suas respectivas criações, com 
definição clara dos recursos a serem empregados para esse fim, bem como dos 
impactos econômico-financeiros da consecução desses objetivos, mensuráveis por 
meio de indicadores objetivos;  
II - adequação de seu estatuto social à autorização legislativa de sua criação;  
III - divulgação tempestiva e atualizada de informações relevantes, em especial as 
relativas a atividades desenvolvidas, estrutura de controle, fatores de risco, dados 
econômico-financeiros, comentários dos administradores sobre o desempenho, 

                                                                                                                                                         
III - licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração 
pública; 
22 Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: (...) 
XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas 
diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 
37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III; 
23Por não autoaplicável ou não autoexecutável, entende-se “as disposições constitucionais incompletas ou 
insuficientes, para cuja execução se faz indispensável a mediação do legislador, editando normas 
infraconstitucionais regulamentadoras” (MENDES; COELHO; BRANCO, 2008, p. 28). 
24Não obstante, outras entidades de grande relevo para a economia nacional, os Fundos de Pensão, recentemente 
envolvidos em sórdidos casos de manipulação de recursos, somam-se às estatais no tocante a propostas de 
reforma de governança. À guisa de informação, tramita na Câmara dos Deputados o projeto de lei complementar 
(PLP 268/2016) que tem como proposta afastar influências políticas na escolha de diretores dos fundos, bem 
como criar mecanismos para impedir que dirigentes de partidos participem da gestão das entidades. O projeto 
busca a profissionalização e despolitização dos conselhos deliberativos e fiscais e das diretorias dos fundos; 
definição das atribuições dos órgãos de fiscalização internos das entidades; e divulgação de informações e 
resultados para contribuintes, além de estabelecer "quarentena" para ex-dirigentes (VEJA, 2016). 
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políticas e práticas de governança corporativa e descrição da composição e da 
remuneração da administração;  
IV - elaboração e divulgação de política de divulgação de informações, em 
conformidade com a legislação em vigor e com as melhores práticas;  
V - elaboração de política de distribuição de dividendos, à luz do interesse público 
que justificou a criação da empresa pública ou da sociedade de economia mista;  
VI - divulgação, em nota explicativa às demonstrações financeiras, dos dados 
operacionais e financeiros das atividades relacionadas à consecução dos fins de 
interesse coletivo ou de segurança nacional;  
VII - elaboração e divulgação da política de transações com partes relacionadas, em 
conformidade com os requisitos de competitividade, conformidade, transparência, 
equidade e comutatividade, que deverá ser revista, no mínimo, anualmente e 
aprovada pelo Conselho de Administração;  
VIII - ampla divulgação, ao público em geral, de carta anual de governança 
corporativa, que consolide em um único documento escrito, em linguagem clara e 
direta, as informações de que trata o inciso III;  
IX - divulgação anual de relatório integrado ou de sustentabilidade.  
§ 1º O interesse público da empresa pública e da sociedade de economia mista, 
respeitadas as razões que motivaram a autorização legislativa, manifesta-se por meio 
do alinhamento entre seus objetivos e aqueles de políticas públicas, na forma 
explicitada na carta anual a que se refere o inciso I do caput.  
§ 2º Quaisquer obrigações e responsabilidades que a empresa pública e a sociedade 
de economia mista que explorem atividade econômica assumam em condições 
distintas às de qualquer outra empresa do setor privado em que atuam deverão:  
I - estar claramente definidas em lei ou regulamento, bem como previstas em 
contrato, convênio ou ajuste celebrado com o ente público competente para 
estabelecê-las, observada a ampla publicidade desses instrumentos;  
II - ter seu custo e suas receitas discriminados e divulgados de forma transparente, 
inclusive no plano contábil.  
§ 3º Além das obrigações contidas neste artigo, as sociedades de economia mista 
com registro na Comissão de Valores Mobiliários sujeitam-se ao regime 
informacional estabelecido por essa autarquia e devem divulgar as informações 
previstas neste artigo na forma fixada em suas normas.  
§ 4º Os documentos resultantes do cumprimento dos requisitos de 
transparência constantes dos incisos I a IX do caput deverão ser publicamente 
divulgados na internet de forma permanente e cumulativa. (grifo nosso) 
(BRASIL, 2016). 

Não obstante, outras disposições da mesma Lei determinam a publicação na internet 

dos bens adquiridos25 - sem distinção quanto ao processo, das demonstrações contábeis 

auditadas em formato editável, e, até mesmo, informações sobre a execução de seus contratos, 

conquanto não sejam classificados como sigilosos ou secretos: 

Art. 48.  Será dada publicidade, com periodicidade mínima semestral, em sítio 
eletrônico oficial na internet de acesso irrestrito, à relação das aquisições de 
bens efetivadas pelas empresas públicas e pelas sociedades de economia mista, 
compreendidas as seguintes informações:   
I - identificação do bem comprado, de seu preço unitário e da quantidade adquirida;   
II - nome do fornecedor;   
III - valor total de cada aquisição. 
(...) 
Art. 86.  As informações das empresas públicas e das sociedades de economia mista 
relativas a licitações e contratos, inclusive aqueles referentes a bases de preços, 

                                                 
25 O conteúdo das páginas de transparência pública no tocante à execução orçamentária e financeira, licitações, 
contratos, convênios, despesas com passagens e diárias dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal 
é regida pela Portaria Interministerial CGU-MPOG 140, de 16 de março de 2006 (BRASIL, 2006). 
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constarão de bancos de dados eletrônicos atualizados e com acesso em tempo real 
aos órgãos de controle competentes. 
§ 1º As demonstrações contábeis auditadas da empresa pública e da sociedade 
de economia mista serão disponibilizadas no sítio eletrônico da empresa ou da 
sociedade na internet, inclusive em formato eletrônico editável. 
(...) 
Art. 88.As empresas públicas e as sociedades de economia mista deverão 
disponibilizar para conhecimento público, por meio eletrônico, informação 
completa mensalmente atualizada sobre a execução de seus contratos e de seu 
orçamento, admitindo-se retardo de até 2 (dois) meses na divulgação das 
informações. 
§ 1º A disponibilização de informações contratuais referentes a operações de 
perfil estratégico ou que tenham por objeto segredo industrial receberá 
proteção mínima necessária para lhes garantir confidencialidade. 
§ 2º O disposto no § 1o não será oponível à fiscalização dos órgãos de controle 
interno e do tribunal de contas, sem prejuízo da responsabilização administrativa, 
civil e penal do servidor que der causa à eventual divulgação dessas informações. 
(BRASIL, 2016). 

Há diversas interpretações sobre a vigência da Lei das Estatais. De fato, a redação é 

bastante confusa nesse ponto, de tal maneira que a leitura que parece mais sensata é a 

destacada por Renato Geraldo Mendes, que reivindica seu imediato cumprimento26: 

O dispositivo legal do § 3º do art. 91 pode ensejar duas compreensões absolutamente 
distintas entre si. O referido enunciado faz menção ao prazo previsto no caput do art. 
91, ou seja, ao prazo de 24 meses, o que suscitou, inicialmente, a impressão de que 
ele estaria instituindo um prazo tipicamente de vacância, segundo o qual a nova Lei 
somente entraria em vigor após 24 meses, permanecendo a anterior a regular fatos e 
relações até o advento final do aludido prazo. Essa é, no entanto, uma compreensão 
equivocada, apesar de ter acometido grande parte dos intérpretes. Registro, aqui, que 
o amigo e jurista Egon Bockmann Moreira, já no dia 04.07.16, no Jornal Gazeta do 
Povo, havia registrado o entendimento de que a Lei 13.303/16 já estava em vigor 
(MENDES, 2016).  

 

Uma vez filiado a esta corrente, entende-se que essa lei está em pleno vigor, 

concedendo alguns prazos diferenciados a sua aplicação, que não abrangem o universo de 

análise dessa pesquisa ou que serão ponderados na metodologia de análise, e veio a ser 

regulamentada pelo Decreto 8.945, de 27 de dezembro de 2016. Outras normas devem ser 

destacadas como parte da política de divulgação de informações das estatais. 

 

Cabe assim destaque a Resolução CGPAR, que teve como inspiração o “Programa 

Destaque em Governança de Estatais”, lançado em setembro de 2015 pela BM&FBOVESPA 

(2015), voltado a estatais abertas ou em processo de abertura de capital, que foi desenvolvido 

com o objetivo de incentivar essas empresas a aprimorar suas práticas e estruturas de 

                                                 
26 Há respeitáveis visões contrárias àquelas nesse ponto defendidas, embasadas na aplicação do art. 91, que 
estabelecem um prazo de 24 meses de adaptação. Dada a falta de técnica e clareza na elaboração da norma, 
pode-se considerar a Lei das Estatais vigente, como a exposta por Ferraz (2016). Disponível em: < 
http://www.conjur.com.br/2016-out-27/interesse-publico-lei-estatais-periodo-transicao-estudo-mg/>. Acesso em: 
10 dez. 2016 
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governança corporativa, nos temas como “Transparência”, “Controles Internos”, 

“Composição da Administração” e “Compromisso do Controlador”. 

 

A adesão ao programa, embora voluntária, seria bem-vinda ao mercado, dado o 

cenário de contestação pela qual passavam as SEM. As medidas envolviam a gradação de 

essenciais, chamadas de Categoria 1, e recomendáveis, Categoria 2. Ao final da apresentação 

desse conjunto de normas, eram somados os pontos, de tal sorte que haveria um mínimo a ser 

obtido. Carecedor de enforcement, o programa se valeria da Resolução CGPAR 5, que no seu 

art. 1º estabeleceu não só para as sociedades de economia mista federais, mas também para 

as empresas públicas, subsidiárias, controladas e demais sociedades em que a União, direta ou 

indiretamente, que detivessem a maioria do capital social com direito a voto, a 

obrigatoriedade de divulgar as informações abaixo no website oficial atualizado, com 

acesso fácil e organizado, sem prejuízo da aplicação de outras normas (grifo nosso): 

I - ato ou lei de criação; 
II - estatuto social; 
III - missão, princípios e valores da instituição; 
IV - código de ética; 
V - composição do capital social; 
VI - composição da diretoria executiva; 
VII - composição dos conselhos de administração e fiscal; 
VIII - extrato das atas de assembleias gerais, quando for o caso; 
IX - demonstrações financeiras anuais exigíveis das companhias 
abertas,acompanhadas dos pareceres do conselho fiscal e da auditoria independente; 
X - relatório anual da administração; 
XI - demonstrações financeiras trimestrais; 
XII - balanço social, se houver; 
XIII - fatos relevantes e comunicados ao mercado, quando houver; e 
XIV - currículo profissional resumido dos membros dos órgãos societários 
deadministração e fiscalização (MPOG, 2015). 

Além disso, a norma obriga a disponibilização, por um período mínimo de cinco 

anos, das demonstrações financeiras. Ainda, deverão manter canal de atendimento para 

investidores, empregados, fornecedores, clientes, usuários e sociedade em geral, com a 

atribuição de receber e examinar sugestões, reclamações, elogios e denúncias relativos às 

atividades da empresa, dando encaminhamento aos procedimentos necessários para a solução 

dos problemas suscitados, com retorno aos interessados. 

 

A supracitada norma entrou em vigor no dia de sua publicação, 07 de outubro de 2015, 

mas possibilitou às empresas estatais 180 dias para seu cumprimento, fato que se consumou 

em 04 de abril de 2016, cabendo à CGU e aos conselhos fiscais ou órgãos equivalentes das 

entidades a fiscalização do cumprimento das disposições dessa Resolução. 
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Ainda no campo dos atos normativos, a Portaria CGU 522, de 4 de março de 2015 

determina a publicação do relatório de auditoria, certificado e parecer do dirigente do controle 

interno. Essas determinações são resultado de previsões existentes em Leis27, Decretos28 e 

Portarias29 esparsas, publicadas por diferentes órgãos30 e Poderes.  

 

Compreendida as SEM como parte integrante da Administração Pública Federal, é de 

se concluir que a divulgação do: (i) relatório de gestão, (ii) relatório e certificado de auditoria; 

(iii) parecer de órgão de controle interno; e (iv) pronunciamento do Ministro de Estado, 

passaram a ser itens de transparência a serem cumpridos pelos gestores federais.  

 

A transparência não foi ignorada pelos órgãos supervisores de mercado, como é o caso 

da CVM, autarquia criada pela Lei 6.385, de 7 de dezembro de 1976 (BRASIL, 1976a), com a 

finalidade de supervisionar as atividades relativas ao mercado mobiliário. A ICVM 480, de 07 

de dezembro de 2009, após diversas alterações, incluindo a ICVM 552, de 9 de outubro de 

2014, trouxe diversas inovações quanto a plataforma de divulgação de dados por meio do 

compartilhamento eletrônico de dados no formato de formulários com campos pré-

estabelecidos de preenchimento (CVM, 2014). 

 

Trata-se da consolidação de um movimento de disseminação de informações por meio 

de sites, capitaneado pela Security Exchange Comission (SEC) que, através da divulgação do 

“2008 Guidance”, apresentou normas para a divulgação de dados, reconhecendo essas 

plataformas como as únicas legítimas para a disseminação de informações confidenciais 

(BAKER; GUZMAN, 2014). 

 
                                                 
27 A Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2001, organiza e disciplina os Sistemas de Planejamento e de Orçamento 
Federal, de Administração Financeira Federal, de Contabilidade Federal e de Controle Interno do Poder 
Executivo Federal, entre outras matérias. Teve sua regulação no Decreto nº 3.591, de 6 de setembro de 2000. 
28 O Decreto nº 3.591, de 6 de setembro de 2000, instrumento que sofreria a inclusão de um importante artigo, 
trazido pelo Decreto nº 5.481, de 30 de junho de 2005: "Art. 20-B.  Os órgãos e entidades do Poder Executivo 
Federal, sujeitos a tomada e prestação de contas, darão ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de 
acesso público, ao relatório de gestão, ao relatório e ao certificado de auditoria, com parecer do órgão de controle 
interno, e ao pronunciamento do Ministro de Estado supervisor da área ou da autoridade de nível hierárquico 
equivalente, em até trinta dias após envio ao Tribunal de Contas da União" (grifo nosso). 
29 Ainda em 2005, a Portaria nº 262, de 30 de agosto classificaria esse conjunto de itens como “Processos de 
Contas Anuais”, e em seu art. 2º exigiria a presença de tais informações “em seus sítios eletrônicos na rede 
mundial de computadores – internet, (...) contendo a íntegra das peças mencionadas no artigo 1º desta Portaria 
(...)”.Os relatórios de gestão são definidos em metodologia anual, para prestação de contas do exercício vigente. 
Atualmente, as entidades integrantes do Poder Executivo Federal deverão atender ao disposto na Portaria-TCU 
nº 321, de 30 de novembro de 2015, que normativa o conteúdo a ser apresentado. 
30 Pronunciamento Ministerial de que trata o art. 52, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, e posterior remessa ao 
Tribunal de Contas da União. 
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Pela CVM, a materialização se deu pelo Formulário de Referência, um documento 

dinâmico, de supervisão compartilhada junto à BM&FBOVESPA,  que consolida e padroniza 

a forma de divulgação de informações, permitindo a comparabilidade de dados. Criado pela 

ICVM 202/1993, e hoje vigente por meio da ICVM 480/2009 e alterações, harmoniza as 

informações, evitando repetição de dados e a apresentação parcial de documentos, 

possibilitando a desenvolvimento, pela companhia, de um entendimento sobre diversos 

assuntos (MOTTA, 2014)31. 

 

Como regra geral, deverá ser feita a atualização total dos dados dentro de cinco meses, 

contados do encerramento do exercício social ou da data de pedido de registro de distribuição 

pública de valores mobiliários, conforme previsão no art. 24 e no Anexo 24 desta ICVM. 

Ainda, ao emissor do formulário de referência, deverá ser feita a atualização dos campos em 

                                                 
31 Resumindo as informações que devem constar no Formulário de Referência, descritos no Anexo 24, tem-se os 
seguintes tópicos, apresentados em Seções na ICVM (MOTTA, 2014): Identificação das pessoas responsáveis 
pelo conteúdo do formulário: devem necessariamente ser identificado o diretor-presidente e o diretor de relações 
com investidores da companhia; Auditores: àqueles que atuaram junto à companhia nos últimos três exercícios 
sociais, incluindo suas remunerações e outros serviços que não de auditoria externa; Informações financeiras 
selecionadas: são obrigatórias aquelas referentes ao (i) patrimônio líquido; (ii) ativo total; (iii) receita líquida; 
(iv) resultado bruto; (v) resultado líquido; (vi) número de ações, ex-tesouraria; (vii) valor patrimonial da ação; e 
(viii) resultado líquido por ação, referentes às três últimas demonstrações financeiras de encerramento do 
exercício social. Há necessidade de informar outros dados, como o montante de dívida, tipos e garantias 
prestadas e seus vencimentos e cláusulas de cross-default; Fatores de risco: a empresa deverá descrever, em 
ordem de relevância, fatores que podem influenciar a decisão de investimento, com possibilidade ainda de 
descrever sobre o incremento ou redução de riscos e a probabilidade dos impactos; Riscos de mercado: deverão 
ser informados riscos quantitativos e qualitativos, por ordem de relevância, de riscos como cambial, de juros e o 
quanto podem influenciar na companhia;Histórico da companhia: informações sobre eventos mais importantes 
de sua história, incluindo controladas ou coligadas;Atividades da companhia: exigindo seu foco de atuação, os 
segmentos em que atua e informações sobre produtos e serviços; Grupo econômico: com descrição do conjunto 
de empresas da qual faz parte, incluindo blocos de controle indiretos e diretos, coligadas e controladas;Ativos 
relevantes: interpretados como ativos não circulantes, relevantes para o desenvolvimento das atividades da 
companhia;Comentários dos diretores: ocasião em que os executivos manifestam suas opiniões sobre os 
resultados da companhia, devendo se referir a resultados dos três exercícios passados, políticas contábeis 
adotadas e controles internos; Projeções: como item facultativo, caso supere internamente questões de 
sigilo;Assembleia Geral e Administração: em que fornecerá sua estrutura administrativa, de acordo com seu 
estatuto social e o seu regimento interno, informando as atribuições de cada órgão e comitê;Remuneração dos 
Administradores: com descrição detalhada de como remunera seus conselhos, diretorias e comitês;Recursos 
Humanos: informando o número de empregados da companhia, número de terceirizados, rotatividade, política de 
remuneração ao corpo funcional e contingências trabalhistas; Controle, em que são informados: até o nível da 
pessoa física, dos componentes dos grupos de controle, fundos de investimento envolvidos, entre 
outros;Transações com partes relacionadas: descrevendo regras, políticas e práticas da companhia, em 
consonância com deliberações da CVM; Capital Social: detalhamento deste, apresentando quantidade subscrita e 
integralizada;Valores Mobiliários, ações emitidas pela empresa, detalhando àquelas com direito a voto, 
conversíveis, com direitos especiais e outras características relevantes, como poisonpills; Plano de Recompra e 
Valores Mobiliários em Tesouraria: planos de recompra e os valores mobiliários da companhia, quantidade de 
ações e percentual de ações adquiridas em relação ao total aprovado;Política de Negociação de Valores 
Mobiliários: para informar política de transações com valores mobiliários, se existentes;Política de Divulgação 
de Informações: informação sobre canais de comunicação utilizados para disseminar informações, atos e fatos 
relevantes, dentre outros; Negócios Extaordinários: operações que não se enquadrem na normalidade das 
negociações da empresa, como celebração de contratos não relacionados com suas atividades. 
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até 7 (sete) dias úteis contados da ocorrência de fatos como: (i)  alteração de administrador ou 

membro do conselho fiscal do emissor; (ii) alteração do capital social; (iii) emissão de novos 

valores mobiliários, ainda que subscritos privadamente; (iv) alteração nos direitos e vantagens 

dos valores mobiliários emitidos; (v) alteração dos acionistas controladores, diretos ou 

indiretos, ou variações em suas posições acionárias; (vi) quando qualquer pessoa natural ou 

jurídica, sob ciência do emissor, promova alteração relevante de sua posição acionária; (vii) 

incorporação, incorporação de ações, fusão ou cisão envolvendo o emissor; (ix) alteração nas 

projeções ou estimativas ou divulgação de novas projeções e estimativas; (x) celebração, 

alteração ou rescisão de acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o 

controlador seja parte referente ao exercício do direito de voto ou poder de controle do 

emissor; (xi) decretação de falência, recuperação judicial, liquidação ou homologação judicial 

de recuperação extrajudicial; e (xii) comunicação, pelo emissor, da alteração do auditor 

independente nos termos da regulamentação específica. 

 

O art. 13 da ICVM 480/2009 determina que as companhias registradas como 

"Categoria A", como é o caso de todas as de capital aberto registradas na CVM, que podem 

emitir quaisquer valores mobiliários que confiram ao titular direitos de adquirir ações ou 

certificados de depósito de ações, deve "enviar à CVM as informações periódicas e eventuais, 

conforme conteúdo, forma e prazos estabelecidos por esta Instrução", devendo o emissor 

"ainda colocar e manter as informações referidas no caput em sua página na rede 

mundial de computadores por 3 (três) anos, contados da data de divulgação". 

 

Os Ofícios-Circulares emitidos pela Superintendência de Relações com Empresas 

(SEP) visam a orientar os emissores de valores mobiliários sobre os procedimentos que 

devem ser observados no envio de informações periódicas e eventuais. São apresentadas 

também orientações sobre interpretações dadas pelo Colegiado da CVM e pela SEP 

relativamente a aspectos relevantes da legislação e da regulamentação que devem ser 

considerados pelos emissores quando da realização de determinadas operações. 

 

O Ofício-Circular/CVM/SEP/02/16, de 29 de fevereiro de 2016, esclareceu que a 

Instrução CVM 480/09, após as alterações trazidas pela Instrução CVM 552/14 entrou em 

vigor integralmente a partir de 01º de janeiro de 2016, para que os sistemas de informática 

fossem todos harmonizados (CVM, 2016). 
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4 METODOLOGIA 

Antes de tudo, o critério de empresas abertas e negociadas em bolsa foi utilizado para 

tornar uniforme a base de análise, pois elas, em boa medida, têm custos, porte, dispêndios e 

regramentos semelhantes, e devem manter instrumentos de diálogo específicos, como é o caso 

dos canais de atendimento aos investidores. A seleção deste grupo enriquece a análise, pois 

essas entidades convivem habitualmente com a complexidade de lidar com questões de 

mercado e de interesse público. As empresas objeto da análise constituem-se como toda a 

população de estatais federais listadas em bolsa: 

 

Tabela 01 – SEM listadas em Bolsa em Janeiro de 2017 

  
Nome 

Código do 
Ativo em Bolsa

Ente Federativo 
Controlador 

1  Banco do Brasil S/A  BBAS3  União 

2  Petróleo Brasileiro S/A Petrobras  PETR3  União 

3 
Centrais Elétricas Brasileiras S.A 
Eletrobrás Participações SA ‐ ELETROPAR  ELET3 LIPR  União 

4  BB Seguridade Participações S/A  BBSE3  União 

5  Banco do Nordeste do Brasil S/A  BNBR3  União 

6  Banco da Amazônia S/A  BAZA3  União 

7  Telecomunicações Brasileiras S/A TELEBRAS  TELB4  União 

Fonte: elaboração do autor, 2017 

 

Como apresentado no referencial teórico, diversas normas apresentam disposições de 

divulgação obrigatória nos portais de internet. Dado o volume e a particularidade de cada 

uma, houve a necessidade de ser feita uma compilação de dados no sentido de compreender, 

entre outros pontos, a vigência, a disposição e a competência das normas. Também houve o 

agrupamento em blocos de pontos que guardam semelhança temática, para melhor análise e 

atribuição de notas. O resultado deste estudo encontra-se no Anexo I – Quadro de Normas. A 

decodificação dessas normas torna-se essencial ao estudo, pois traz como contribuição a 

clareza do que deve ser cumprido hoje pelas SEM federais.  

 

Os agrupamentos formulados são: 

 

 Códigos, Constituição e Estrutura: envolvem normas básicas de criação, 

incluindo missão, valores e estrutura de controle; 
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 Composição dos Órgãos Estatutários: como estão compostos os órgãos 

estatutários, como diretorias e Conselhos, e como estão remunerados; 

 Comunicação com a Sociedade: são os canais de atendimento à sociedade; 

 Administração de Riscos Financeiros e Operacionais: quais os fatores de riscos 

e os principais dados econômico-financeiros das empresas; 

 Demonstrações Financeiras: são aquelas definidas em lei32, que devem ser 

apresentadas 45 dias33 após o encerramento do período; 

 Licitações e Contratos: detalhamento das compras feitas por processos 

competitivos ou não, acompanhados da evolução orçamentária; 

 Política de Divulgação de Informações: normas dedicadas a estruturar a forma 

de comunicação da empresa com a sociedade, incluindo o conteúdo das 

deliberações em assembleia; 

 Governança Corporativa: relatórios assinados pela alta administração, 

apresentando as práticas de governança corporativa; 

 Sustentabilidade: balanço referente às práticas ambientais e as iniciativas de 

sustentabilidade 

 Controle Externo, Anticorrupção e Autorregulação: normas associadas às 

auditorias, processos punitivos e divulgações obrigatórias segundo a CVM. 

 

Em relação ao espectro da análise, tomou-se como referência os elementos da 

transparência das contas públicas, que possuem três componentes (PLATT NETO, 2009). O 

primeiro é a publicidade, que deve ser ampla, acessível por diversas formas e tempestiva - 

inclusive para a tomada de decisões. O segundo elemento é a compreensibilidade, por 

linguagem acessível - que não afasta o estudo por parte do consulente. Por fim, a informação 

deve conter “utilidade para decisões”, comungando relevância, comparabilidade e 

confiabilidade. 

 

Essa formulação necessitava de uma sistematização. Assim, foi utilizada como 

parâmetro a metodologia desenvolvida pelo Programa de Transparência Pública da FGV 

(FGV, 2016), criada para mensurar a Transparência em nível local no Brasil, em abordagem 
                                                 
32 A obrigatoriedade de elaborar as demonstrações contábeis estão contidas na legislação do Imposto sobre a 
Renda no artigo 274 do Decreto nº 3.000/1999 (RIR/1999), na legislação societária no artigo 176 da LSA, nas 
normas do Conselho Federal de Contabilidade na Resolução CFC nº 1.185/2009 (NBC TG 26), alterada pela 
Resolução nº 1.376/2011, e na Deliberação CVM nº 676/2011. 
33 Art. 29 da ICVM 480/2009. 
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que considerou os websites. Tal metodologia, mais densa, avalia tanto os itens de completude 

decorrentes da grande disposição de elementos que devem ser atendidos, como também outras 

questões fundamentais para o reconhecimento de qualidade de um website34. 

 

Após a citada compilação das normas, quatro classificações foram feitas, de acordo 

com essa metodologia, ponderando: 

 

a) completude: essa é disposta em dimensão essencial e dimensão não essencial, 

considerando que algumas informações são mais necessárias que outras, ou 

que a ausência de algumas faz pouco sentido ao julgamento de um item. No 

presente trabalho, a completude será considerada toda essencial, pois se trata 

de cumprimento da lei e de normas vigentes; 

b) processabilidade: obter planilha ou arquivo processável em formato editável 

(ex.: XLS, CSV). Há disposições nesse sentido quanto às informações de 

cunho contábil, no item 14 (Demonstrações Financeiras). Diferentemente do 

estudo original, esse desconsiderou o formato de apresentação das planilhas; 

c) acessibilidade: Sites e informações devem ser acessíveis em três sentidos: (i) 

acessíveis a deficientes; (ii) acessíveis por meio de link ao portal de 

transparência; e (iii) ausente de links com falhas (MICHENER; BERSCH, 

2013); e 

d) tempestividade: A informação deve estar atualizada. No caso das SEM 

federais, a atualização de dados é extremamente relevante, pois esses 

dialogam com o mercado e a sociedade. O parâmetro estabelecido foi o de sete 

dias, diferentemente do estudo original, que pautava a atualização em 30 dias. 

 

Identificados esses pontos, e seguindo a mesma metodologia, foi empregada 

pontuação da seguinte forma:  

 

Tabela 02 – Critérios de Pontuação 

 Peso Objeto de 

Avaliação 

Critério de Pontuação 

                                                 
34 Michener e Bersh (2013) destacam que a transparência é bidimensional, contemplando a 
publicidade/visibilidade, junto a possibilidade de ser estraído do dado alguma inferência. 
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Completude 25% Itens 1 a 46 100 pontos: todos os itens do tópico foram 

verificados;                                                                   

50 pontos: ao menos metade ou número inteiro 

acima da metade dos itens; e 

0 pontos: menos da metade dos dados ou número 

inteiro. 

 

Esses itens são somados individualmente como 

presentes (1), parcialmente presentes (0,5) e 

ausentes (0). 

Processabilidade 25% Item 14 100 = há possibilidade da realização de download 

do item em formato editável; 

50 = há possibilidade de download de arquivos não 

editáveis, mas não bloqueados; 

0 = não há possibilidade de ser feito o download. 

Acessibilidade 25% Página inicial 

do Site (i) 

100 = possui funcionalidades de acessibilidade na 

página inicial; 

50 = possui a funcionalidade, mas não na página 

inicial; 

0 = não possui funcionalidade de acessibilidade 

para deficiente. 

Existência de 

Link ao Portal 

de 

Transparência 

na Página 

inicial (ii) 

100 = a página principal possui link para o Portal de 

Transparência; 

0 = não há link para o Portal de Transparência. 

Falhas na 

Abertura de 

Links (iii) 

100 = todos os links consultados puderam ser 

abertos; 

0 = ao menos um link consultado não pode ser 

aberto. 
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Tempestividade 25% Informação 

Atualizada35 

100 = o site é atualizado diariamente; 

50 = o site foi atualizado em até sete dias; 

0 = o site está defasado em mais de sete dias. 

Fonte: FGV, 2016 (adaptado pelo autor) 

 

Os quatro critérios de avaliação, ponderados sem peso, somarão o teto de 100 para a 

avaliação do site. Os critérios de pontuação foram ligeiramente alterados do estudo original: 

 

 No tocante à completude, além da pontuação máxima, pela extensa quantidade de 

itens, considerou o atendimento em menos de 100%, mas maior ou igual a 50%, 

como 50 pontos; 

 Na acessibilidade, caso itens associados ao tema não estivessem em destaque na 

página principal, seriam punidos com o desconto de 50 pontos36; 

 Os links de abertura foram observados de forma rigorosa e, havendo um só que não 

apurasse corretamente, a nota atribuída seria zero; e 

 Quanto à tempestividade, como informado, as estatais econômicas devem primar 

por oferecer informações rápidas e atualizadas, de tal sorte que um prazo de mais 

de sete dias sem atualização, poderia ser considerado como grande. Na 

metodologia da FGV tolerou-se até 30 dias. 

 

Cumpre informar que também foram enviados formulários ao Ministério do 

Planejamento, da Transparência, aos Governos Estaduais e às demais SEM federais listadas 

em bolsa. Como objetivo, nesta ordem, a tentativa de compreender como essa política 

também foi articulada no âmbito dos Ministérios e nas Assembleias Legislativas locais, e o 

grau de interlocução promovido no campo das SEM.  

 

Consolidados os componentes no Anexo I, foi promovida uma discussão crítica 

necessária sobre a harmonização do conteúdo, e a proposta de uma interpretação, em favor da 

transparência, como decorrência do espírito da LAI. 

 

                                                 
35 A atualização do site é apurada por meio do comando “javascript:alert(document.lastmodified)”, imputado no 
navegador, ou pela observação do conteúdo de notícias (ex.: sala de imprensa, notícias, licitações, etc). 
36 A ausência de funcionalidades de acesso pode atingir diversos públicos, conforme estudo da Universidade de 
Wisconsin. Disponível em: https://kb.wisc.edu/accessibility/page.php?id=1159. Acessado em 10 jan. 2017. 



30 
 
4.1 RESULTADOS OBTIDOS 

 

O Ministério do Planejamento (DEST) não retornou contato. As respostas dos 

Governo de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Espírito Santo e Município de São 

Paulo foram observadas, contudo, sem destacar de forma específica ações de transparência às 

SEM estaduais.  

 

No questionário efetuado às SEM federais, dos quais obteve-se três respostas de sete 

possíveis (Anexo II), houve a confirmação dos portais de internet como sendo os meios de 

veiculação de informação mais importantes dessas empresas, corroborando os estudos citados 

no presente trabalho. De outro lado, pode-se destacar a pouca repercussão que a Lei das 

Estatais tem tido no âmbito público, o que pode se constituir em futuro problema na 

alimentação dos sítios eletrônicos, em face da possível desinformação em como melhor 

proceder. 

 

A ausência de interlocução com o Governo pode resultar no desalinhamento das 

políticas de transparência de divulgação de dados. Pelo que se pode observar, não houve a 

constituição de um grupo de trabalho para discutir o tema. A ausência de núcleo constituído 

de Relações com Investidores pode dificultar a capacitação de pessoas para lidar com dúvidas 

específicas de acionistas. 

 

Igualmente, as políticas de divulgação de dados deveriam contemplar o pleno 

compartilhamento das solicitações de informações feitas em seus websites, se não marcadas 

pelo sigilo classificatório. Proceder de forma diferente pode acarretar no fenômeno da 

“divulgação seletiva”, que são informações passadas para analistas, investidores em geral, que 

podem ser tratadas no sentido de influenciar negócios. A SEC pronuncia-se severamente 

nesse ponto, exigindo que as empresas divulguem informações relevantes por meio de meios 

públicos não excludentes (BAKER; GUZMAN, 2014). 

 

Talvez em razão do número de respondentes, não foi observada uma tendência clara 

dos grupos de investidores quanto a exigência por dados nos sites, o que pode ser objeto de 

futura investigação. 
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Quanto ao resultado colhidos na análise dos websites, houve uma preponderância clara 

da Petrobrás. Itens como acessibilidade e processabilidade foram determinantes para que a 

Petrobrás tivesse seu site em destaque. A média de pontos foi de 66,25, com desvio padrão 

que 14,14.  

 

Gráfico 01 - Classificação dos Sites 

 

Fonte: elaboração do autor, 2017 

 

Como itens de menor para o maior cumprimento, temos ainda: 

 

Tabela 03 - Classificação dos Sites 

Tema  Média 

Governança Corporativa  35,71 

Controle Externo, Anticorrupção e Autorregulação  42,86 

Demonstrações Financeiras  57,14 

Licitações e Contratos  57,14 

Política de Divulgação de Informações  57,14 

Sustentabilidade  57,14 

Comunicação com a Sociedade  71,43 

Códigos, Constituição e Estrutura  78,57 

Composição dos Órgãos Estatutários  78,57 

Administração de Riscos Financeiros e Operacionais  100,00 

       Fonte: elaboração do autor, 2017 

 

Pelos resultados obtidos na Tabela 03, temos que as pontuações mais baixas foram em 

itens bastante sensíveis aos investidores e a sociedade. Destaque-se a não divulgação de todas 
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as informações relativas às boas práticas de gestão junto aos stakeholders, a falta de 

divulgação de dados referentes ao último processo de contas dos órgãos de controle, e a 

ausência de informações das empresas inidôneas, afastadas do setor público. 

 

 Os demais itens tiveram pontuação acima da média estabelecida. As penalizações 

comumente estiveram associadas a falta de dados para downloads, links quebrados e 

documentos defasados, e canais de comunicação que não continham espaço para denúncias. 

Destaque positivo ficou por conta da divulgação das empresas de relatórios completos sobre 

riscos financeiros, econômicos e operacionais das Companhias, por vezes contemplando 

subsidiárias e fatores externos, como grupos de controle.  

 

5 COMENTÁRIOS E RECOMENDAÇÕES 

 

O presente Projeto Executivo constatou que as propostas de transparência por meio da 

divulgação de dados feita pelo Governo englobam normas de diversas matizes. De um lado, 

tem-se aquelas que não permitem interpretações complexas, de outro, mandamentos que 

conferem ao usuário formas diversas de compreensão.  

 

Como primeiro exemplo temos, no Anexo I, que há uma extensa fragmentação do 

canal para atender demandas de reclamação, sugestão, elogios e denúncias, seja para 

investidores, empregados, fornecedores, clientes, usuários ou a sociedade em geral. Não há 

detalhes de como isso deve ser tratado nos portais, nem o meio pelo qual deverão ser 

provocados, se por telefone, e-mail ou outro instrumento. Não são destacadas as 

possibilidades de serem feitas essas reinvindicações utilizando-se a plataforma do próprio 

portal, sem uso, por exemplo, de e-mail externo, o que facilita a inserção do pedido e o torna 

mais impessoal, bem como a possibilidade de incluir documentos anexos. 

 

Dessa crítica se constatou, na análise dos portais, que os canais de atendimento, em 

geral, não são bem estruturados, exigindo eventualmente do solicitante o preenchimento de 

diversos campos para uma simples solicitação. É de se salientar que as estruturas internas da 

administração pública devem ter preparo específico de como segmentar e atender públicos 

distintos, como a criação de núcleos de Relações com Investidores. 
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Há também disposições contraditórias nas normas quando comparadas em conjunto. 

 

Questões básicas, como a vigência da Lei das Estatais, como visto, ainda são 

questionadas. Sua aplicação à s normas, são colocadas à prova. Dúvidas também puderam ser 

percebidas quanto à competência da União em estabelecer esse regramento com reflexo aos 

Estados 

 

Como exemplo, a Resolução CGPAR diz apenas que é obrigatório divulgar seu 

"estatuto social", ao passo que o texto legal fala sobre publicizar a "adequação de seu estatuto 

social à autorização legislativa de sua criação" (inciso II do art. 8º da Lei  13.303/2016). 

Dessa maneira, pode-se interpretar que a divulgação do estatuto social apenas é devido à SEM 

federal, devendo às demais divulgarem o resultado da reforma do seu respectivo e mais 

importante documento. Na dúvida, pende-se pela transparência, como uma interpretação pró-

instituto, decorrente da LAI, que estabelece o paradigma da informação como pública e de 

livre acesso. Crê-se que a melhor leitura seja a divulgação imediata do estatuto e esse poderá 

sofrer alterações com vistas a readequá-lo aos fins últimos da estatal.  

 

Em outra passagem, a Resolução CGPAR obriga as estatais a apresentarem de forma 

cumulada suas demonstrações financeiras dos últimos cinco anos. Por outro lado, a Lei das 

Estatais, em um parágrafo que guarda pouca relação com seu correspondente cap ut – pois 

esse fala em licitações e contratos – estabelece que devem ser disponibilizadas no site as 

"demonstrações contábeis auditadas", sugerindo tratarem-se de todas. Novamente, a 

interpretação conferida nesse caso é pró-transparência, ou seja, de que o mandamento não se 

restringe ao universo licitatório, englobando, portanto, as informações contábeis previstas em 

legislação.  

 

Igual dificuldade de interpretação tem-se na leitura do inciso VI do art. 8º da Lei  

13.303/2016. A divulgação, em nota explicativa às demonstrações financeiras, deverá 

contemplar à consecução dos fins de interesse coletivo ou de segurança nacional da SEM. É 

de se questionar a aplicação da parte final deste dispositivo, pois a própria existência da 

organização tem respaldo no interesse público. O espectro impreciso, turvo da expressão 

nacionalista comporta um sem-número de interpretações que podem, inclusive, justificar a 

gestão irresponsável da empresa, em detrimento dos investidores. Essa reminiscência patriota 
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encontra-se presente também na política de dividendos, que determina que ela deve ser 

elaborada à “luz do interesse público”37.  

 

Igualmente digno de nota são as transações com partes relacionadas, que são aquelas 

que envolvem as pessoas físicas ou jurídicas com as quais a Companhia tenha possibilidade 

de contratar em condições que não sejam as de independência que caracterizam as transações 

com terceiros alheios à Companhia (MOTTA, 2014). Como exemplos, os contratos firmados 

entre controladas e coligadas de um mesmo grupo. Se procedidas de forma equivocada, 

consequências danosas à organização podem ocorrer, como o benefício aos acionistas 

controladores para expropriar riqueza dos acionistas minoritários, a canalização dos recursos 

corporativos para projetos que geram utilidade para os proprietários da empresa e poucos 

benefícios aos proprietários minoritários, como o percebido no caso da norte-americana Enron 

(DOWNS; OOI; WONG e ONG, 2016). Nesse ponto, a divulgação de uma clara política 

torna-se um item importante de transparência. 

 

Há previsão em lei que estabelece a divulgação da execução de contratos 

acompanhados de previsão orçamentária. A redação é novamente confusa e abrange um rol de 

contratos extremamente grande. Inferir que todos os tipos de contrato de uma estatal sejam 

abertos e disponibilizados no website pode ser um exagero, mas a leitura da norma não 

confere uma interpretação menor do que essa ampla divulgação. Talvez pela complexidade, 

esse tenha sido um item bastante crítico na análise constante do Anexo I. De toda forma, 

estudos sobre transparência e e-government apontam que questões orçamentárias constituem-

se como básicas: “There are several indicators, or measures of transparency, found in the 

literature. One of the most basic indicators is the display of budgetary and tax information. 

The ability for the public to scrutinize where tax dollars are spent is considered crucial” 

(HARDER; JORDAN, 2013). Os portais dos Estados, como o do ES38, em uma análise 

superficial, apresentaram-se mais completos nesse quesito que praticamente todas as SEM, 

especificando, em detalhes, o que foi orçado e executado, e o montante a eles destinados. 

                                                 
37 Entende-se por política de dividendos a implementação de uma deliberação da empresa, relacionada à 
proporção do lucro a ser distribuído para seus acionistas. Essa decisão por reter ou distribuir seus lucros, impacta 
tanto em seus ativos disponíveis, para fins de aplicação, quanto seu grau de endividamento (RAMOS et al. 
2014). Ressalta-se que no Brasil os dividendos propriamente ditos são apenas uma das formas de distribuir 
lucros aos investidores, podendo-se ainda remunerar os acionistas por meio de juros sobre o capital próprio, e 
bonificações em ações. Além disso, os acionistas podem obter ganhos na venda de suas ações (VIANA JUNIOR; 
PONTE, 2016). 
38 Disponível em: https://transparencia.es.gov.br/Despesa/DespesaOrcadaExecutada. Acesso em 10 jan. 2017. 
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Ainda com relação à seara de contratações públicas, também não podem ser 

esquecidos itens já há muito debatidos pela literatura, como a divulgação de dados relativos a 

licitações e contratos administrativos. Apurou-se diversos links com problemas, informações 

incompletas, ou acesso difícil apenas mediante o preenchimento de diversos cadastros. A 

apresentação de documentos relativos ao Processo de Contas Anuais, outro item há muito 

consolidado e elaborado pelos órgãos de controle, em diversas oportunidades esteve defasado. 

 

Como item a ser elogiado, a Lei Anticorrupção prescreve que a condenação em sede 

administrativa da empresa junto ao Ministério da Transparência deve ter ampla divulgação, e 

isto inclui a inserção desses dados no site da empresa. Essa também é uma interpretação pró-

transparência que se pode compreender a partir da leitura do artigo. Tais penalizações são de 

interesse geral da sociedade, incluindo investidores, que podem ter seu juízo quanto ao 

investimento influenciado pelas punições sofridas pela empresa, com a integral divulgação da 

decisão tomada. Percebe-se, no entanto, que as empresas públicas não se utilizaram muito 

deste instrumento de alerta aos demais órgãos da administração pública e sociedade. 

 

Da análise feita, observa-se que as empresas são mais assíduas quanto ao cumprimento 

da divulgação de regras impostas pela CVM na divulgação de informações, possivelmente em 

razão do enforcement associado. Mas temas como política de distribuição de dividendos e de 

transações com partes relacionadas carecem de uma transparência maior, pois estão diluídos 

em uma série de documentos, de tal sorte que há de serem realizados diversos esforços de 

abertura de páginas ou downloads para assimilar, ainda que parcialmente, a informação. 

 

Não obstante a importância do tema, a divulgação da política de partes relacionadas é 

apresentada e tratada de forma difusa no website. Ao requisitante, caberá procurar esses dados 

nos Formulários de Referência ou no Relatório de Gestão, se neles algo constar. Por seu 

turno, a Política de Dividendos constitui-se como uma das mais sensíveis ao investidor 

(IUDÍCIBUS, 2000), tanto aos acionistas majoritários quanto aos minoritários e 

preferencialistas. No entanto, apesar dessa relevância, poucas foram as divulgações 

detalhadas, claras em sem a mera reprodução de disposições genéricas constantes nos 

Estatutos ou na LSA. Outro ponto de relevo, dos quais as empresas não apresentaram 

elementos detalhados, diz respeito a uma política formal de divulgação de informações. 

Novamente, compara-se com a experiência da SEC neste ponto, que requereu a certificação 

das empresas dos seus canais oficiais de comunicação (BAKER; GUZMAN, 2014). 



36 
 
Em que pese a importância do tema, que traz em seu âmago o acesso à informação pela 

internet - criação tecnológica mais importante e democrática de todos os tempos - e de 

assuntos igualmente relevantes, como a simetria na divulgação e a comparabilidade de dados, 

pode-se supor que a legislação produzida no tocante ao tema é desconhecedora das normas até 

então vigentes, das plataformas desenvolvidas e das ações já consolidadas que atendem 

plenamente ao mercado, como o aludido Formulário de Referência, que foi construído, 

inclusive, em diálogo com esse. A autorregulação de mercados integrando CVM e Bolsa 

mostra-se alternativa a ser seguida e acompanhada pelo Legislativo, não o contrário. 

 

A inflação de leis, normas e regulamentos produzidos distorce até mesmo o conceito 

de bem público, pois o nível de disclosure de uma SEM Estadual é menor do que uma 

Federal, posto o rol de informações e os diplomas distintos de legislação e competência a que 

estão submetidas, o que é um evidente disparate. Ao que parece, o legislador pátrio buscou 

lançar normas de transparência como sinalização à sociedade de que essa política é 

importante, mas sem se atentar a questões como tempestividade e formatos consolidados, que 

permitam ao usuário em geral e aos investidores um acesso mais prático.  

 

Nessa esteira, também podem ser recomendadas outras melhorias, tais como: (i) a 

publicação em mais de um idioma do rol de informações exigidos; (ii) a inserção de 

documentos, mesmo que não editáveis, como em formato “.pdf”, com a possibilidade de 

busca textual; (iii) comentários aos relatórios dos órgãos reguladores, como TCU e CGU; (iv) 

descrição do ambiente regulatória da empresa, com destaque às normas mais importantes; (v) 

a constituição formal de núcleos de Relações com Investidores ou órgãos equivalentes nas 

estatais para que esses tenham pessoas dedicadas a realizar uma interface otimizada com seu 

respectivo público.  

 

Sugerem-se estudos derivados do aqui apresentado. A título de exemplo, seria salutar 

o cotejo entre as SEM e as empresas públicas nos pontos aqui abordados. Ainda, se os 

investidores privados formam grupo de pressão relevante para suportar políticas de 

transparência, e sob qual perspectiva esse fenômeno é mais intenso (investidores 

institucionais, bancos de investimento e corretoras ou investidores individuais). 

 

 Por fim, o estudo apresenta as limitações decorrentes do processo dinâmico existente 

na internet, que se dá em meio a atualizações de portais, o que pode significar desatualização 
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ou incongruência de dados na formatação final. Esse corte no tempo ainda deve ser 

considerado sob a perspectiva da rígida metodologia empregada, que pune de forma rigorosa 

a ausência de informações, bem como um limite particular e humano em agregar dados 

complexos de forma a consolidar informações dispersas em diversos links. 

 

Feitas essas recomendações, percebe-se que as SEM analisadas cumprem parcialmente 

as normas em tela, cabendo a ressalva de que a forma desestruturada da política não contribui 

para uma aferição precisa do fenômeno. Há de se destacar que deverá haver um esforço 

normativo saneador, no sentido de estabelecer uma política coesa e uniforme de difusão 

eletrônica de dados, que permita a comparabilidade das entidades do setor, em benefício da 

transparência. 
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7 ANEXOS 
 
 

7.1 ANEXO I - QUADRO DE NORMAS 
 
 
Tabela 03 – Quadro de Normas 
 
nº Dime

nsão 
Normas Informação que Deve 

Constar nos Websites 
Comentário sobre o item 

1 Códig
os, 
Consti
tuição 
e 
Estrut
ura 

Resoluçã
o 
CGPAR, 
art. 1º, 
inc. I, II, 
III, IV, 
V, VI, 
XIII; Lei 
nº 
13.303/2
016, art. 
8º, inc. 
II, III 

(i) Missão, princípios e 
valores da instituição; 

Aqui buscou-se uma interpretação 
teleológica das normas, ou seja, de 
acordo com sua finalidade. A 
Resolução diz apenas que é 
obrigatório divulgar seu "estatuto 
social", ao passo que o texto legal fala 
sobre publicizar a "adequação de seu 
estatuto social à autorização 
legislativa de sua criação ". Pode-se 
interpretar que a divulgação do 
estatuto social apenas é devido à SEM 
federal, devendo as demais 
divulgarem o resultado da reforma do 
seu respectivo e mais importante 
documento. Contudo, na dúvida, 
pende-se pela transparência. Crê-se 
que a melhor leitura seja a divulgação 

2 (ii) Código de ética; 
3 (iii) Ato ou lei de criação; 
4 (iv) Estatuto social 

adequado à autorização 
legislativa de sua criação; 

5 (v) Composição do capital 
social;  

6 (vi) Estrutura de controle. 
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imdediata do Estatuto, e esse poderá 
sofrer alterações com vistas a 
readequá-lo aos fins últimos da 
estatal.   

7 Comp
osição 
dos 
Órgão
s 
Estatu
tários 

Resoluçã
o 
CGPAR 
art. 1º, 
inc. VI, 
VII, 
XIII, 
XIV; Lei 
nº 
13.303/2
016, art. 
8º, III 

(i) Composição da 
diretoria executiva; 

Foi feito um agrupamento de 
informações sobre temas análogos. 

8 (ii) Composição dos 
conselhos de 
administração e fiscal; 

9 (iii) Currículo profissional 
resumido dos membros 
dos órgãos societários de 
administração e 
fiscalização; 

10 (iv) descrição da 
composição e da 
remuneração da 
administração. 

11 Comu
nicaçã
o com 
a 
Socie
dade 

Resoluçã
o 
CGPAR, 
art. 2º, 
caput 

(i) Canal de atendimento 
para investidores, 
empregados, fornecedores, 
clientes, usuários e 
sociedade em geral, para 
receber e examinar (a) 
sugestões; (b) 
reclamações; (c) elogios 

As normas carecem de precisão na 
descrição e abrangência dos canais de 
atendimento (ex. telefone, e-mail, 
etc). Também não trata da 
especificidade de cada público. Nas 
legislações sob análise não foram 
encontradas instruções específicas no 
tocante à acessibilidade de portadores 
de deficiência. Foi considerado um 
item apartado o canal "denúncias", 
pela repercussão e importância que 
esse tema pode ter. 

12 (ii) (d) denúncias, relativas 
às atividades da empresa. 

13 Admi
nistra
ção de 
riscos 
financ
eiros 
e 
opera
cionai
s 

Resoluçã
o 
CGPAR, 
art. 1º, 
inc. XIII; 
Lei nº 
13.303/2
016, art. 
8º, III 

(i) fatores de risco; O tópico foi compreendido em como 
o negócio economicamente está 
estruturado e os riscos de mercado 
existentes.  

(ii) dados econômico-
financeiros. 

14 Demo
nstraç
ões 
Finan
ceiras 

Resoluçã
o 
CGPAR, 
art. 1º, 
inc. IX, 
XI e §1º; 
Lei nº 
13.303/2
016, art. 

(i) Demonstrações 
financeiras trimestrais e 
anuais, cumuladas por 
cinco anos, exigíveis das 
companhias abertas; 

A Resolução CGPAR obriga as 
estatais a cumularem suas 
demonstrações financeiras dos últimos 
5 anos. Por outro lado, a Lei das 
Estatais, em um parágrafo que guarda 
pouca relação com o caput, fala em 
divulgação de "demonstrações 
contábeis", sugerindo tratarem-se de 
todas. Novamente, a interpretação 

(ii) acompanhadas dos 
pareceres do conselho 
fiscal e da auditoria 
independente; 
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art. 8º, 
inc. VI, 
art. 86, 
§1º. 

(iii) Divulgação, em nota 
explicativa às 
demonstrações financeiras, 
dos dados operacionais e 
financeiros das atividades 
relacionadas à consecução 
dos fins de interesse 
coletivo ou de segurança 
nacional. 

dada é a pró-transparência. 
Considerações sobre "interesse 
nacional" foram ignorados, pela 
imprecisão do termo e pelo fato de a 
constituição de uma SEM ser, 
originariamente, de interesse nacional. 

(iv) disponibilização 
dessas informações 
inclusive no formato 
editável. 

15 Licita
ções e 
Contr
atos 

Lei nº 
13.303/2
016, art. 
48, 
caput; 
art. 88, 
caput e § 
1º; 
Portaria 
Intermini
sterial 
CGU/MP
OG nº 
140/2006
, art. 11. 

(i) Relação atualizadas 
quinzenalmente,  e pelo 
prazo mínimo de quatro 
anos após o encerramento 
da vigência do contrato, 
das aquisições de bens, 
fazendo constar ainda: 

A lei traz novamente termos e 
definições incompletos, e prazos 
conflitantes. Para informações de 
natureza semelhante, cobra-se 
atualização mensal, quinzenal ou com 
dois meses de retardo. Não há 
explicações de quando se contam 
esses prazos. Assim, para itens 
relativos a licitações, considerou-se a 
atualização em 15 dias e para itens 
orçamentários, um mês. 

16 (ii) número do processo; 
17 (iii) modalidade da 

licitação; 
18 (iv) fundamento legal; 
19 (v) objeto; 
20 (vi) número do contrato 
21 (vii) período de vigência; 
22 (viii) nome do fornecedor 

(CPF/CNPJ) 
23 (ix) preço,  
24 (x) quantidade 
25 (xi) valor total. 
26 (xii) data de publicação no 

DOU 
27 (xiii) situação do contrato 

(ativo, concluído, 
rescindido ou cancelado); 

28 (xiv) relação de aditivos ao 
contrato com as seguintes 
informações: número do 
aditivo; 

29 (xv) data de publicação do 
aditivo no DOU; 

30 (xvi) objeto do aditivo. 
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31 (xvii) atalho para 

solicitação, por meio de 
correio eletrônico, da 
íntegra de editais, atas, 
anexos, projetos básicos e 
informações adicionais, 
diretamente à área 
responsável do órgão ou 
entidade. 

32 (xviii) Divulgação de 
informações completas, 
mensalmente atualizadas, 
sobre a execução de seus 
contratos e de seu 
orçamento, admitindo-se 
retardo de até 2 (dois) 
meses na divulgação das 
informações. 

33 Polític
a de 
Divul
gação 
de 
Infor
maçõe
s 

Lei nº 
13.303/2
016; art. 
8º, inc. 
III, IV, 
V, VI; 
Resoluçã
o 
CGPAR, 
art. 1º, 
inc. VIII, 
XIII. 

(i) Elaboração e 
divulgação de política de 
divulgação de 
informações, em 
conformidade com a 
legislação em vigor e com 
as melhores práticas. 

Foi considerado no item a existência 
dos temas específicos. 

34 (ii) Divulgação tempestiva 
e atualizada de fatos 
relevantes e comunicados 
ao mercado, bem como de 
outras  informações 
relevantes relativas às 
atividades desenvolvidas 

35 (iii) Elaboração de política 
de distribuição de 
dividendos, à luz do 
interesse público que 
justificou a criação da 
empresa pública ou da 
sociedade de economia 
mista. 

36 (iv) Elaboração e 
divulgação da política de 
transações com partes 
relacionadas, em 
conformidade com os 
requisitos de 
competitividade, 
conformidade, 
transparência, equidade e 
comutatividade, que 
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deverá ser revista, no 
mínimo, anualmente e 
aprovada pelo Conselho de 
Administração. 

37 (v) Extrato das atas de 
assembleias gerais, quando 
for o caso. 

38 Gover
nança 
Corpo
rativa 

Resoluçã
o 
CGPAR, 
art. 1º, 
inc. X, 
XIII; Lei 
nº 
13.303/2
016, art. 
8º, I, III, 
VIII 

(i) comentários dos 
administradores sobre o 
desempenho, políticas e 
práticas de governança 
corporativa e 

O item "relatório anual da 
administração" foi considerado a 
partir de documentos assinados pelos 
diretores e conselho, comentando o 
desempenho da empresa no ano. 

39 (ii) Elaboração de carta 
anual, subscrita pelos 
membros do Conselho de 
Administração, com a 
explicitação dos 
compromissos de 
consecução de objetivos 
de políticas públicas pela 
empresa pública, pela 
sociedade de economia 
mista e por suas 
subsidiárias, em 
atendimento ao interesse 
coletivo ou ao imperativo 
de segurança nacional que 
justificou a autorização 
para suas respectivas 
criações, com definição 
clara dos recursos a serem 
empregados para esse fim, 
bem como dos impactos 
econômico-financeiros da 
consecução desses 
objetivos, mensuráveis por 
meio de indicadores 
objetivos;  

40 (iii) Ampla divulgação, ao 
público em geral, de carta 
anual de governança 
corporativa, que consolide 
em um único documento 
escrito, em linguagem 
clara e direta, a divulgação 
de informações relevantes. 
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41 (iv) Relatório anual da 

administração. 
42 Suste

ntabili
dade 

Resoluçã
o 
CGPAR, 
art. 1º, 
inc. XII; 
Lei nº 
13.303/2
016, art. 
8º, IX 

Balanço social, se houver 
(CGPAR), e divulgação 
anual de relatório 
integrado ou de 
sustentabilidade (Estatais). 

O Balanço social, também 
denominado Relatório de 
Sustentabilidade ou Relatório da 
Responsabilidade Social, é um 
produto da Contabilidade Social 
publicado anualmente pela empresa 
que procura demonstrar aos 
interessados um conjunto de 
informações relacionadas aos projetos 
ambientais e ações sociais. Nesse 
caso, houve uma previsão de 
divulgação por ambas as normas, 
utilizando-se termos considerados por 
alguns como sinônimos. 

43 Contr
ole 
Exter
no, 
Antic
orrupç
ão e 
Autor
regula
ção 

Portaria 
CGU nº 
262/2005
, art. 2º; 
Decisão 
Normativ
a TCU nº 
146/2015
, Decreto 
nº 
3.591/20
00, art. 
20-B; 
ICVM nº 
480/2009 
e 
alteraçõe
s; Lei nº 
12.846/2
013, art. 
6º, § 5º; 
Portaria 
CGU/MP
OG nº 
140/2006
, art. 12. 

(i) Divulgação do Processo 
de Contas Anuais: 
Relatório de Gestão, 
Relatório e Certificado de 
Auditoria, com parecer do 
órgão de controle interno, 
pronunciamento do 
Ministro do Estado 
supervisor da área ou 
autoridade equivalente; 

Após consulta ao site do TCU, é de se 
esperar que todas as contas de 2015 
estejam disponíveis nos sites das 
SEM, pois encontram-se publicadas 
em 
https://contas.tcu.gov.br/econtasWeb/
web/externo/listarRelatoriosGestao.xh
tml. A consulta sobre decisões 
condenatórias foi observada nos sites 
da CNEP e da CEIS. 

44 (ii) Formulário de 
Referência encaminhado à 
CVM e disponibilizado na 
Bolsa; 

45 (iii) Decisão condenatória 
à empresa em Processo 
Administrativo (CNEP). 

46 (iv) Divulgação de 
empresas suspensas, 
impedidas e punidas de 
contratar com a 
Administração Pública 
Federal 

 
Fonte: elaborado pelo próprio autor, 2017 
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Tabela 04 – Pontuação do Banco do Brasil 
 

nº  Tema  Informação que Deve Constar nos Websites  Completude 
Cálculo 

Completude

1 

Códigos, 
Constituição e 
Estrutura 

(i) Missão, princípios e valores da instituição;  1 

100 

2  (ii) Código de ética.  1 

3  (iii) Ato ou lei de criação;  0 

4 
(iv)  Estatuto  social  adequado  à  autorização 
legislativa de sua criação; 

1 

5  (v) Composição do capital social;   1 

6  (vi) Estrutura de controle.  1 

7 

Composição dos 
Órgãos 

Estatutários 

(i) Composição da diretoria executiva;  1 

100 

8 
(ii)  Composição  dos  conselhos  de 
administração e fiscal;  1 

9 
(iii)  Currículo  profissional  resumido  dos 
membros  dos  órgãos  societários  de 
administração e fiscalização;  1 

10 
(iv)  descrição  da  composição  e  da 
remuneração da administração.  1 

11 
Comunicação com 

a Sociedade 

(i)  Canal  de  atendimento  para  investidores, 
empregados, fornecedores, clientes, usuários 
e  sociedade  em  geral,  para  receber  e 
examinar  (a)  sugestões;  (b)  reclamações;  (c) 
elogios  1 

50 

12 
(ii)  (d)  denúncias,  relativas  às  atividades  da 
empresa.  0 

13 
Administração de 
riscos financeiros e 

operacionais 

(i) fatores de risco;  1 
100 

(ii) dados econômico‐financeiros. 
1 

14 
Demonstrações 
Financeiras 

(i)  Demonstrações  financeiras  trimestrais  e 
anuais,  cumuladas  por  cinco  anos,  exigíveis 
das companhias abertas;  1 

100 

(ii) acompanhadas dos pareceres do conselho 
fiscal e da auditoria independente;  1 

(iii)  Divulgação,  em  nota  explicativa  às 
demonstrações  financeiras,  dos  dados 
operacionais  e  financeiros  das  atividades 
relacionadas  à  consecução  dos  fins  de 
interesse coletivo ou de segurança nacional.  1 

(iv)  disponibilização  dessas  informações 
inclusive no formato editável.  0 

15 
Licitações e 
Contratos 

(i)  Relação  atualizadas  quinzenalmente,    e 
pelo  prazo  mínimo  de  quatro  anos  após  o 
encerramento  da  vigência  do  contrato,  das 
aquisições de bens, fazendo constar ainda:  1 

100 
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16  (ii) número do processo;  1 

17  (iii) modalidade da licitação;  1 

18  (iv) fundamento legal;  1 

19  (v) objeto;  1 

20  (vi) número do contrato  1 

21  (vii) período de vigência;  1 

22  (viii) nome do fornecedor (CPF/CNPJ)  1 

23  (ix) preço,   1 

24  (x) quantidade  1 

25  (xi) valor total.  1 

26  (xii) data de publicação no DOU  1 

27 
(xiii)  situação  do  contrato  (ativo,  concluído, 
rescindido ou cancelado); 

1 

28 
(xiv)  relação de  aditivos  ao  contrato  com  as 
seguintes informações: número do aditivo; 

0 

29  (xv) data de publicação do aditivo no DOU;  1 

30  (xvi) objeto do aditivo.  1 

31 

(xvii)  atalho  para  solicitação,  por  meio  de 
correio eletrônico, da íntegra de editais, atas, 
anexos,  projetos  básicos  e  informações 
adicionais, diretamente à área responsável do 
órgão ou entidade.  1 

32 

(xviii) Divulgação de informações completas, 
mensalmente atualizadas, sobre a execução 
de seus contratos e de seu orçamento, 
admitindo‐se retardo de até 2 (dois) meses 
na divulgação das informações. 

0 

33 

Política de 
Divulgação de 
Informações 

(i)  Elaboração  e  divulgação  de  política  de 
divulgação de informações, em conformidade 
com a legislação em vigor e com as melhores 
práticas.  0,5 

100 

34 

(ii)  Divulgação  tempestiva  e  atualizada  de 
fatos  relevantes e comunicados ao mercado, 
bem como de outras  informações relevantes 
relativas às atividades desenvolvidas  0 

35 

(iii) Elaboração de política de distribuição de 
dividendos,  à  luz  do  interesse  público  que 
justificou a criação da empresa pública ou da 
sociedade de economia mista.  1 

36 

(iv)  Elaboração  e  divulgação  da  política  de 
transações  com  partes  relacionadas,  em 
conformidade  com  os  requisitos  de 
competitividade,  conformidade, 
transparência,  equidade  e  comutatividade, 
que  deverá  ser  revista,  no  mínimo, 
anualmente  e  aprovada  pelo  Conselho  de 
Administração.  1 
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37 
(v)  Extrato  das  atas  de  assembleias  gerais, 
quando for o caso.  1 

38 

Governança 
Corporativa 

(i)  comentários dos  administradores  sobre o 
desempenho,  políticas  e  práticas  de 
governança corporativa e  1 

100 

39 

(ii) Elaboração de carta anual, subscrita pelos 
membros  do  Conselho  de  Administração, 
com  a  explicitação  dos  compromissos  de 
consecução de objetivos de políticas públicas 
pela  empresa  pública,  pela  sociedade  de 
economia mista  e  por  suas  subsidiárias,  em 
atendimento  ao  interesse  coletivo  ou  ao 
imperativo  de  segurança  nacional  que 
justificou a autorização para suas respectivas 
criações,  com definição  clara dos  recursos  a 
serem empregados para esse fim, bem como 
dos  impactos  econômico‐financeiros  da 
consecução  desses  objetivos,  mensuráveis 
por meio de indicadores objetivos;   1 

40 

(iii) Ampla divulgação, ao público em geral, de 
carta  anual  de  governança  corporativa,  que 
consolide  em  um  único  documento  escrito, 
em  linguagem clara e direta, a divulgação de 
informações relevantes.  1 

41  (iv) Relatório anual da administração.  1 

42  Sustentabilidade 
Balanço  social,  se  houver  (CGPAR),  e 
divulgação anual de relatório integrado ou de 
sustentabilidade (Estatais).  1 

100 

43 

Controle Externo, 
Anticorrupção e 
Autorregulação 

(i) Divulgação do Processo de Contas Anuais: 
Relatório  de  Gestão,  Relatório  e  Certificado 
de  Auditoria,  com  parecer  do  órgão  de 
controle  interno,  pronunciamento  do 
Ministro  do  Estado  supervisor  da  área  ou 
autoridade equivalente;  0 

50 44 
(ii) Formulário de Referência encaminhado à 
CVM e disponibilizado na Bolsa;  1 

45 
(iii)  Decisão  condenatória  à  empresa  em 
Processo Administrativo (CNEP). 

1 

46 
(iv)  Divulgação  de  empresas  suspensas, 
impedidas  e  punidas  de  contratar  com  a 
Administração Pública Federal 

0 

Completude  900 

Cálculo 
Completude  90 

Processabilidade  Downloads em .pdf 

Cálculo  50 
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Processabilidade 

Acessibilidade (i)  100 

Acessibilidade (ii)  100 

Acessibilidade (iii)  0 

Cálculo 
Acessibilidade  66,67 

Tempestividade  javascript:alert(document.lastmodified) 

Cálculo 
Tempestividade  100 

Score do Site  76,67 

 
Fonte: elaborado pelo próprio autor, 2017 
 
 
 

Tabela 05 – Pontuação da Petrobrás 
 

nº  Tema 
Informação que Deve Constar nos 

Websites  Completude  Cálculo Completude

1 

Códigos, 
Constituição e 
Estrutura 

(i)  Missão,  princípios  e  valores  da 
instituição; 

1 

100 

2  (ii) Código de ética.  1 

3  (iii) Ato ou lei de criação;  1 

4 
(iv)  Estatuto  social  adequado  à 
autorização legislativa de sua criação; 

1 

5  (v) Composição do capital social;   1 

6  (vi) Estrutura de controle.  1 

7 

Composição dos 
Órgãos 

Estatutários 

(i) Composição da diretoria executiva;  1 

100 

8 
(ii)  Composição  dos  conselhos  de 
administração e fiscal; 

1 

9 
(iii) Currículo profissional resumido dos 
membros  dos  órgãos  societários  de 
administração e fiscalização; 

1 

10 
(iv)  descrição  da  composição  e  da 
remuneração da administração. 

1 

11  Comunicação 
com a 

Sociedade 

(i)  Canal  de  atendimento  para 
investidores,  empregados, 
fornecedores,  clientes,  usuários  e 
sociedade  em  geral,  para  receber  e 
examinar  (a)  sugestões;  (b) 
reclamações; (c) elogios 

1 

100 

12 
(ii)  (d)  denúncias,  relativas  às 
atividades da empresa. 

1 
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13 

Administração 
de riscos 

financeiros e 
operacionais 

(i) fatores de risco;  1 

100 
(ii) dados econômico‐financeiros.  1 

14 
Demonstrações 
Financeiras 

(i)  Demonstrações  financeiras 
trimestrais  e  anuais,  cumuladas  por 
cinco  anos,  exigíveis  das  companhias 
abertas; 

1 

100 

(ii)  acompanhadas  dos  pareceres  do 
conselho  fiscal  e  da  auditoria 
independente; 

1 

(iii) Divulgação, em nota explicativa às 
demonstrações  financeiras,  dos  dados 
operacionais  e  financeiros  das 
atividades  relacionadas  à  consecução 
dos  fins  de  interesse  coletivo  ou  de 
segurança nacional. 

1 

(iv)  disponibilização  dessas 
informações  inclusive  no  formato 
editável. 

1 

15 

Licitações e 
Contratos 

(i) Relação atualizadas quinzenalmente,  
e  pelo  prazo  mínimo  de  quatro  anos 
após  o  encerramento  da  vigência  do 
contrato,  das  aquisições  de  bens, 
fazendo constar ainda: 

1 

50 

16  (ii) número do processo;  0 

17  (iii) modalidade da licitação;  1 

18  (iv) fundamento legal;  1 

19  (v) objeto;  1 

20  (vi) número do contrato  1 

21  (vii) período de vigência;  1 

22  (viii) nome do fornecedor (CPF/CNPJ)  1 

23  (ix) preço,   1 

24  (x) quantidade  1 

25  (xi) valor total.  1 

26  (xii) data de publicação no DOU  1 

27 
(xiii)  situação  do  contrato  (ativo, 
concluído, rescindido ou cancelado); 

0,5 

28 
(xiv)  relação  de  aditivos  ao  contrato 
com as seguintes informações: número 
do aditivo; 

0 

29 
(xv)  data  de  publicação  do  aditivo  no 
DOU; 

0 

30  (xvi) objeto do aditivo.  0 

31 

(xvii) atalho para  solicitação, por meio 
de  correio  eletrônico,  da  íntegra  de 
editais, atas, anexos, projetos básicos e 
informações  adicionais,  diretamente  à 

0 
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área responsável do órgão ou entidade.

32 

(xviii) Divulgação de informações 
completas, mensalmente atualizadas, 
sobre a execução de seus contratos e 
de seu orçamento, admitindo‐se 
retardo de até 2 (dois) meses na 
divulgação das informações. 

0 

33 

Política de 
Divulgação de 
Informações 

(i)  Elaboração  e  divulgação  de  política 
de  divulgação  de  informações,  em 
conformidade  com  a  legislação  em 
vigor e com as melhores práticas. 

1 

100 

34 

(ii) Divulgação  tempestiva e atualizada 
de  fatos  relevantes  e  comunicados  ao 
mercado,  bem  como  de  outras  
informações  relevantes  relativas  às 
atividades desenvolvidas 

1 

35 

(iii)  Elaboração  de  política  de 
distribuição  de  dividendos,  à  luz  do 
interesse  público  que  justificou  a 
criação  da  empresa  pública  ou  da 
sociedade de economia mista. 

1 

36 

(iv) Elaboração e divulgação da política 
de transações com partes relacionadas, 
em conformidade com os requisitos de 
competitividade,  conformidade, 
transparência,  equidade  e 
comutatividade, que deverá ser revista, 
no  mínimo,  anualmente  e  aprovada 
pelo Conselho de Administração. 

1 

37 
(v)  Extrato  das  atas  de  assembleias 
gerais, quando for o caso. 

1 

38 

Governança 
Corporativa 

(i)  comentários  dos  administradores 
sobre  o  desempenho,  políticas  e 
práticas de governança corporativa e 

1 

100 

39 

(ii) Elaboração de carta anual, subscrita 
pelos  membros  do  Conselho  de 
Administração,  com  a  explicitação  dos 
compromissos  de  consecução  de 
objetivos  de  políticas  públicas  pela 
empresa  pública,  pela  sociedade  de 
economia mista e por suas subsidiárias, 
em  atendimento  ao  interesse  coletivo 
ou  ao  imperativo  de  segurança 
nacional  que  justificou  a  autorização 
para  suas  respectivas  criações,  com 
definição  clara  dos  recursos  a  serem 

1 
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empregados para esse  fim, bem  como 
dos impactos econômico‐financeiros da 
consecução  desses  objetivos, 
mensuráveis  por meio  de  indicadores 
objetivos;  

40 

(iii)  Ampla  divulgação,  ao  público  em 
geral,  de  carta  anual  de  governança 
corporativa,  que  consolide  em  um 
único  documento  escrito,  em 
linguagem  clara  e  direta,  a  divulgação 
de informações relevantes. 

1 

41  (iv) Relatório anual da administração.  1 

42  Sustentabilidade 
Balanço  social,  se  houver  (CGPAR),  e 
divulgação anual de relatório integrado 
ou de sustentabilidade (Estatais). 

1  100 

43 

Controle 
Externo, 

Anticorrupção e 
Autorregulação 

(i)  Divulgação  do  Processo  de  Contas 
Anuais:  Relatório  de Gestão,  Relatório 
e Certificado de Auditoria, com parecer 
do  órgão  de  controle  interno, 
pronunciamento do Ministro do Estado 
supervisor  da  área  ou  autoridade 
equivalente; 

1 

50 
44 

(ii)  Formulário  de  Referência 
encaminhado  à  CVM  e  disponibilizado 
na Bolsa; 

0 

45 
(iii)  Decisão  condenatória  à  empresa 
em Processo Administrativo (CNEP). 

1 

46 
(iv) Divulgação de empresas suspensas, 
impedidas e punidas de contratar com 
a Administração Pública Federal 

0 

Completude  900

Cálculo 
Completude  90

Processabilidade  Downloads em .pdf e .xls 

Cálculo 
Processabilidade  100

Acessibilidade (i)  100
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Acessibilidade 
(ii)  100

Acessibilidade 
(iii)  0

Cálculo 
Acessibilidade  66,67

Tempestividade  javascript:alert(document.lastmodified)

Cálculo 
Tempestividade  100

Score do Site  89,17

 
Fonte: elaborado pelo autor, 2017 
 
 

Tabela 06 – Pontuação da Eletrobrás 
 
 

nº  Tema 
Informação que Deve Constar nos 

Websites  Completude 
Cálculo 

Completude 

1 

Códigos, 
Constituição e 
Estrutura 

(i)  Missão,  princípios  e  valores  da 
instituição; 

1 

100 

2  (ii) Código de ética.  1 

3  (iii) Ato ou lei de criação;  1 

4 
(iv)  Estatuto  social  adequado  à 
autorização legislativa de sua criação; 

1 

5  (v) Composição do capital social;   1 

6  (vi) Estrutura de controle.  1 

7 

Composição dos 
Órgãos 

Estatutários 

(i) Composição da diretoria executiva;  1 

50 

8 
(ii)  Composição  dos  conselhos  de 
administração e fiscal; 

1 

9 
(iii) Currículo profissional resumido dos 
membros  dos  órgãos  societários  de 
administração e fiscalização; 

0,5 

10 
(iv)  descrição  da  composição  e  da 
remuneração da administração. 

1 

11  Comunicação 
com a 

Sociedade 

(i)  Canal  de  atendimento  para 
investidores,  empregados, 
fornecedores,  clientes,  usuários  e 
sociedade  em  geral,  para  receber  e 
examinar  (a)  sugestões;  (b) 
reclamações; (c) elogios 

1 

100 

12 
(ii)  (d)  denúncias,  relativas  às 
atividades da empresa. 

1 

13  Administração  (i) fatores de risco;  1  100 
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de riscos 
financeiros e 
operacionais 

(ii) dados econômico‐financeiros.  1 

14 
Demonstrações 
Financeiras 

(i)  Demonstrações  financeiras 
trimestrais  e  anuais,  cumuladas  por 
cinco  anos,  exigíveis  das  companhias 
abertas; 

1 

50 

(ii)  acompanhadas  dos  pareceres  do 
conselho  fiscal  e  da  auditoria 
independente; 

0 

(iii) Divulgação, em nota explicativa às 
demonstrações  financeiras,  dos  dados 
operacionais  e  financeiros  das 
atividades  relacionadas  à  consecução 
dos  fins  de  interesse  coletivo  ou  de 
segurança nacional. 

1 

(iv)  disponibilização  dessas 
informações  inclusive  no  formato 
editável. 

0 

15 

Licitações e 
Contratos 

(i) Relação atualizadas quinzenalmente,  
e  pelo  prazo  mínimo  de  quatro  anos 
após  o  encerramento  da  vigência  do 
contrato,  das  aquisições  de  bens, 
fazendo constar ainda: 

0,5 

50 

16  (ii) número do processo;  1 

17  (iii) modalidade da licitação;  1 

18  (iv) fundamento legal;  1 

19  (v) objeto;  1 

20  (vi) número do contrato  1 

21  (vii) período de vigência;  0,5 

22  (viii) nome do fornecedor (CPF/CNPJ)  1 

23  (ix) preço,   1 

24  (x) quantidade  0,5 

25  (xi) valor total.  1 

26  (xii) data de publicação no DOU  1 

27 
(xiii)  situação  do  contrato  (ativo, 
concluído, rescindido ou cancelado); 

0,5 

28 
(xiv)  relação  de  aditivos  ao  contrato 
com as seguintes informações: número 
do aditivo; 

0,5 

29 
(xv)  data  de  publicação  do  aditivo  no 
DOU; 

1 

30  (xvi) objeto do aditivo.  1 

31 

(xvii) atalho para  solicitação, por meio 
de  correio  eletrônico,  da  íntegra  de 
editais, atas, anexos, projetos básicos e 
informações  adicionais,  diretamente  à 
área responsável do órgão ou entidade.

1 
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32 

(xviii) Divulgação de informações 
completas, mensalmente atualizadas, 
sobre a execução de seus contratos e 
de seu orçamento, admitindo‐se 
retardo de até 2 (dois) meses na 
divulgação das informações. 

0 

33 

Política de 
Divulgação de 
Informações 

(i)  Elaboração  e  divulgação  de  política 
de  divulgação  de  informações,  em 
conformidade  com  a  legislação  em 
vigor e com as melhores práticas. 

1 

50 

34 

(ii) Divulgação  tempestiva e atualizada 
de  fatos  relevantes  e  comunicados  ao 
mercado,  bem  como  de  outras  
informações  relevantes  relativas  às 
atividades desenvolvidas 

1 

35 

(iii)  Elaboração  de  política  de 
distribuição  de  dividendos,  à  luz  do 
interesse  público  que  justificou  a 
criação  da  empresa  pública  ou  da 
sociedade de economia mista. 

0,5 

36 

(iv) Elaboração e divulgação da política 
de transações com partes relacionadas, 
em conformidade com os requisitos de 
competitividade,  conformidade, 
transparência,  equidade  e 
comutatividade, que deverá ser revista, 
no  mínimo,  anualmente  e  aprovada 
pelo Conselho de Administração. 

0 

37 
(v)  Extrato  das  atas  de  assembleias 
gerais, quando for o caso. 

1 

38 

Governança 
Corporativa 

(i)  comentários  dos  administradores 
sobre  o  desempenho,  políticas  e 
práticas de governança corporativa e 

1 

50 

39 

(ii) Elaboração de carta anual, subscrita 
pelos  membros  do  Conselho  de 
Administração,  com  a  explicitação  dos 
compromissos  de  consecução  de 
objetivos  de  políticas  públicas  pela 
empresa  pública,  pela  sociedade  de 
economia mista e por suas subsidiárias, 
em  atendimento  ao  interesse  coletivo 
ou  ao  imperativo  de  segurança 
nacional  que  justificou  a  autorização 
para  suas  respectivas  criações,  com 
definição  clara  dos  recursos  a  serem 
empregados para esse  fim, bem  como 
dos impactos econômico‐financeiros da 
consecução  desses  objetivos, 
mensuráveis  por meio  de  indicadores 
objetivos;  

0 
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40 

(iii)  Ampla  divulgação,  ao  público  em 
geral,  de  carta  anual  de  governança 
corporativa,  que  consolide  em  um 
único  documento  escrito,  em 
linguagem  clara  e  direta,  a  divulgação 
de informações relevantes. 

0 

41  (iv) Relatório anual da administração.  1 

42  Sustentabilidade 
Balanço  social,  se  houver  (CGPAR),  e 
divulgação anual de relatório integrado 
ou de sustentabilidade (Estatais). 

1  100 

43 

Controle 
Externo, 

Anticorrupção e 
Autorregulação 

(i)  Divulgação  do  Processo  de  Contas 
Anuais:  Relatório  de Gestão,  Relatório 
e Certificado de Auditoria, com parecer 
do  órgão  de  controle  interno, 
pronunciamento do Ministro do Estado 
supervisor  da  área  ou  autoridade 
equivalente; 

1 

50 
44 

(ii)  Formulário  de  Referência 
encaminhado  à  CVM  e  disponibilizado 
na Bolsa; 

1 

45 
(iii)  Decisão  condenatória  à  empresa 
em Processo Administrativo (CNEP). 

1 

46 
(iv) Divulgação de empresas suspensas, 
impedidas e punidas de contratar com 
a Administração Pública Federal 

0 

Completude  700

Cálculo 
Completude  70

Processabilidade  Downloads em .pdf 

Cálculo 
Processabilidade  50

Acessibilidade (i)  100

Acessibilidade 
(ii)  100

Acessibilidade 
(iii)  100

Cálculo 
Acessibilidade  100

Tempestividade  javascript:alert(document.lastmodified)

Cálculo 
Tempestividade  100

Score do Site  80
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Fonte: elaborado pelo autor, 2017 
 
 
 

Tabela 07 – Pontuação do Banco do Brasil Seguridade 
 
 

nº  Tema 
Informação que Deve Constar nos 

Websites  Completude 
Cálculo 

Completude 

1 

Códigos, 
Constituição e 
Estrutura 

(i)  Missão,  princípios  e  valores  da 
instituição; 

1 

100 

2  (ii) Código de ética.  1 

3  (iii) Ato ou lei de criação;  1 

4 
(iv)  Estatuto  social  adequado  à 
autorização legislativa de sua criação; 

1 

5  (v) Composição do capital social;   1 

6  (vi) Estrutura de controle.  1 

7 

Composição dos 
Órgãos 

Estatutários 

(i) Composição da diretoria executiva;  1 

50 

8 
(ii)  Composição  dos  conselhos  de 
administração e fiscal; 

1 

9 
(iii) Currículo profissional resumido dos 
membros  dos  órgãos  societários  de 
administração e fiscalização; 

1 

10 
(iv)  descrição  da  composição  e  da 
remuneração da administração. 

0 

11 
Comunicação 

com a Sociedade 

(i)  Canal  de  atendimento  para 
investidores,  empregados, 
fornecedores,  clientes,  usuários  e 
sociedade  em  geral,  para  receber  e 
examinar  (a)  sugestões;  (b) 
reclamações; (c) elogios 

1 

50 

12 
(ii)  (d)  denúncias,  relativas  às 
atividades da empresa. 

0 

13 
Administração de 
riscos financeiros 
e operacionais 

(i) fatores de risco;  1 

100 
(ii) dados econômico‐financeiros.  1 

14 
Demonstrações 
Financeiras 

(i)  Demonstrações  financeiras 
trimestrais  e  anuais,  cumuladas  por 
cinco  anos,  exigíveis  das  companhias 
abertas; 

0 

0 

(ii)  acompanhadas  dos  pareceres  do 
conselho  fiscal  e  da  auditoria 
independente; 

0,5 
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(iii) Divulgação, em nota explicativa às 
demonstrações  financeiras,  dos  dados 
operacionais  e  financeiros  das 
atividades  relacionadas  à  consecução 
dos  fins  de  interesse  coletivo  ou  de 
segurança nacional. 

1 

(iv)  disponibilização  dessas 
informações  inclusive  no  formato 
editável. 

0 

15 

Licitações e 
Contratos 

(i) Relação atualizadas quinzenalmente,  
e  pelo  prazo  mínimo  de  quatro  anos 
após  o  encerramento  da  vigência  do 
contrato,  das  aquisições  de  bens, 
fazendo constar ainda: 

1 

50 

16  (ii) número do processo;  1 

17  (iii) modalidade da licitação;  1 

18  (iv) fundamento legal;  1 

19  (v) objeto;  1 

20  (vi) número do contrato  1 

21  (vii) período de vigência;  1 

22  (viii) nome do fornecedor (CPF/CNPJ)  1 

23  (ix) preço,   1 

24  (x) quantidade  1 

25  (xi) valor total.  1 

26  (xii) data de publicação no DOU  1 

27 
(xiii)  situação  do  contrato  (ativo, 
concluído, rescindido ou cancelado); 

1 

28 
(xiv)  relação  de  aditivos  ao  contrato 
com as seguintes informações: número 
do aditivo; 

0 

29 
(xv)  data  de  publicação  do  aditivo  no 
DOU; 

1 

30  (xvi) objeto do aditivo.  1 

31 

(xvii) atalho para  solicitação, por meio 
de  correio  eletrônico,  da  íntegra  de 
editais, atas, anexos, projetos básicos e 
informações  adicionais,  diretamente  à 
área responsável do órgão ou entidade.

1 

32 

(xviii) Divulgação de informações 
completas, mensalmente atualizadas, 
sobre a execução de seus contratos e 
de seu orçamento, admitindo‐se 
retardo de até 2 (dois) meses na 
divulgação das informações. 

0 

33 
Política de 

Divulgação de 
Informações 

(i)  Elaboração  e  divulgação  de  política 
de  divulgação  de  informações,  em 
conformidade  com  a  legislação  em 
vigor e com as melhores práticas. 

0,5  50 
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34 

(ii) Divulgação  tempestiva e atualizada 
de  fatos  relevantes  e  comunicados  ao 
mercado,  bem  como  de  outras  
informações  relevantes  relativas  às 
atividades desenvolvidas 

1 

35 

(iii)  Elaboração  de  política  de 
distribuição  de  dividendos,  à  luz  do 
interesse  público  que  justificou  a 
criação  da  empresa  pública  ou  da 
sociedade de economia mista. 

0 

36 

(iv) Elaboração e divulgação da política 
de transações com partes relacionadas, 
em conformidade com os requisitos de 
competitividade,  conformidade, 
transparência,  equidade  e 
comutatividade, que deverá ser revista, 
no  mínimo,  anualmente  e  aprovada 
pelo Conselho de Administração. 

1 

37 
(v)  Extrato  das  atas  de  assembleias 
gerais, quando for o caso. 

0,5 

38 

Governança 
Corporativa 

(i)  comentários  dos  administradores 
sobre  o  desempenho,  políticas  e 
práticas de governança corporativa e 

0 

0 

39 

(ii) Elaboração de carta anual, subscrita 
pelos  membros  do  Conselho  de 
Administração,  com  a  explicitação  dos 
compromissos  de  consecução  de 
objetivos  de  políticas  públicas  pela 
empresa  pública,  pela  sociedade  de 
economia mista e por suas subsidiárias, 
em  atendimento  ao  interesse  coletivo 
ou  ao  imperativo  de  segurança 
nacional  que  justificou  a  autorização 
para  suas  respectivas  criações,  com 
definição  clara  dos  recursos  a  serem 
empregados para esse  fim, bem  como 
dos impactos econômico‐financeiros da 
consecução  desses  objetivos, 
mensuráveis  por meio  de  indicadores 
objetivos;  

0 

40 

(iii)  Ampla  divulgação,  ao  público  em 
geral,  de  carta  anual  de  governança 
corporativa,  que  consolide  em  um 
único  documento  escrito,  em 
linguagem  clara  e  direta,  a  divulgação 
de informações relevantes. 

0 

41  (iv) Relatório anual da administração.  0 
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42  Sustentabilidade 
Balanço  social,  se  houver  (CGPAR),  e 
divulgação anual de relatório integrado 
ou de sustentabilidade (Estatais). 

0  0 

43 

Controle Externo, 
Anticorrupção e 
Autorregulação 

(i)  Divulgação  do  Processo  de  Contas 
Anuais:  Relatório  de Gestão,  Relatório 
e Certificado de Auditoria, com parecer 
do  órgão  de  controle  interno, 
pronunciamento do Ministro do Estado 
supervisor  da  área  ou  autoridade 
equivalente; 

0 

50 
44 

(ii)  Formulário  de  Referência 
encaminhado  à  CVM  e  disponibilizado 
na Bolsa; 

1 

45 
(iii)  Decisão  condenatória  à  empresa 
em Processo Administrativo (CNEP). 

1 

46 
(iv) Divulgação de empresas suspensas, 
impedidas e punidas de contratar com 
a Administração Pública Federal 

1 

Completude  450

Cálculo 
Completude  45

Processabilidade  Downloads em .pdf 

Cálculo 
Processabilidade  50

Acessibilidade (i)  0

Acessibilidade (ii)  0

Acessibilidade (iii)  100

Cálculo 
Acessibilidade  33,33

Tempestividade  javascript:alert(document.lastmodified)

Cálculo 
Tempestividade  100

Score do Site  57,08

 
Fonte: elaborado pelo autor, 2017. 
 
 

Tabela 08 – Pontuação Banco do Nordeste 
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nº  Tema 
Informação que Deve Constar nos 

Websites  Completude 
Cálculo 

Completude 

1 

Códigos, 
Constituição e 
Estrutura 

(i)  Missão,  princípios  e  valores  da 
instituição;  1 

100 

2  (ii) Código de ética.  1 

3  (iii) Ato ou lei de criação;  1 

4 
(iv)  Estatuto  social  adequado  à 
autorização legislativa de sua criação; 

1 

5  (v) Composição do capital social;   1 

6  (vi) Estrutura de controle.  1 

7 

Composição dos 
Órgãos 

Estatutários 

(i) Composição da diretoria executiva;  1 

100 

8 
(ii)  Composição  dos  conselhos  de 
administração e fiscal;  1 

9 
(iii) Currículo profissional resumido dos 
membros  dos  órgãos  societários  de 
administração e fiscalização;  1 

10 
(iv)  descrição  da  composição  e  da 
remuneração da administração.  1 

11 
Comunicação 

com a Sociedade 

(i)  Canal  de  atendimento  para 
investidores,  empregados, 
fornecedores,  clientes,  usuários  e 
sociedade  em  geral,  para  receber  e 
examinar  (a)  sugestões;  (b) 
reclamações; (c) elogios  1 

100 

12 
(ii)  (d)  denúncias,  relativas  às 
atividades da empresa.  1 

13 
Administração de 
riscos financeiros 
e operacionais 

(i) fatores de risco;  1 
100 

(ii) dados econômico‐financeiros. 
1 

14 
Demonstrações 
Financeiras 

(i)  Demonstrações  financeiras 
trimestrais  e  anuais,  cumuladas  por 
cinco  anos,  exigíveis  das  companhias 
abertas;  1 

50 

(ii)  acompanhadas  dos  pareceres  do 
conselho  fiscal  e  da  auditoria 
independente;  1 

(iii) Divulgação, em nota explicativa às 
demonstrações  financeiras,  dos  dados 
operacionais  e  financeiros  das 
atividades  relacionadas  à  consecução 
dos  fins  de  interesse  coletivo  ou  de 
segurança nacional.  1 

(iv)  disponibilização  dessas 
informações  inclusive  no  formato 
editável.  0 
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15 

Licitações e 
Contratos 

(i) Relação atualizadas quinzenalmente,  
e  pelo  prazo  mínimo  de  quatro  anos 
após  o  encerramento  da  vigência  do 
contrato,  das  aquisições  de  bens, 
fazendo constar ainda:  1 

50 

16  (ii) número do processo;  1 

17  (iii) modalidade da licitação;  1 

18  (iv) fundamento legal;  1 

19  (v) objeto;  1 

20  (vi) número do contrato  1 

21  (vii) período de vigência;  1 

22  (viii) nome do fornecedor (CPF/CNPJ)  1 

23  (ix) preço,   1 

24  (x) quantidade  1 

25  (xi) valor total.  1 

26  (xii) data de publicação no DOU  0 

27 
(xiii)  situação  do  contrato  (ativo, 
concluído, rescindido ou cancelado); 

0,5 

28 
(xiv)  relação  de  aditivos  ao  contrato 
com as seguintes informações: número 
do aditivo;  1 

29 
(xv)  data  de  publicação  do  aditivo  no 
DOU; 

0 

30  (xvi) objeto do aditivo.  0 

31 

(xvii) atalho para  solicitação, por meio 
de  correio  eletrônico,  da  íntegra  de 
editais, atas, anexos, projetos básicos e 
informações  adicionais,  diretamente  à 
área responsável do órgão ou entidade.

0 

32 

(xviii) Divulgação de informações 
completas, mensalmente atualizadas, 
sobre a execução de seus contratos e 
de seu orçamento, admitindo‐se 
retardo de até 2 (dois) meses na 
divulgação das informações. 

0 

33 

Política de 
Divulgação de 
Informações 

(i)  Elaboração  e  divulgação  de  política 
de  divulgação  de  informações,  em 
conformidade  com  a  legislação  em 
vigor e com as melhores práticas.  1 

50 34 

(ii) Divulgação  tempestiva e atualizada 
de  fatos  relevantes  e  comunicados  ao 
mercado,  bem  como  de  outras  
informações  relevantes  relativas  às 
atividades desenvolvidas  0,5 

35 

(iii)  Elaboração  de  política  de 
distribuição  de  dividendos,  à  luz  do 
interesse  público  que  justificou  a 
criação  da  empresa  pública  ou  da  1 
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sociedade de economia mista. 

36 

(iv) Elaboração e divulgação da política 
de transações com partes relacionadas, 
em conformidade com os requisitos de 
competitividade,  conformidade, 
transparência,  equidade  e 
comutatividade, que deverá ser revista, 
no  mínimo,  anualmente  e  aprovada 
pelo Conselho de Administração.  0 

37 
(v)  Extrato  das  atas  de  assembleias 
gerais, quando for o caso.  1 

38 

Governança 
Corporativa 

(i)  comentários  dos  administradores 
sobre  o  desempenho,  políticas  e 
práticas de governança corporativa e 

0 

0 

39 

(ii) Elaboração de carta anual, subscrita 
pelos  membros  do  Conselho  de 
Administração,  com  a  explicitação  dos 
compromissos  de  consecução  de 
objetivos  de  políticas  públicas  pela 
empresa  pública,  pela  sociedade  de 
economia mista e por suas subsidiárias, 
em  atendimento  ao  interesse  coletivo 
ou  ao  imperativo  de  segurança 
nacional  que  justificou  a  autorização 
para  suas  respectivas  criações,  com 
definição  clara  dos  recursos  a  serem 
empregados para esse  fim, bem  como 
dos impactos econômico‐financeiros da 
consecução  desses  objetivos, 
mensuráveis  por meio  de  indicadores 
objetivos;  

0 

40 

(iii)  Ampla  divulgação,  ao  público  em 
geral,  de  carta  anual  de  governança 
corporativa,  que  consolide  em  um 
único  documento  escrito,  em 
linguagem  clara  e  direta,  a  divulgação 
de informações relevantes. 

0 

41  (iv) Relatório anual da administração.  0 

42  Sustentabilidade 
Balanço  social,  se  houver  (CGPAR),  e 
divulgação anual de relatório integrado 
ou de sustentabilidade (Estatais). 

0  0 

43 
Controle Externo, 
Anticorrupção e 
Autorregulação 

(i)  Divulgação  do  Processo  de  Contas 
Anuais:  Relatório  de Gestão,  Relatório 
e Certificado de Auditoria, com parecer 
do  órgão  de  controle  interno, 
pronunciamento do Ministro do Estado  0,5 

50 
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supervisor  da  área  ou  autoridade 
equivalente; 

44 
(ii)  Formulário  de  Referência 
encaminhado  à  CVM  e  disponibilizado 
na Bolsa;  1 

45 
(iii)  Decisão  condenatória  à  empresa 
em Processo Administrativo (CNEP). 

1 

46 
(iv) Divulgação de empresas suspensas, 
impedidas e punidas de contratar com 
a Administração Pública Federal 

0 

Completude  600

Cálculo 
Completude  60

Processabilidade  Downloads em .pdf 

Cálculo 
Processabilidade  50

Acessibilidade (i)  0

Acessibilidade (ii)  100

Acessibilidade (iii)  100

Cálculo 
Acessibilidade  66,67

Tempestividade  javascript:alert(document.lastmodified)

Cálculo 
Tempestividade  50

Score do Site  56,67

 
Fonte: elaborado pelo autor, 2017. 
 
 

Tabela 09 – Pontuação do Banco da Amazônia 
 

nº  Tema 
Informação que Deve Constar nos 

Websites  Completude 
Cálculo 

Completude 

1  Códigos, 
Constituição e 
Estrutura 

(i)  Missão,  princípios  e  valores  da 
instituição;  1 

100 
2  (ii) Código de ética.  1 

3  (iii) Ato ou lei de criação;  1 
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4 
(iv)  Estatuto  social  adequado  à 
autorização legislativa de sua criação; 

1 

5  (v) Composição do capital social;   1 

6  (vi) Estrutura de controle.  1 

7 

Composição dos 
Órgãos 

Estatutários 

(i) Composição da diretoria executiva;  1 

100 

8 
(ii)  Composição  dos  conselhos  de 
administração e fiscal;  1 

9 
(iii)  Currículo  profissional  resumido  dos 
membros  dos  órgãos  societários  de 
administração e fiscalização;  1 

10 
(iv)  descrição  da  composição  e  da 
remuneração da administração.  1 

11  Comunicação 
com a 

Sociedade 

(i)  Canal  de  atendimento  para 
investidores, empregados, fornecedores, 
clientes, usuários e  sociedade em geral, 
para  receber  e  examinar  (a)  sugestões; 
(b) reclamações; (c) elogios  1 

100 

12 
(ii)  (d) denúncias,  relativas às atividades 
da empresa.  1 

13 

Administração 
de riscos 

financeiros e 
operacionais 

(i) fatores de risco;  1 
100 

(ii) dados econômico‐financeiros. 
1 

14 
Demonstrações 
Financeiras 

(i) Demonstrações financeiras trimestrais 
e  anuais,  cumuladas  por  cinco  anos, 
exigíveis das companhias abertas;  1 

50 

(ii)  acompanhadas  dos  pareceres  do 
conselho  fiscal  e  da  auditoria 
independente;  1 

(iii)  Divulgação,  em  nota  explicativa  às 
demonstrações  financeiras,  dos  dados 
operacionais e financeiros das atividades 
relacionadas  à  consecução  dos  fins  de 
interesse  coletivo  ou  de  segurança 
nacional.  1 

(iv)  disponibilização  dessas  informações 
inclusive no formato editável.  0 

15 

Licitações e 
Contratos 

(i)  Relação  atualizadas  quinzenalmente,  
e  pelo  prazo  mínimo  de  quatro  anos 
após  o  encerramento  da  vigência  do 
contrato,  das  aquisições  de  bens, 
fazendo constar ainda:  1 

50 16  (ii) número do processo;  1 

17  (iii) modalidade da licitação;  1 

18  (iv) fundamento legal;  1 

19  (v) objeto;  1 

20  (vi) número do contrato  1 
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21  (vii) período de vigência;  1 

22  (viii) nome do fornecedor (CPF/CNPJ)  1 

23  (ix) preço,   1 

24  (x) quantidade  1 

25  (xi) valor total.  1 

26  (xii) data de publicação no DOU  1 

27 
(xiii)  situação  do  contrato  (ativo, 
concluído, rescindido ou cancelado); 

1 

28 
(xiv) relação de aditivos ao contrato com 
as  seguintes  informações:  número  do 
aditivo; 

0 

29 
(xv)  data  de  publicação  do  aditivo  no 
DOU; 

1 

30  (xvi) objeto do aditivo.  1 

31 

(xvii) atalho para solicitação, por meio de 
correio eletrônico, da  íntegra de editais, 
atas,  anexos,  projetos  básicos  e 
informações  adicionais,  diretamente  à 
área responsável do órgão ou entidade.  1 

32 

(xviii) Divulgação de informações 
completas, mensalmente atualizadas, 
sobre a execução de seus contratos e de 
seu orçamento, admitindo‐se retardo de 
até 2 (dois) meses na divulgação das 
informações. 

0 

33 

Política de 
Divulgação de 
Informações 

(i) Elaboração e divulgação de política de 
divulgação  de  informações,  em 
conformidade com a  legislação em vigor 
e com as melhores práticas.  0 

0 

34 

(ii)  Divulgação  tempestiva  e  atualizada 
de  fatos  relevantes  e  comunicados  ao 
mercado,  bem  como  de  outras  
informações  relevantes  relativas  às 
atividades desenvolvidas  0,5 

35 

(iii) Elaboração de política de distribuição 
de dividendos, à luz do interesse público 
que  justificou  a  criação  da  empresa 
pública  ou  da  sociedade  de  economia 
mista.  0 

36 

(iv)  Elaboração  e  divulgação  da  política 
de  transações  com  partes  relacionadas, 
em  conformidade  com  os  requisitos  de 
competitividade,  conformidade, 
transparência,  equidade  e 
comutatividade,  que  deverá  ser  revista, 
no mínimo, anualmente e aprovada pelo 
Conselho de Administração.  0 

37 
(v)  Extrato  das  atas  de  assembleias 
gerais, quando for o caso.  1 
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38 

Governança 
Corporativa 

(i)  comentários  dos  administradores 
sobre o desempenho, políticas e práticas 
de governança corporativa e 

0 

0 

39 

(ii)  Elaboração  de  carta  anual,  subscrita 
pelos  membros  do  Conselho  de 
Administração,  com  a  explicitação  dos 
compromissos  de  consecução  de 
objetivos  de  políticas  públicas  pela 
empresa  pública,  pela  sociedade  de 
economia mista e por  suas  subsidiárias, 
em atendimento ao interesse coletivo ou 
ao imperativo de segurança nacional que 
justificou  a  autorização  para  suas 
respectivas criações, com definição clara 
dos  recursos  a  serem  empregados  para 
esse  fim,  bem  como  dos  impactos 
econômico‐financeiros  da  consecução 
desses objetivos, mensuráveis por meio 
de indicadores objetivos;  

0 

40 

(iii)  Ampla  divulgação,  ao  público  em 
geral,  de  carta  anual  de  governança 
corporativa, que consolide em um único 
documento  escrito,  em  linguagem  clara 
e  direta,  a  divulgação  de  informações 
relevantes. 

0 

41  (iv) Relatório anual da administração.  0 

42  Sustentabilidade 
Balanço  social,  se  houver  (CGPAR),  e 
divulgação  anual  de  relatório  integrado 
ou de sustentabilidade (Estatais). 

1  100 

43 

Controle 
Externo, 

Anticorrupção e 
Autorregulação 

(i)  Divulgação  do  Processo  de  Contas 
Anuais: Relatório de Gestão, Relatório e 
Certificado de Auditoria, com parecer do 
órgão  de  controle  interno, 
pronunciamento  do Ministro  do  Estado 
supervisor  da  área  ou  autoridade 
equivalente; 

0 

0 
44 

(ii)  Formulário  de  Referência 
encaminhado à CVM e disponibilizado na 
Bolsa;  0 

45 
(iii) Decisão condenatória à empresa em 
Processo Administrativo (CNEP). 

1 

46 
(iv)  Divulgação  de  empresas  suspensas, 
impedidas e punidas de contratar com a 
Administração Pública Federal 

0 

Completude  600

Cálculo 
Completude  60
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Processabilidade  Downloads em .pdf 

Cálculo 
Processabilidade  50

Acessibilidade (i)  50

Acessibilidade 
(ii)  100

Acessibilidade 
(iii)  0

Cálculo 
Acessibilidade  50

Tempestividade  javascript:alert(document.lastmodified) 

Cálculo 
Tempestividade  50

Score do Site  52,50

 
 
 
 
Fonte: elaborado pelo autor, 2017 
 
 

Tabela 10 – Pontuação da Telebrás 
 
 

nº  Tema 
Informação que Deve Constar nos 

Websites  Completude 
Cálculo 

Completude 

1 

Códigos, 
Constituição e 
Estrutura 

(i)  Missão,  princípios  e  valores  da 
instituição; 

1 

50 

2  (ii) Código de ética.  1 

3  (iii) Ato ou lei de criação;  1 

4 
(iv)  Estatuto  social  adequado  à 
autorização legislativa de sua criação; 

1 

5  (v) Composição do capital social;   0,5 

6  (vi) Estrutura de controle.  0,5 

7 

Composição dos 
Órgãos 

Estatutários 

(i) Composição da diretoria executiva;  1 

50 

8 
(ii)  Composição  dos  conselhos  de 
administração e fiscal; 

1 

9 
(iii) Currículo profissional resumido dos 
membros  dos  órgãos  societários  de 
administração e fiscalização; 

0,5 

10 
(iv)  descrição  da  composição  e  da 
remuneração da administração. 

1 
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11  Comunicação 
com a 

Sociedade 

(i)  Canal  de  atendimento  para 
investidores,  empregados, 
fornecedores,  clientes,  usuários  e 
sociedade  em  geral,  para  receber  e 
examinar  (a)  sugestões;  (b) 
reclamações; (c) elogios 

0,5 

0 

12 
(ii)  (d)  denúncias,  relativas  às 
atividades da empresa. 

0 

13 

Administração 
de riscos 

financeiros e 
operacionais 

(i) fatores de risco;  1 

100 
(ii) dados econômico‐financeiros.  1 

14 
Demonstrações 
Financeiras 

(i)  Demonstrações  financeiras 
trimestrais  e  anuais,  cumuladas  por 
cinco  anos,  exigíveis  das  companhias 
abertas; 

1 

50 

(ii)  acompanhadas  dos  pareceres  do 
conselho  fiscal  e  da  auditoria 
independente; 

0 

(iii) Divulgação, em nota explicativa às 
demonstrações  financeiras,  dos  dados 
operacionais  e  financeiros  das 
atividades  relacionadas  à  consecução 
dos  fins  de  interesse  coletivo  ou  de 
segurança nacional. 

1 

(iv)  disponibilização  dessas 
informações  inclusive  no  formato 
editável. 

0 

15 

Licitações e 
Contratos 

(i) Relação atualizadas quinzenalmente,  
e  pelo  prazo  mínimo  de  quatro  anos 
após  o  encerramento  da  vigência  do 
contrato,  das  aquisições  de  bens, 
fazendo constar ainda: 

1 

50 

16  (ii) número do processo;  1 

17  (iii) modalidade da licitação;  1 

18  (iv) fundamento legal;  1 

19  (v) objeto;  1 

20  (vi) número do contrato  1 

21  (vii) período de vigência;  1 

22  (viii) nome do fornecedor (CPF/CNPJ)  1 

23  (ix) preço,   1 

24  (x) quantidade  1 

25  (xi) valor total.  1 

26  (xii) data de publicação no DOU  1 

27 
(xiii)  situação  do  contrato  (ativo, 
concluído, rescindido ou cancelado); 

0,5 

28 
(xiv)  relação  de  aditivos  ao  contrato 
com as seguintes informações: número 

1 



74 
 

do aditivo; 

29 
(xv)  data  de  publicação  do  aditivo  no 
DOU; 

1 

30  (xvi) objeto do aditivo.  1 

31 

(xvii) atalho para  solicitação, por meio 
de  correio  eletrônico,  da  íntegra  de 
editais, atas, anexos, projetos básicos e 
informações  adicionais,  diretamente  à 
área responsável do órgão ou entidade.

1 

32 

(xviii) Divulgação de informações 
completas, mensalmente atualizadas, 
sobre a execução de seus contratos e 
de seu orçamento, admitindo‐se 
retardo de até 2 (dois) meses na 
divulgação das informações. 

0 

33 

Política de 
Divulgação de 
Informações 

(i)  Elaboração  e  divulgação  de  política 
de  divulgação  de  informações,  em 
conformidade  com  a  legislação  em 
vigor e com as melhores práticas. 

0,5 

50 

34 

(ii) Divulgação  tempestiva e atualizada 
de  fatos  relevantes  e  comunicados  ao 
mercado,  bem  como  de  outras  
informações  relevantes  relativas  às 
atividades desenvolvidas 

0 

35 

(iii)  Elaboração  de  política  de 
distribuição  de  dividendos,  à  luz  do 
interesse  público  que  justificou  a 
criação  da  empresa  pública  ou  da 
sociedade de economia mista. 

0,5 

36 

(iv) Elaboração e divulgação da política 
de transações com partes relacionadas, 
em conformidade com os requisitos de 
competitividade,  conformidade, 
transparência,  equidade  e 
comutatividade, que deverá ser revista, 
no  mínimo,  anualmente  e  aprovada 
pelo Conselho de Administração. 

1 

37 
(v)  Extrato  das  atas  de  assembleias 
gerais, quando for o caso. 

1 

38 
Governança 
Corporativa 

(i)  comentários  dos  administradores 
sobre  o  desempenho,  políticas  e 
práticas de governança corporativa e 

1  0 
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39 

(ii) Elaboração de carta anual, subscrita 
pelos  membros  do  Conselho  de 
Administração,  com  a  explicitação  dos 
compromissos  de  consecução  de 
objetivos  de  políticas  públicas  pela 
empresa  pública,  pela  sociedade  de 
economia mista e por suas subsidiárias, 
em  atendimento  ao  interesse  coletivo 
ou  ao  imperativo  de  segurança 
nacional  que  justificou  a  autorização 
para  suas  respectivas  criações,  com 
definição  clara  dos  recursos  a  serem 
empregados para esse  fim, bem  como 
dos impactos econômico‐financeiros da 
consecução  desses  objetivos, 
mensuráveis  por meio  de  indicadores 
objetivos;  

0 

40 

(iii)  Ampla  divulgação,  ao  público  em 
geral,  de  carta  anual  de  governança 
corporativa,  que  consolide  em  um 
único  documento  escrito,  em 
linguagem  clara  e  direta,  a  divulgação 
de informações relevantes. 

0 

41  (iv) Relatório anual da administração.  0 

42  Sustentabilidade 
Balanço  social,  se  houver  (CGPAR),  e 
divulgação anual de relatório integrado 
ou de sustentabilidade (Estatais). 

0  0 

43 

Controle 
Externo, 

Anticorrupção e 
Autorregulação 

(i)  Divulgação  do  Processo  de  Contas 
Anuais:  Relatório  de Gestão,  Relatório 
e Certificado de Auditoria, com parecer 
do  órgão  de  controle  interno, 
pronunciamento do Ministro do Estado 
supervisor  da  área  ou  autoridade 
equivalente; 

1 

50 
44 

(ii)  Formulário  de  Referência 
encaminhado  à  CVM  e  disponibilizado 
na Bolsa; 

0,5 

45 
(iii)  Decisão  condenatória  à  empresa 
em Processo Administrativo (CNEP). 

1 

46 
(iv) Divulgação de empresas suspensas, 
impedidas e punidas de contratar com 
a Administração Pública Federal 

0 

Completude  400

Cálculo 
Completude  40

Processabilidade  Downloads em .pdf 

Cálculo  50
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Processabilidade 

Acessibilidade (i)  0

Acessibilidade 
(ii)  100

Acessibilidade 
(iii)  100

Cálculo 
Acessibilidade  66,67

Tempestividade  javascript:alert(document.lastmodified)

Cálculo 
Tempestividade  50

Score do Site  51,67

 
Fonte: elaborado pelo autor, 2017 
 
 
 
 

7.2 ANEXO II – RESPOSTAS DAS SEM FEDERAIS 
 
 
Modelo de perguntas: 
 
1) Quais os números de investidores pessoas físicas (CPF/MF) e jurídicas (CNPJ/MF) 
desta empresa?  

___ CNPJ;  

___ CPF.  

2) Sobre a afirmação: “A empresa utiliza seu site da internet como principal veículo de 
comunicação eletrônica com seus investidores, nele empregando mais tempo, pessoal e 
recursos”.  

___Sim, essa afirmação é correta;  

___Não, dá mais importância a outras mídias digitais, como facebook, twitter, etc;  

___Não, prefere comunicar-se por mídias eletrônicas mais direcionadas, como mailing 
lists;  

___Não saberia responder.  

3) Os empregados dedicados à área de comunicação realizaram treinamento em quais 
das seguintes leis?  

___Lei de Acesso à Informação;  
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___Lei Anticorrupção;  

___Lei das Estatais.  

4) Os escândalos de corrupção recentemente observados promoveram maior 
investimento na divulgação de informações no portal de internet?  

___Sim;  

___Não;  

___Indiferente;  

___Prefiro não responder.  

5) Há ou já houve reuniões entre representantes da estatal com representantes do 
Governo (como Secretarias ou Ministérios) para discutir formas ou critérios de 
transparência na divulgação de informações no website da instituição?  

___Sim, há contato frequente com órgãos do governo sobre o tema;  

___Sim, há ou já houve contato ocasional;  

___Não, desconheço esse tipo de interlocução.  

6) Há ou já houve reuniões entre representantes da estatal com órgãos de controle ou 
fiscalização (como Controladorias, Tribunais de Conta ou Ministério Público) para discutir 
formas ou critérios de transparência na divulgação de informações no website da 
instituição?  

___Sim, há contato frequente com esses órgãos de controle;  

___Sim, há ou já houve contato ocasional;  

___ Não, desconheço esse tipo de interlocução.  

7) A empresa recebeu, nos últimos seis meses, sugestões ou reclamações da sociedade 
em geral, pela ausência de dados ou informações em seu website? Qual sentença melhor 
descreve o evento?  

___Sim, recebemos a crítica ou sugestão e divulgamos o dado solicitado no portal;  

___Sim, recebemos a crítica ou sugestão, mas tratamos a resposta de forma 
individualizada, sem colocar o dado no portal;  

___Não recebemos sugestões ou reclamações de informação ausentes em nosso site 
neste período;  

___Tomamos outra ação (se possível, descrevê-la).  

8) Há uma área ou setor de Relações com Investidores (RI) autônomo e exclusivo dentro 
da organização?  

___Sim;  

___Não.  
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9) A exigência por transparência ou informações nos websites é maior por qual grupo de 
investidores:  

___Buy side (grandes investidores institucionais, como fundos de pensão);  

___Sell side (bancos de investimento e corretoras);  

___Investidores Individuais.  
 
 
10) (Espaço aberto para esclarecimentos ou comentários gerais à política de 
transparência em websites). 

 
 
 
 

Tabela 11 – Respostas das SEM Federais 
 
 

BB Seguridade Eletrobrás  Banco do Nordeste

Perguntas  Alternativas/Respostas  12/12/2016  12/12/2016  13/12/2016 

1 

CNPJ  3464 

confidencial 

1156 

CPF  38407 
8352 

Estrangeiros*  1012 

2 

Sim, essa afirmação é 
correta    

Não, dá mais importância 
a outras mídias digitais, 
como facebook, twitter, 
etc 

   

Não, prefere comunicar-se 
por mídias eletrônicas 
mais direcionadas, como 
mailing lists 

   

Não saberia responder. 

3 

Lei de Acesso à 
Informação 

nenhuma  sem resposta 
 

Lei Anticorrupção 

Lei das Estatais 

4 

Sim 

Não 

Indiferente 

Prefiro não responder 

5 
Sim, há contato frequente 
com órgãos do governo 
sobre o tema 

 
sem resposta 
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Sim, há ou já houve 
contato ocasional   

Não, desconheço esse tipo 
de interlocução.   

6 

Sim, há contato frequente 
com esses órgãos de 
controle 

 

sem resposta 

 

Sim, há ou já houve 
contato ocasional   

Não, desconheço esse tipo 
de interlocução   

7 

Sim, recebemos a crítica 
ou sugestão e divulgamos 
o dado solicitado no portal

   

Sim, recebemos a crítica 
ou sugestão, mas tratamos 
a resposta de forma 
individualizada, sem 
colocar o dado no portal 

   

Não recebemos sugestões 
ou reclamações de 
informação ausentes em 
nosso site neste período 

   

Tomamos outra ação (se 
possível, descrevê-la) 

*** 
   

8 
Sim 

Não 

9 

Buy side (grandes 
investidores institucionais, 
como fundos de pensão) 

   

Sell side (bancos de 
investimento e corretoras)    

Investidores Individuais 

10  Considerações nada a declarar  nada a declarar  ** 

*  Correção feita na tabulação 
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** 

Resposta: No Banco do Nordeste, a prática da Governança Corporativa se 
orienta pela busca da transparência para os acionistas, o mercado e a 
sociedade, pelo cumprimento das leis, normas e regulamentos (Compliance) 
do sistema financeiro nacional. Nesse sentido, e em conformidade com a 
Instrução CVM 358, o Banco do Nordeste conta com uma Política de 
Divulgação que regulamenta a divulgação e uso de informações, 
abrangendo as Demonstrações Contábeis e demais relatórios financeiros e 
informações prestadas a investidores e entidades externas, inclusive aquelas 
relacionadas a ato ou fato relevante com o objetivo de fornecer ao mercado, 
informações corporativas confiáveis, tempestivas e divulgadas de forma 
homogênea, em linha com os requisitos legais, para permitir a melhor 
decisão de Investimento. 

***  Não houve descrição 
 

Fonte: elaborado pelo autor, 2017 


