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RESUMO 

 

Governança Corporativa é um tema atual e de grande relevância. Os códigos de boas práticas 

funcionam como uma referência e um norteador para todas as empresas, porém, cada tipo de 

organização possui peculiaridades em termos de governança. A importância do tema fica 

limitada às empresas de capital aberto, pela carência de ferramentas que avaliem a evolução 

nas companhias fechadas. O presente trabalho organizou-se a partir de uma metodologia 

qualitativa e tem por objetivo levantar instrumentos existentes para avaliação da governança 

corporativa, verificar se atendem as especificidades de um hospital privado sem fins 

lucrativos e apresentar a proposta de uma ferramenta mais apropriada às particularidades da 

organização em estudo, uma associação. 

 

Palavras-chave: Governança Corporativa; Terceiro Setor; Associação; Hospital Privado Sem 

Fins Lucrativos; Instrumento de Avaliação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Corporate Governance is a current subject of great relevance. Codes of good practice act as a 

reference and as a guideline for all companies, but each type of organization has peculiarities 

in terms of governance. The importance of the issue is limited to publicly traded companies, 

due to the lack of tools that compare the evolution of privately held companies. The present 

study was organized from a qualitative methodology and aims to raise existing instruments for 

corporate governance evaluation, verify if they meet the specific characteristics of a private 

non-profit hospital and submit a proposal for an evaluation, more appropriate to the 

particularities of the organization under study: an association. 

 

Keywords: Corporate Governance; Third sector; Association; Private Hospital Non-Profit; 

Instrument of Evaluation. 
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INTRODUÇÃO 

 

Governança Corporativa é um tema atual e de grande relevância. Os códigos de boas práticas 

funcionam como parâmetro e guia para todas as organizações, porém, de forma geral, a 

importância do tema fica mais restrita às empresas de capital aberto, pela carência de 

ferramentas que avaliem a evolução nas companhias fechadas.  

 

Diferentemente do que ocorre em outras áreas, o conceito de governança corporativa não 

dispõe de indicadores objetivos que permitam avaliar, de forma simples, seu nível de sucesso 

e de evolução. 

 

No Brasil, o Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa do Instituto Brasileiro 

de Governança Corporativa (IBGC, 2015) é a principal referência, utilizado como um 

norteador sobre o tema. Segundo o IBGC      ), os princípios e práticas aplicam-se a 

qualquer tipo de organização, independentemente do porte, natureza jurídica ou tipo de 

controle, sendo também adaptáveis à estrutura e realidade de organizações como as do 

terceiro setor, cooperativas, estatais (empresas públicas e sociedades de economia mista), 

órgãos governamentais, dentre outras. De qualquer maneira, é importante salientar que cada 

tipo de organização possui peculiaridades em termos de governança e que os temas tratados, 

muitas vezes, são subjetivos e ambíguos, o que demanda forte capacidade de avaliação e de 

julgamento, exigindo dos agentes de governança - indivíduos e órgãos envolvidos no sistema 

de governança, tais como: sócios, administradores, auditores, conselho de administração, 

conselho fiscal, entre outros - razoável fundamentação, domínio dos mecanismos e 

conhecimento das variáveis.  

 

O presente trabalho aborda a forma de avaliação da Governança Corporativa, no contexto 

particular de uma organização do terceiro setor: um hospital privado sem fins lucrativos. O 

estudo tem por objetivo, levantar instrumentos existentes para avaliação da governança 

corporativa; verificar se os instrumentos de avaliação disponíveis atendem as especificidades 

de um hospital privado sem fins lucrativos e apresentar a proposta de uma ferramenta mais 

apropriada às particularidades da organização (uma associação). 

 

 



 

   

 

1.1 Problema de Pesquisa 

É importante avaliar a Governança Corporativa de um hospital privado sem fins lucrativos? 

Como demonstrar a evolução ou evidenciar a melhoria contínua de sua Governança 

Corporativa? Os instrumentos de avaliação existentes atendem às especificidades da 

organização em estudo, podendo ser adaptados ou replicados? 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

Esse estudo pretende verificar a existência e a adequação de instrumentos disponíveis para 

avaliação da Governança Corporativa e apresentar uma proposta de ferramenta específica para 

um hospital privado sem fins lucrativos, que possa contribuir para a melhoria contínua de sua 

Governança Corporativa, evidenciando a evolução da organização nesse tema. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Levantar instrumentos existentes para avaliação da Governança Corporativa; 

 Verificar se os instrumentos de avaliação disponíveis atendem as especificidades de 

um hospital privado sem fins lucrativos; 

 Apresentar a proposta de uma ferramenta mais apropriada às particularidades da 

organização (uma associação).  

 

1.3 Justificativa 

Tem havido um crescimento do interesse no tema de Governança Corporativa por 

organizações em geral, com ou sem fins lucrativos, de todos os setores, tamanhos e tipos de 

negócios, tanto nacional quanto internacionalmente. 

 

O setor de saúde, em específico, ainda está amadurecendo na discussão e/ou implantação da 

Governança Corporativa em suas organizações.  

 

O terceiro setor também tem ganhado mais atenção nos últimos anos, possivelmente por causa 

de seu crescimento e importância social (MARQUES et al, 2015). De acordo com dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE,       em 2010 existiam oficialmente no 

Brasil mais de 290 mil fundações privadas e associações sem fins lucrativos. Na área de 



 

   

 

saúde, existiam 6.029 organizações, sendo 2.132 Hospitais e 3.897 classificados como Outros 

Serviços de Saúde. Atualmente são 6.    hospitais e aproximadamente 300 mil 

Estabelecimentos de Saúde. Segundo o Datasus (2018), as entidades sem fins lucrativos são 

1.845 (hospital geral: 1.609; hospital especializado: 192 e hospital dia: 44).  

 

1.4 Estrutura do Trabalho 

Este trabalho está dividido em seis tópicos principais, a saber: 

 

A primeira parte trata da introdução, apresentando o problema, os objetivos (geral e 

específicos), a justificativa e a estrutura do trabalho.  

 

A segunda parte apresenta o referencial teórico e os conceitos gerais: Governança 

Corporativa; Terceiro Setor; Melhores Práticas. 

 

A terceira parte descreve os Materiais e Métodos. Apresenta o levantamento dos instrumentos 

de pesquisa estudados (Programa Destaque em Governança de Estatais; Questionário de 

Avaliação da Adequação das Empresas às Melhores Práticas de Governança; Métrica de 

Governança Corporativa e Prêmio Empresas Mais Estadão) e a metodologia do trabalho, 

incluindo a pesquisa bibliográfica, a análise de documentação, o estudo de caso, as entrevistas 

(roteiros e questionários). 

 

Na quarta parte, apresenta os Resultados e a Discussão sobre os instrumentos de pesquisa 

estudados; o estudo de caso; as entrevistas; uma proposta de avaliação da Governança 

Corporativa, mais apropriada às particularidades da organização em estudo, além de uma 

análise crítica ao modelo Premiação Empresas Mais Estadão.  

 

Na quinta parte, as conclusões do trabalho e na sexta parte, as Referências, seguida por Anexo 

e Apêndice. 



 

   

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO E CONCEITOS GERAIS 

Essa seção apresenta a fundamentação teórica utilizada para subsidiar o presente trabalho e 

pretende conceituar as bases sobre as quais o estudo será desenvolvido: Governança 

Corporativa (definição, importância, histórico, benefícios); Terceiro Setor; Governança 

Corporativa no Terceiro Setor e Melhores Práticas no Terceiro Setor.  

 

2.1 Governança Corporativa 

O termo Governança Corporativa tem sido abordado tanto no âmbito acadêmico quanto no 

meio corporativo. É um assunto atual e complexo. 

 

No Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, o Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa define governança corporativa como 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 (IBGC,        

 

Governança Corporativa é um tema relacionado à alta gestão, ao governo das organizações ou 

a formas de exercício de poder. Envolve as relações entre stakeholders, administradores 

(conselheiros de administração e executivos), órgãos de fiscalização e controle (comitês, 

conselho fiscal, auditoria, etc.) e demais stakeholders (clientes, comunidade, fornecedores, 

sociedade civil, governo, colaboradores, credores, entre outros). 

 

Pode ser entendida como um conjunto de mecanismos que visam maximizar a geração de 

valor de longo prazo para o negócio e minimizar os problemas com eventuais conflitos de 

interesses (pessoas com poder de decisão podem maximizar seu bem estar em detrimento dos 

interesses da organização); limitações técnicas dos tomadores de opinião (quando as decisões 

são concentradas em única pessoa, é provável que não possua os conhecimentos técnicos 

necessários para as decisões chave de uma empresa. Os mecanismos de governança, com um 

Conselho de Administração qualificado e diversificado, podem levar a melhores tomadas de 

decisão para a companhia) e vieses cognitivos individuais (a Governança Corporativa 

assegura processo decisório com “pesos” e “contrapesos” independentes, diminuindo as 



 

   

 

chances de decisões equivocadas, em função de vieses cognitivos de pessoas ou grupos 

específicos). (SILVEIRA,        

 

De acordo com o IBGC (2015), uma boa governança deve atender os princípios básicos de 

Transparência (disponibilização às partes interessadas de informações impostas por leis, 

relacionadas a desempenho econômico financeiro e que norteiem a ação gerencial da 

organização); Equidade (tratamento justo de todos os sócios, colaboradores e stakeholders); 

Prestação de Contas por agentes de governança (todos devem prestar contas de maneira clara 

sobre sua atuação) e Responsabilidade Corporativa (os agentes devem zelar pela saúde 

econômico-financeira da empresa, reduzindo e mitigando riscos e considerando questões de 

conhecimento, sociais, ambientais, entre outros). 

 

“O tema é importante por ser bem difundida a hipótese de que as práticas de Governança 

Corporativa afetam o desempenho das empresas”  SILVEIRA,     , p       

 

Conforme Oliveira et al (2013, p. 197), o movimento de Governança Corporativa teve início 

na década de 1990, nos Estados Unidos e Inglaterra, surgindo como uma resposta às 

demandas do mundo dos negócios e da sociedade por igualdade no tratamento dos acionistas, 

transparência, prestação de contas e responsabilidade corporativa. 

 

Em 1992, foi criada na Inglaterra uma comissão de notáveis liderada por Sir Adrian Cadbury, 

para recomendar práticas de governança corporativa capazes de prevenir desastres 

empresariais. Essa comissão produziu o primeiro Código de boas práticas de governança 

corporativa no mundo e influenciou o desenvolvimento de um código similar no IBGC 

(FILHO; LEAL, 2013, p. 288). 

 

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa nasceu em 1995 com a missão de melhorar 

o desempenho das empresas brasileiras. Para isso, pesquisou e adaptou as melhores práticas 

internacionais de governança corporativa. 

 

Os Princípios de Governança Corporativa da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OECD, 2015) foram desenvolvidos originalmente em 1999, 

atualizados em 2004 e revisados em 2015 e fornecem uma referência indispensável e 



 

   

 

globalmente reconhecida para avaliar e melhorar a governança corporativa. Os princípios da 

OCDE têm a intenção de serem concisos, compreensíveis e acessíveis à comunidade 

internacional e são apresentados em seis capítulos, a saber: I. Assegurar a base de um marco 

efetivo de governança corporativa; II. Os direitos e tratamento equitativo dos acionistas e as 

principais funções de propriedade; III. Investidores institucionais, mercados de ações e outros 

intermediários; IV. O papel das partes interessadas (stakeholders) na governança corporativa; 

V. Divulgação de informação e transparência e VI. As responsabilidades do conselho. 

 

Para a organização, a boa governança corporativa não é um fim em si mesmo. É um meio para 

apoiar a eficiência econômica, o crescimento sustentável e a estabilidade financeira. Facilita o 

acesso das empresas ao capital para investimentos de longo prazo e ajuda a garantir que os 

acionistas e outras partes interessadas sejam tratados de maneira justa. Para a organização, 

não existe um modelo único, entretanto, alguns elementos comuns estão subjacentes à boa 

governança corporativa. Os princípios são construídos sobre estes elementos comuns e são 

formulados para abraçar os modelos diferentes que existem (OECD,        

 

Segundo os autores Filho e Leal (2013, p. 296), a Austrália é considerada um modelo 

emergente em governança corporativa. O Conselho de Governança Corporativa da Australian 

Securities Exchange (ASX), formado em agosto de 2002 e que representa 21 grupos de 

stakeholders, publicou em março de 2003, revisou e ampliou em 2010, um guia com 

princípios de boa governança corporativa e melhores práticas para empresas listadas na bolsa 

de valores australiana  As regras são baseadas no conceito “comply or explain”  pratique ou 

explique), pelo qual a empresa se compromete a cumprir as recomendações ou explicar ao 

mercado porque não faz. Os princípios podem ser organizados em três tipos: estrutural, 

comportamental e de divulgação de informações. O material apresenta oito princípios, com 

recomendações de como se atingir cada um: Descrever sólidos fundamentos para a 

administração e supervisão; Estruturar o Conselho de Administração para a criação de valor; 

Promover decisões éticas e responsáveis; Salvaguardar a integridade das demonstrações 

financeiras; Divulgar informações tempestivas e equilibradas; Respeitar os direitos dos 

acionistas; Identificar e administrar riscos e Remunerar de forma justa e responsável (ASX 

CORPORATE GOVERNANCE COUNCIL,        

 



 

   

 

As recomendações da ASX são baseadas em princípios com escopo semelhante aos das regras 

de listagem da B3 (antiga BM&FBOVESPA) ou as boas práticas recomendadas pelos 

Códigos do IBGC, demonstrando convergência. 

 

A adesão às boas práticas pode trazer benefícios para as organizações. Serve para alinhar o 

negócio, pode levar a uma melhor tomada de decisão e resultar em um clima de confiança, 

tanto internamente, como nas relações com terceiros, melhorando o valor da empresa na 

percepção do mercado. 

 

Companhias que adotam as melhores práticas de governança tendem a apresentar maior 

capacidade competitiva e são mais bem vistas pela sociedade, seja porque demonstram maior 

transparência, seja porque implementam mecanismos efetivos de controle que podem garantir 

a integridade e assegurar a estabilidade das organizações. 

 

No cenário atual do Brasil (corrupção, desemprego, desconfiança em relação à classe política, 

estatais ineficientes, má gestão, burocracia, desmandos, malfeitos, retrocessos) é relevante o 

papel da governança corporativa, que tem passado por mudanças importantes nos últimos 

vinte anos. 

 

Em situações adversas, a falta de governança pode destruir o valor de uma companhia e afetar 

sua rentabilidade. 

 

Por fim, a governança só é uma ferramenta válida se gerar valor de fato, no médio e longo 

prazo. Não existe solução pronta e nem definitiva e também não se trata apenas de 

conformidade às leis e regras. É um caminho a seguir, uma jornada em busca da geração de 

valor de forma consistente e sustentável. 

 

O Anexo A apresenta a Linha do Tempo da Governança Corporativa, no mundo e, a partir de 

1995 no Brasil, com a fundação do Instituto Brasileiro de Conselheiros de Administração 

(IBCA), atual IBGC.  

 



 

   

 

2.2 Terceiro Setor 

O Primeiro Setor é representado pelo Estado, responsável pelas questões sociais. O Segundo 

Setor é constituído por instituições privadas. Já o Terceiro Setor é composto por associações e 

fundações que geram bens e serviços públicos, mas sem fins lucrativos. 

 

Segundo o IBGC (2015), as organizações podem ser classificadas de acordo com sua natureza 

jurídica (terceiro setor, cooperativas, sociedades limitadas e sociedades anônimas); estruturas 

ou formas de controle (definido, difuso e pulverizado ou disperso) e tipos de controlador 

(estatal, familiar/multifamiliar, não familiar, estrangeiro e institucional). 

 

O Terceiro Setor é formado por organizações sem fins lucrativos, associações e fundações, 

que buscam contribuir para uma sociedade melhor e mais justa e são descritas no artigo 44 do 

Código Civil (Lei Nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002), como pessoas jurídicas de direito 

privado. Durante a constituição de seu negócio próprio, as personalidades jurídicas podem ser 

fundações, associações, cooperativa de trabalho, sociedades (atividades comerciais ou 

empresariais com fins lucrativos), organizações religiosas e partidos políticos (regidas por 

legislação própria), mas apenas as associações e fundações representam o terceiro setor. 

Muitas organizações do terceiro setor são nominadas pelo termo “instituto”, ainda que tal 

denominação não designe uma forma distinta de personalidade jurídica, sendo utilizada até 

mesmo para organizações com fins lucrativos (IBGC, 2016). 

 

Essas organizações possuem alguns atributos estruturais ou características gerais, 

independentemente do segmento de atuação ou de sua missão estatutária: os objetivos 

estatutários são, de maneira geral, de interesse público e, quando não, de interesse associativo 

restrito aos associados, sejam elas pessoas físicas ou jurídicas; independência do Estado 

(organizações privadas com gestão própria); ausência de fins lucrativos (organizações que não 

distribuem nenhum excedente a nenhum de seus membros, reinvestindo seus superávits 

exclusivamente em sua missão estatutária); legalmente constituídas (institucionalizadas, do 

ponto de vista legal de registro de uma organização nos órgãos competentes e constituídas de 

forma voluntária por iniciativa de uma ou várias pessoas físicas e ou jurídicas, desde que as 

jurídicas sejam também privadas). (IBGC, 2016). 

 



 

   

 

A associação caracteriza-se pela união de pessoas, chamadas associadas, em prol de uma 

causa lícita, objetivando um fim comum, sem intuito de lucro. Já as fundações são instituídas 

a partir de um patrimônio destinado a uma causa de interesse público, também sem fim 

lucrativo. Possuem especificidades relevantes, como por exemplo, o fato de que nas 

associações, a instância deliberativa máxima é sua assembleia geral de associados, enquanto 

que, nas fundações, o órgão máximo é o conselho curador. 

 

No caso de finalidade associativa, via de regra, existe uma contribuição financeira 

compulsória em forma de taxa, para manter-se associado e ter acesso aos benefícios previstos 

nos estatutos sociais. 

 

A Constituição Federal de 1988 emprega nomenclatura variada para referir as entidades 

privadas sem fins lucrativos: a) instituições de educação e de assistência social sem fins 

lucrativos (art. 150); b) entidades filantrópicas (art. 199); c) entidades sem fins lucrativos (art. 

199); d) entidades beneficentes (art. 204); e) entidades não governamentais (art. 227). 

(MODESTO; JUNIOR, 2011, p; 31). 

 

Algumas qualificações ou titulações das Entidades do Terceiro Setor concedem benefícios, 

como incentivos fiscais, credibilidade, imunidades tributárias, recursos públicos. Cada uma 

das classificações é regida por legislação específica que a entidade deve obedecer: 

 

 Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP): é uma qualificação 

proveniente da Lei 9.790 de 23 de fevereiro de 1999, conhecida como Lei do Terceiro 

Setor e regulamentada pelo decreto nº 3100/99. Essa qualificação é outorgada pelo 

Ministério da Justiça. 

 Organização Social (OS): entidades formadas por pessoas jurídicas de direito privado 

sem fins lucrativos. Essa qualificação não é um direito ou opção. São qualificadas de 

acordo com determinados critérios de conveniência e aprovação do Poder Público, 

regulamentadas pela lei nº 9637/98.  

 Título de Utilidade Pública Federal (TUPF): é uma declaração regulamentada pela lei 

nº 91/35 e os decretos 50.517/61 e 3415/00. É outorgada pelo Ministério da Justiça às 

entidades que têm um importante valor social e de utilidade pública.  



 

   

 

 Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS): é concedido pelo 

Ministério da Saúde a pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, 

reconhecidas como Entidade Beneficente de Assistência Social para a prestação de 

serviços na área de saúde. A concessão do certificado reconhece imunidade de 

impostos e das contribuições sociais e permite a celebração de convênios com o poder 

público, entre outros. Para fazer jus à imunidade, a sociedade sem fins lucrativos deve 

seguir o artigo 157 do Código Tributário Nacional (CTN). 

 

Para Marques et al (2015), o Terceiro Setor tem ganhado, nos últimos anos, expressiva 

atenção tanto da mídia quanto de inúmeros pesquisadores, possivelmente por causa de seu 

crescimento e importância social, sobretudo no sentido de suprir certas lacunas deixadas pelo 

Estado. Segundo os autores, é possível que entre os principais fatores capazes de justificar o 

interesse pelo terceiro setor, figurem a quantidade de organizações e a importância deste setor. 

De acordo com dados do IBGE (     , em 2010 existiam oficialmente no Brasil mais de 290 

mil Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, que representavam mais da 

metade (52,2%) do total de 556,8 mil entidades sem fins lucrativos e uma parcela significativa 

(5,2%) do total de 5,6 milhões de entidades públicas e privadas, lucrativas e não lucrativas, 

que compunham o Cadastro Central de Empresas (Cempre) do IBGE, neste mesmo ano. Esse 

estudo bibliométrico identificou as características dos artigos científicos sobre o Terceiro 

Setor publicados em congressos e periódicos nacionais entre os anos de 1998 a 2013. 

 

MODESTO e JUNIOR (2011) relacionam várias definições para a expressão terceiro setor, 

definida no Brasil, quase sempre, em termos subjetivos. É comum definir-se o terceiro setor 

como um “conjunto de organizações sociais que não são nem estatais nem mercantis, ou seja, 

organizações sociais que, por um lado, sendo privadas, não visam a fins lucrativos e, por outro 

lado, sendo animadas por objetivos sociais, públicos ou coletivos, não são estatais” 

(SANTOS, 2008). 

 

2.3 Governança Corporativa no Terceiro Setor 

Segundo o IBGC, em seu Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa (IBGC, 

2015), apesar de terem sido primeiramente desenvolvidos para empresas, os princípios e 

práticas da boa Governança Corporativa aplicam-se a qualquer tipo de organização, 

independentemente do porte, natureza jurídica ou tipo de controle, sendo adaptável à estrutura 



 

   

 

e realidade de outros tipos de organizações, como, por exemplo, as do Terceiro Setor, 

cooperativas, estatais, fundações e órgãos governamentais, entre outros. O Código das 

Melhores Práticas utiliza a palavra “organização”, tornando o documento mais abrangente e 

os termos “sócios” e “proprietários”, sem distinção, apesar das diferenças jurídicas existentes 

entre eles, com o intuito de facilitar sua interpretação. 

 

Conforme o Guia das Melhores Práticas de Governança para Fundações e Institutos 

Empresariais (IBGC, 2009), o aprimoramento da Governança é um esforço contínuo e é 

preciso expandir “as boas práticas de Governança para todas as organizações da sociedade 

civil, estabelecendo assim as bases do que poderá ser o sistema de autorregulação do terceiro 

setor”  Ainda segundo o guia, “seus principais agentes - sejam eles financiadores ou 

executores de projetos - podem e devem adotar práticas que sirvam de exemplo para os 

demais, reforçando a legitimidade do setor”  

 

Segundo o Guia das Melhores Práticas para Organizações do Terceiro Setor: Associações e 

Fundações (IBGC, 2016), há muito tempo coexistem organizações que, embora privadas, 

possuem objetivos estatutários de interesse público ou associativo, com atividades voltadas 

para a promoção humana e o bem-estar social. Com o híbrido da origem privada e objetivo 

preponderantemente de caráter público, esse conjunto de organizações recentemente 

nominadas em algumas leis como organizações da sociedade civil, apresentam na maioria das 

vezes, um universo multifacetado, popularmente chamado “terceiro setor”  

 

2.4 Melhores Práticas no Terceiro Setor 

O Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC (2015) apresenta a 

estrutura básica de um sistema de governança e descreve em seus seis capítulos, temas 

relativos à propriedade (sócios), conselho de administração, gestão, auditoria independente, 

conselho fiscal e conduta e conflitos de interesse.  Os princípios e as práticas do Código 

aplicam-se a qualquer tipo de organização. 

 

Já o Guia das Melhores Práticas para Organizações do Terceiro Setor: Associações e 

Fundações (IBGC, 2016) é direcionado para esse setor e divide as duas categorias, pois 

entende que possuem certas particularidades, como por exemplo, diferem no órgão colegiado 

superior (Conselho de Administração nas Associações e Conselho Curador nas Fundações). 



 

   

 

 

Esse guia é dividido em duas partes, com capítulos referentes às Associações e às Fundações, 

discutidos separadamente, mas com títulos semelhantes. Como o presente trabalho trata 

apenas de uma Associação (um hospital privado sem fins lucrativos), os temas que, segundo o 

IBGC, demandam direcionamento para a construção de um adequado sistema de governança 

corporativa são os seguintes: Sistema de Governança de uma Associação do Terceiro Setor; 

Missão, Denominação da Marca e Respeito às Leis; Formas de Constituição e Órgão Superior 

de Deliberação; Órgão Colegiado Superior: Conselho de Administração nas Associações; 

Gestão Organizacional; Auditoria Independente; Conselho Fiscal; Conduta, Conflito de 

Interesses e Divulgação de Informações. 



 

   

 

  MATERIAIS E MÉTODOS  

 

    Levantamento de Instrumentos de Pesquisa  

Dentre outros modelos disponíveis, foram escolhidos quatro instrumentos para avaliação da 

Governança Corporativa, por apresentarem algumas características particulares de interesse 

para este estudo. São eles:  

 

a) Programa Destaque em Governança de Estatais – B3 (o modelo do questionário pode 

ser usado como uma autoavaliação, por qualquer tipo de organização);  

b) Questionário de Avaliação da Adequação das Empresas às Melhores Práticas de 

Governança – Saint Paul Editora (esse instrumento tem por objetivo avaliar a 

adequação geral das empresas às melhores práticas de governança corporativa); 

c) Métrica de Governança Corporativa – IBGC (além de ser um instrumento elaborado 

por uma referência utilizada nesse estudo, é uma autoavaliação lançada recentemente, 

para medir a governança de companhias fechadas);  

d) Prêmio Empresas Mais Estadão (autoavaliação do nível de aderência de cada 

afirmação, à realidade da respondente. A organização em estudo já foi contemplada 

por essa premiação, no segmento Governança Corporativa, o que suscitou uma análise 

mais criteriosa desse instrumento). 

 

    Pesquisa Bibliográfica 

O trabalho foi iniciado com uma revisão bibliográfica sobre o assunto, realizada por meio de 

levantamento no acervo bibliográfico do Sistema de Bibliotecas da Fundação Getulio Vargas 

(FGV), em português e em inglês, entre as bases de dados indexadas, tais como SciELO 

(Scientific Electronic Library Online), JStor (acrônimo para Journal Storage), LILACS 

(índice da literatura científica e técnica da América Latina e Caribe), MEDLINE (Medical 

Literature Analysis and Retrieval System Online), EBSCO (Business Source Complete), 

CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), BVS (Biblioteca 

Virtual em Saúde), OECD iLibrary, entre outras. Foram selecionados os artigos mais 

relevantes dos últimos cinco anos, nacionais e internacionais, publicados nos idiomas 

português e inglês, apenas com texto completo, revisados por especialistas e publicações de 

impacto sobre o tema governança corporativa. Também foram utilizadas outras fontes de 



 

   

 

pesquisa, como buscas as referências citadas nos artigos levantados, livros, revistas 

especializadas, jornais, sites do governo e de organizações internacionais, Códigos de 

Governança internacionais, leis, documentos institucionais do hospital em estudo, além de 

consultas ao catálogo de dissertações e teses da FGV. As palavras-chave utilizadas foram: 

Governança Corporativa, Terceiro Setor, Associação, Hospital Privado sem fins lucrativos e 

Instrumento de Avaliação. 

 

    Análise de Documentação 

Foi feito um levantamento dos documentos institucionais da organização em estudo, para 

preenchimento de campos da proposta de avaliação da governança corporativa (regimentos, 

atas, estatuto, relatórios, entre outros) e para o estudo de caso. 

 

    Estudo de Caso 

Foi apresentado o contexto da organização em estudo, sua natureza jurídica, fundação, área de 

atuação, número de colaboradores, propósito e valores. Também foi demonstrada a estrutura 

da governança corporativa (organograma, composição, mandatos, controles, mecanismos), 

desde a sua implantação, passando pelo processo de amadurecimento e evolução, as melhorias 

e os desafios encontrados. 

  5 Entrevistas  

 

      Entrevistas com profissionais da organização em estudo 

Com o objetivo de responder às perguntas descritas no problema de pesquisa, foi realizada 

entrevista semiestruturada, de forma presencial, sem utilização de gravação, com profissionais 

de diferentes áreas do hospital em estudo, com perguntas abertas e fechadas sobre a 

premiação da Governança Corporativa (prêmio Empresas Mais Estadão) e sobre a visão deles 

sobre a importância da utilização de um instrumento de avaliação da Governança Corporativa, 

para medir a evolução/melhoria contínua da organização e/ou para comparação com outras 

instituições, em relação à adoção de práticas recomendadas.  

 

O roteiro elaborado para a entrevista encontra-se no Apêndice A e o questionário conta com 

vinte questões, abertas e fechadas. O instrumento de avaliação proposto foi dirigido, tanto 

para os profissionais que conhecem o prêmio Empresas Mais Estadão e que participaram, 

direta ou indiretamente, do preenchimento da pesquisa, como também, para aqueles 



 

   

 

colaboradores que não conhecem o prêmio. O primeiro grupo estava habilitado a responder a 

todas as questões. Já para o segundo grupo, a instrução no momento da condução da 

entrevista, foi de iniciar na pergunta 1 e passar para a questão de número 11. As questões não 

preenchidas pelos entrevistados foram computadas como “Não sei informar”  

 

Os critérios de inclusão (e exclusão) dos entrevistados levaram em conta, em primeiro lugar, a 

área de atuação de cada um, no esforço de alcançar profissionais de diferentes diretorias, além 

de dois critérios adicionais: formação profissional diversificada e anos de trabalho na 

organização. A escolha dos entrevistados foi efetuada por conveniência da proponente e os 

cargos convidados para a entrevista no primeiro momento, foram os de nível tático – gerentes 

e coordenadores.  

 

Em relação ao sigilo, foi estabelecido que não haveria uma divulgação integral das respostas 

dos profissionais entrevistados e sim, resultados de forma agregada, não permitindo a 

identificação individual dos participantes. Também não seriam identificados os nomes dos 

profissionais entrevistados, apenas o cargo ou função, sem divulgação da área de atuação; a 

formação profissional; o tempo na organização (em anos); tempo no setor ou área (anos); 

tempo no cargo ou função (anos) e se a área do profissional estaria diretamente ligada à 

Governança Corporativa.  

 

Foram realizadas entrevistas com quinze profissionais, de um total de trinta convidados.  

 Total da Amostra:    profissionais. 

 Data de Início das Entrevistas: 25 de abril de       

 Data de Conclusão das Entrevistas:    de maio de       

 Tempo Médio das Entrevistas: 45 minutos. 

 

      Questionário para Entrevista - Presidente  

Além do roteiro de entrevista aplicado aos profissionais (Apêndice A) e, com base no 

Questionário de Avaliação da Adequação das Empresas às Melhores Práticas de Governança 

(SAINT PAUL,      , foi elaborado um instrumento de pesquisa voltado para o presidente da 

organização em estudo (Apêndice B), contando com 22 perguntas e direcionado para questões 

estratégicas. Esse roteiro contém perguntas sobre a avaliação prévia à adoção das práticas de 



 

   

 

Governança Corporativa, sobre o processo de implantação, sobre benefícios obtidos e finaliza 

com questões sobre a situação atual e sobre os próximos passos da organização.  

 

      Entrevista Externa, com Profissionais do Mercado  

De forma complementar, foi construído um questionário direcionado aos especialistas e 

profissionais de referência do mercado, com o objetivo de conhecer a percepção de experts, 

sobre tópicos, por vezes subjetivos, relacionados à governança corporativa. O objetivo dessa 

etapa foi o de buscar a opinião de um público seleto e específico sobre um assunto atual, de 

grande relevância para qualquer tipo de organização e que muitas vezes não permite 

identificar, de forma simples e direta, seu nível de sucesso e eficiência, mesmo quando 

adotados princípios e práticas da boa governança. 

 

Para a escolha da amostra foi utilizada como população alvo, os contatos da proponente do 

estudo, em sua rede profissional Linkedin. Dos 2.300 contatos foi realizada uma triagem 

usando como critério prioritário para inclusão dos possíveis respondentes, o cargo ou 

ocupação principal (alguns são executivos e membros de conselho, ao mesmo tempo - não 

necessariamente na mesma organização), chegando a uma lista de 222 profissionais. O estudo 

optou por uma pesquisa qualitativa, mas buscando também, massa crítica. Para alcançar um 

maior número de respondentes, a escolha dos entrevistados foi efetuada por conveniência da 

proponente, com profissionais com quem havia um mínimo de acesso. 

 

Os cargos/ocupação convidados para responder o questionário foram: Presidente de Conselho 

de Administração; Membro de Conselho de Administração; Membro de Conselho Consultivo; 

Membro de Comitê da Governança Corporativa; Chief Executive Officer - CEO/Executivo 

Principal/ Diretor Geral; C-Level (exceto CEO); Presidente de Empresa; Vice Presidente; 

Diretor Executivo; Superintendente; Gerente; Profissionais de Governança Corporativa, 

mesmo com cargo de Coordenador/Supervisor/Especialista; Docente ou Pesquisador ligados 

ao tema de Governança Corporativa; Proprietário de Empresa/Startup; Consultor; Profissional 

de Saúde - Gestão ou Assistência, com posição de liderança de nível tático ou estratégico. 

 

Inicialmente foi encaminhado e-mail de convite, seguido de contato por telefone com o 

potencial respondente (ligação ou mensagem, quando havia maior proximidade) ou 

solicitação de preenchimento de pesquisa, através da assistente do executivo. 



 

   

 

 

O convite e o questionário elaborados para a entrevista externa encontram-se no Apêndice C. 

O instrumento conta com dez questões fechadas, com itens de preenchimento obrigatório e 

duas perguntas abertas, de resposta facultativa. O instrumento de avaliação proposto foi 

encaminhado via plataforma eletrônica, utilizando uma ferramenta para pesquisas à distância 

(survey monkey), que poderia ser acessada a qualquer tempo, através de dispositivos com 

conexão à internet. 

 

Optou-se pela privacidade no trato com as informações, sem a identificação do pesquisado. 

Foi informado ao convidado que os dados seriam manejados de forma anônima e que as 

respostas recebidas seriam apresentadas de forma agregada, assim como para os resultados 

decorrentes da pesquisa interna. No convite para acesso ao link da pesquisa foi incluída uma 

explicação sobre o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), informando que a 

participação era voluntária, que não havia riscos previsíveis associados e que o respondente 

poderia retirar seu consentimento de participação a qualquer momento, sem nenhum prejuízo. 

O potencial respondente deveria escolher a resposta sim, para concordar em participar do 

preenchimento do questionário e, só assim, ter acesso às perguntas. Mesmo não havendo 

identificação nominal, existe um risco mínimo de perda de confidencialidade dos dados. 

Dessa forma, a pesquisadora se comprometeu em fazer todo o possível para manter as 

informações dos entrevistados sob segurança, sigilo e confidencialidade, uma vez que o 

projeto tem finalidade estritamente acadêmica.  

 

Também foi divulgado o contato da pesquisadora, o tempo médio previsto para o 

preenchimento das respostas (15 minutos, segundo teste prévio aplicado) e o prazo para 

finalização da entrevista (17 de agosto de 2018). A pesquisa ficou disponível para 

preenchimento, entre os dias 04 de agosto de 2018 e 19 de agosto de 2018. 

 

Para ambos os casos, entrevistas internas e externas, foram realizados testes para validação 

dos questionários e, principalmente, para o modelo encaminhado via plataforma eletrônica, 

uma vez que todas as questões eram obrigatórias e não poderiam não apresentar uma 

alternativa ao respondente. Caso isso acontecesse, o convidado seria impedido de seguir em 

frente, inviabilizando a conclusão do questionário. A plataforma eletrônica permite 



 

   

 

compartilhamento do questionário para comentários, teste e validação de avaliadores 

parceiros, antes do envio oficial para os convidados.  

 

 



 

   

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Dos instrumentos de pesquisa estudados 

Algumas características dos modelos estudados serviram de base para a construção da 

proposta de ferramenta de avaliação da governança corporativa, apresentada nesse trabalho.  

      Programa Destaque em Governança de Estatais - B3 

O Programa Destaque em Governança de Estatais, em vigor a partir de 11 de maio de 2017, é 

voltado a estatais abertas ou em processo de abertura de capital. 

  

A iniciativa teve por intuito contribuir para a restauração da relação de confiança entre 

investidores e estatais, apresentando medidas objetivas e concretas com o fim de colaborar 

para a redução de incertezas relativas à condução dos negócios e à divulgação de informações, 

notadamente quanto à consecução do interesse público e seus limites, além do componente 

político inerente a essas empresas. 

 

A adesão ao Programa Destaque em Governança de Estatais é voluntária e, para a 

certificação, as empresas devem atender às medidas de governança corporativa previstas no 

Programa. 

 

Diante da promulgação, em 30 de junho de 2016, da Lei 13.303/16 (Lei das Estatais), a B3 

alterou o Programa com o fim de compatibilizá-lo. O instrumento apresenta vinte e oito 

medidas de Governança Corporativa, divididas em quatro linhas de ação: Divulgação de 

Informações - Transparência (oito tópicos, sendo um obrigatório); Estruturas e Práticas de 

Controles Internos (dez tópicos, sendo dois obrigatórios); Composição do Conselho de 

Administração, Diretoria e do Conselho Fiscal (nove itens, não obrigatórios) e Compromisso 

dos Controladores Públicos (um item, não obrigatório). E seis medidas obrigatórias: 

Aprimoramentos ao conteúdo do Formulário de Referência; Instalação de Área de 

Compliance, Controles Internos e Riscos; Auditoria Interna e Comitê de Auditoria 

Estatutário; Política de Transações com Partes Relacionadas; Requisitos Mínimos para 

Indicação de Administradores; Análise do perfil do titular da área de Compliance e da 

Auditoria Interna. 

 



 

   

 

De acordo com a B3, o modelo do seu questionário também pode ser usado por qualquer 

organização para realizar sua autoavaliação, uma vez que o instrumento foi desenvolvido com 

o objetivo de incentivar as empresas a aprimorarem suas práticas e estruturas de governança 

corporativa. 

 

4.1.3 Questionário de Avaliação da Adequação das Empresas às Melhores Práticas de 

Governança – Saint Paul Editora 

Esse questionário encontra-se no livro Governança Corporativa em Empresas de Controle 

Familiar – casos de destaque no Brasil (IBGC), publicado pela Saint Paul Editora, em 2006.  

 

Inicialmente, as empresas de controle familiar responderam a um amplo questionário baseado 

no Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC, com o objetivo de 

avaliar a adequação geral das empresas às melhores práticas de governança corporativa.  

 

O questionário é dividido em 6 capítulos, 45 temas e 100 perguntas, da seguinte forma: 

 Propriedade (9 temas, 27 perguntas);  

 Conselho de Administração (20 temas, 43 perguntas);  

 Gestão (5 temas, 13 perguntas);  

 Auditoria Independente (4 temas, 7 perguntas);  

 Conselho Fiscal (5 temas, 5 perguntas);  

 Conduta e Conflito de Interesses (2 temas, 5 perguntas).  

Em uma segunda etapa, foram realizadas entrevistas nas empresas de controle familiar 

(SAINT PAUL, 2006). 

 

4.1.4 Métrica de Governança Corporativa - IBGC 

Até o ano de 2012, o IBGC realizava o Prêmio IBGC de Governança Corporativa, que 

avaliava a evolução das companhias listadas e não listadas, por um período de três anos. Essa 

premiação foi encerrada, porque trazia risco de imagem ao IBGC. 

 

Em maio de 2018, o Instituto lançou um substituto ao prêmio, para medir a governança de 

companhias fechadas, denominado "Métrica de Governança Corporativa", que terá também a 

função de medir a evolução das adoções das práticas, mas não pretende ser um ranking, 

prêmio ou selo de qualidade. É definido como uma autoavaliação, formada por um 



 

   

 

questionário online com 15 indicadores e 51 questões, no qual cada empresa poderá se 

comparar com seus pares e com um conjunto de práticas pré-estabelecidas. A métrica tem 

sido elaborada desde 2015, quando o IBGC realizou um teste com associados e será um 

mecanismo voluntário e gratuito (VALOR ECONÔMICO, 2018). 

 

4.1.5 Prêmio Empresas Mais Estadão  

Essa premiação foi lançada em agosto de 2015, em parceria entre o jornal O Estadão, a 

Fundação Instituto de Administração (FIA), a Boa Vista Serviços e a Austin Rating 

(consultoria de avaliação de riscos). O projeto estabeleceu critérios para apontar e premiar as 

organizações mais eficientes e avançadas do Brasil. 

 

Em sua primeira edição, o prêmio analisou 1,5 mil empresas, representando todas as regiões 

do país e 22 principais setores da economia (Agricultura e Pecuária, Alimentos e Bebidas; 

Atacado e Distribuição; Bancos; Construção Civil e Serviços Especializados; Educação; 

Eletrodomésticos, Eletrônicos e Informática; Farmacêutica; Máquinas e Equipamentos; 

Metalurgia e Siderurgia; Mineração, Cimento e Petróleo; Papel e Celulose; Química e 

Petroquímica; Saúde; Seguros, Previdência, Capitalização e Fundos; Serviços; Telecom; 

Têxtil e Vestuário; Transportes e Logística; Utilidades e Serviços Públicos; Varejo; e 

Veículos e Autopeças).  

 

Para identificar os destaques setoriais, o projeto avaliou os balanços financeiros de cerca de 

5.000 empresas, entre 2011 e 2014 e estabeleceu o Quadrante de Impacto (Q.I.) ou coeficiente 

de impacto financeiro, que é uma média de outros dois indicadores: o primeiro avalia o porte 

da empresa e foi calculado com base no faturamento e no volume total de ativos; o segundo se 

refere ao desempenho das companhias e considera a expansão da receita e o retorno sobre o 

ativo. O método de avaliação de resultados classifica as empresas de acordo com o respectivo 

índice Q.I., vencendo as que apresentarem o melhor coeficiente de impacto financeiro.  

 

As empresas com melhor índice são as que apresentam resultado mais consistente ao longo do 

histórico dos últimos anos, que conseguem entender o momento da economia e que se 

mostram capazes de manter seus padrões de desempenho em meio às dificuldades, evitando o 

efeito artificial das que foram beneficiadas por um evento excepcional ou pelo acaso (por 

exemplo, pela alta do dólar). Além dos aspectos econômicos e financeiros, o prêmio considera 



 

   

 

as melhores práticas de gestão e os resultados entregues, ou seja, os aspectos qualitativos 

predominam sobre os financeiros para a avaliação de desempenho das empresas. 

 

A partir da segunda edição, em setembro de 2016, foram acrescentadas áreas funcionais, 

como Governança Corporativa, Inovação, Sustentabilidade, Gestão de Pessoas e Tecnologia 

da Informação. As companhias mais bem colocadas no levantamento geral foram convidadas 

a responder um questionário para premiar as empresas que adotam as melhores práticas de 

governança corporativa.  

 

Na terceira edição do prêmio, em setembro de 2017, foram selecionadas 247 empresas dentro 

do ranking Empresas Mais Estadão. A partir das respostas recebidas daquelas que aderiram à 

pesquisa, foram definidos destaques em Governança Corporativa e a empresa que apresentou 

o mais alto nível de aderência às melhores práticas de governança corporativa, com notas 

próximas a 100 (em uma escala de 0 a 100) em todos os temas avaliados, foi a organização 

em estudo.  

 

De acordo com o IBGC, uma boa governança deve atender os princípios básicos da 

Transparência, Equidade, Prestação de Contas e Responsabilidade Corporativa. A eficácia 

desses princípios, por sua vez, depende do nível de atendimento a seis temas impulsionadores 

dos resultados decorrentes de seu atendimento e implementação: Relações Internas; Conselho 

de Administração; Gestão Empresarial; Auditoria Independente; Conselho Fiscal; Conduta, 

Ética, Corrupção e Atos Ilícitos. 

 

Para cada tema e seus respectivos procedimentos foram definidas evidências concretizadas em 

afirmações unitárias, cada uma abordando um aspecto considerado como melhor prática, para 

que o tema alcance seu objetivo. Ao todo, a avaliação trouxe 84 afirmações, particularizadas 

para empresas de capital aberto e fechado. Às empresas avaliadas coube responder qual o seu 

nível real de aderência às melhores práticas ou afirmações. As opções apresentadas foram: 

Concordo plenamente com a afirmação; Concordo parcialmente com a afirmação; Discordo 

parcialmente da afirmação; Discordo totalmente da afirmação; Não se aplica ou processo 

inexistente. 

 



 

   

 

A pesquisa atribuiu uma nota específica para cada resposta, chegando a um grau final, que 

determinou o nível de excelência em governança corporativa de cada organização. 

 

A metodologia define as corporações com maior nível de adesão ao Código Brasileiro de 

Governança Corporativa e ao Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do 

IBGC, utilizando os seguintes componentes básicos: 

 

1. O entendimento do macrossistema de Governança Corporativa; 

2. Um elenco de temas que contemplam os quatro princípios básicos da Governança; 

3. Conjunto de 84 melhores práticas identificadas por evidências que abrangem o 

espectro dos temas considerados; 

4. Afirmações sobre a aderência dos procedimentos de governança da empresa no que 

diz respeito a cada uma das melhores práticas; 

5. Autoavaliação do nível de aderência de cada afirmação à realidade da organização; 

6. Sistema informatizado disponível na WEB para suportar o processo de autoavaliação 

de cada participante; 

7. Revisão realizada por especialistas em governança corporativa, da pertinência da 

autoavaliação feita pela empresa; 

8. Conjunto de produtos a serem disponibilizados para as empresas participantes. 

 

4.2. Estudo de Caso 

A organização em estudo é uma sociedade civil sem fins lucrativos, que tem como objeto, 

manter um hospital privado, sem fins lucrativos.  

 

Foi fundada em 1955, tem mais de 60 anos de história e atua nas áreas de assistência à saúde, 

educação e ensino, pesquisa e inovação e responsabilidade social. Conta com uma equipe de 

13,2 mil colaboradores e 9,4 mil médicos. 

 

Seu compromisso com o desenvolvimento amplo da assistência à saúde se traduz na busca de 

oportunidades de melhoria e na construção de novos modelos de trabalho ajustados aos 

desafios do setor. 

 



 

   

 

Tem por premissa inovar e crescer, prestando tratamentos com tecnologia de ponta e 

atendimento humanizado, sempre buscando excelência. Sua visão é: Ser líder e inovadora na 

assistência médico-hospitalar, referência na gestão do conhecimento e reconhecida pelo 

comprometimento com a responsabilidade social. 

 

O propósito da organização é entregar vidas mais saudáveis, mantendo a liderança em termos 

de excelência de qualidade, segurança e inovação no âmbito da saúde na América Latina.  

 

Possui valores organizacionais que norteiam suas atividades e de seus colaboradores e pautam 

sua existência: honestidade, verdade, integridade, diligência, competência, justiça, altruísmo, 

autonomia, profissionalismo e trabalho em equipe. 

 

É uma associação civil reconhecida como de utilidade pública nas três esferas da 

administração pública. Possui o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social 

(CEBAS) e é qualificada como Organização Social da Saúde para atuar na prestação de 

serviços no Sistema Único de Saúde (SUS).  

 

Desde a fundação, a organização tem apresentado forte crescimento e, em consequência desse 

desenvolvimento e do aumento da complexidade da gestão, a Governança Corporativa ganhou 

força a partir de 2001, quando se iniciou seu estabelecimento de uma maneira mais formal. 

 

 Em 2004 foi criada a posição de superintendente corporativo para direcionar os trabalhos do 

corpo executivo, com reporte à diretoria eleita (composta por voluntários) e a seus comitês.  

 

Em 2005, foi realizada a revisão da Governança Corporativa que buscava uma visão integrada 

e alinhada dos diferentes papéis de cada uns dos fóruns existentes, estruturar o modelo de 

operação da governança, capacitar a diretoria e melhorar a comunicação entre as partes 

relacionadas.  

 

Em 2010 houve alteração do estatuto e criação de instâncias na governança, para 

operacionalizar o conceito de check and balances (sistema de freios e contrapesos que buscam 

 

 



 

   

 

 

 o equilíbrio nas relações de poder). 

 

O órgão máximo de decisão é a Assembleia Geral dos Sócios (com cerca de 500 membros), 

que elege o conselho fiscal e o conselho deliberativo (com 180 membros). Esse último elege a 

Mesa Diretora do Conselho, bem como, a Diretoria Eleita, ambas com nove membros em 

cada. Essas duas instâncias participam mais ativamente da vida da organização, se estruturam 

e atuam por meio de comitês, que dão suporte à tomada de decisão sobre temas específicos.  

 

A figura 1 demonstra como está organizada a estrutura da Governança Corporativa. 

 

 

 

Figura 1- Organograma da Governança Corporativa 

 

Como uma associação, seu estatuto social é o responsável por regular os direitos e os deveres, 

definir os elementos da instituição e dos associados e estabelecer as relações entre os órgãos 

de administração. A Mesa Diretora aprova a estratégia e fiscaliza as atividades. A Diretoria 

Eleita propõe e participa da execução da estratégia aprovada. A superintendência geral se 

reporta ao presidente da Diretoria Eleita e, por meio de seu corpo de executivos, remunerados, 

é o responsável pela operação.  

 

As principais características da estrutura da Governança Corporativa da organização são as 

seguintes: Foco na estratégia; Equilíbrio entre questões financeiras e qualidade; Diretrizes e 



 

   

 

regimentos claros, baseados nas melhores práticas de governança; Integrantes qualificados, 

alinhados aos valores da entidade; associados e voluntários, não recebendo nenhum benefício 

financeiro da organização.  

 

Os atos da Governança Corporativa são formalizados em instrumentos, tais como: Agenda 

(temas a serem tratados em cada reunião, com respectivos responsáveis); Ata (relaciona a 

data, os participantes, o resumo das discussões, as próximas ações); Anexos (documentos, 

apresentações e relatórios utilizados nas reuniões); Lista de demandas e decisões (ações 

necessárias para implementação das deliberações).  

 

Os membros do board cumprem mandatos eletivos com duração não superior a seis anos e 

não devem se envolver na gestão operacional. Além de profissionais de diversos setores, 

conceituados em sua área de atuação, o board tem em sua composição, membros médicos, 

que podem trazer vantagens (conhecem profundamente o processo institucional; são usuários 

do sistema e reconhecem mais facilmente os problemas e soluções e estão totalmente 

alinhados ao processo core da instituição), mas também desafios (possuem visão menos 

abrangente de outros mercados; são usuários do sistema e devem evitar se concentrar demais 

em detalhes e questões individualizadas e precisam se capacitar em assuntos técnicos, como 

por exemplo, finanças). 

 

Muitas melhorias foram alcançadas desde a implantação da governança corporativa. A 

estrutura é eficiente e realiza avaliação permanente do board, além de possuir programa para 

formação de sucessores e futuros conselheiros. A busca pela superação contínua é uma marca 

presente na organização e a implementação da boa Governança Corporativa é um fator crítico 

para o sucesso da instituição, bem como para a perenidade de seus valores. Ao analisar a 

cultura organizacional é possível identificar que a excelência foi construída sobre valores e 

princípios fortemente estabelecidos, que algumas vezes impõem limites à gestão executiva. 

Por possuir caraterísticas ligadas ao altruísmo (servir, além da obrigação), projetos que não 

apresentam retorno financeiro também recebem aprovação, enfatizando o compromisso com a 

responsabilidade social, perenidade, sustentabilidade, preocupação com o legado, com a 

manutenção da saúde da organização, com o futuro da instituição e com a visão de longo 

prazo. 

 



 

   

 

O processo contínuo de aprimoramento da Governança Corporativa apontou alguns pontos de 

atenção: o perfil dos membros da governança exige um equilíbrio entre médicos e executivos, 

buscando diversidade de experiências e qualificações; para evitar interferência do conselho na 

gestão, deve haver uma clara separação entre a operação e as atividades da governança; para 

acompanhar a velocidade e mudanças do setor, o planejamento estratégico deve seguir uma 

intensa revisão anual; na área de saúde e, em especial, nas instituições filantrópicas, questões, 

além das financeiras, têm muita relevância, por isso a importância de se analisar indicadores 

financeiros e não financeiros; a agilidade na tomada de decisão é um fator crítico para o 

sucesso de uma organização, que convive com a rapidez das inovações tecnológicas e 

científicas. Por isso, deve buscar constante equilíbrio entre uma possível burocracia de 

aprovação, em decorrência dos controles impostos pela governança corporativa e a garantia da 

agilidade de resposta necessária para atender o ritmo da organização; desafio da renovação 

dos membros da governança, no que tange a encontrar pessoas qualificadas, com 

disponibilidade de tempo, alinhadas aos valores e à missão da organização, para uma função 

não remunerada.  

 

Segundo Lottenberg, Saad e Mazzola (2014), em um ambiente extremamente dinâmico como 

o mercado da saúde no Brasil, somente organizações estruturadas com operações eficientes e 

uma governança preparada, serão capazes de resolver questões complexas. Na busca pela 

melhoria contínua de sua estrutura de governança, o principal aprendizado é que, em 

instituições dinâmicas e em crescimento, o modelo também precisa ser continuamente revisto 

e aprimorado.  

 

4.3. Entrevistas 

 

4.3.1 Entrevistas com os profissionais da organização em estudo 

Foram realizadas entrevistas com quinze profissionais da organização em estudo, de um total 

de trinta convidados. Alguns declinaram do convite, outros não conseguiram incluir na 

agenda a tempo da conclusão dessa etapa e outros preferiram aguardar a aprovação das 

instâncias internas de pesquisa, que foram acionadas a partir do momento da solicitação de 

aplicação de questionário para o público de colaboradores e, por essa mesma razão, não foram 

contempladas entrevistas com diretores, conselheiros e presidente.  

 



 

   

 

Por questões de sigilo e falta de autorização, no aguardo de aprovação do trabalho pelas 

instâncias internas de pesquisa - Sistema de Gerenciamento de Projetos de Pesquisa (SGPP) e 

posterior inclusão no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) - e de assinatura do termo de 

consentimento livre e informado - as entrevistadas não foram detalhadas nesse estudo. Apenas 

informações gerais.  

 

Os cargos que participaram da entrevista têm nível gerencial ou coordenação. Foram 

entrevistados gestores de diferentes diretorias (Corporate, Hospital, Prática Médica, Prática 

Assistencial, Ensino, Marketing, entre outros), com formação profissional diversificada 

(economia, administração, enfermagem, jornalismo, medicina) e com tempo de trabalho na 

organização, variando entre um e dezenove anos.  

 

Apesar de uma amostra reduzida, os objetivos da aplicação das entrevistas foram atingidos: 

saber se os profissionais tinham conhecimento de um prêmio de Governança Corporativa 

conquistado pela organização em estudo e se julgavam importante a existência de algum tipo 

de avaliação da Governança Corporativa. 

 

O questionário perguntou sobre o conhecimento do prêmio Empresas Mais Estadão e se os 

respondentes haviam participado, direta ou indiretamente, do preenchimento dessa pesquisa. 

Como esse questionário foi preenchido por um número reduzido de pessoas chaves, ligadas à 

governança da organização, a maioria alegou desconhecimento do modelo da pesquisa, porém 

os profissionais tinham ciência que a instituição havia ganhado o primeiro lugar em um 

prêmio sobre Governança Corporativa. 

 

Os profissionais que preencheram a pesquisa Empresas Mais Estadão, informaram que 

participariam novamente e não apresentaram crítica, elogio ou sugestão de melhoria para a 

ferramenta. Consideraram que o prêmio foi relevante internamente, mas não souberam 

informar se houve repercussão externa ou se o mercado demonstrou interesse por essa 

premiação, bem como desconheciam se foi feita alguma ação de melhoria na organização, em 

decorrência específica do preenchimento desse questionário, uma vez que não foi encontrada 

nenhuma pendência no momento de preencher o instrumento. 

 



 

   

 

Os profissionais que possuíam conhecimento sobre o mercado de capitais e empresas estatais 

tiveram contato com alguma avaliação voltada para a Governança Corporativa. 

 

Todos os entrevistados julgaram importante ter algum tipo de avaliação da Governança 

Corporativa para medir a evolução da própria organização ou para comparação com outras 

instituições, em relação à adoção de práticas recomendadas. Alegaram que o fato de existir 

algum instrumento de avaliação gera uma preocupação em atender os requisitos, normas e 

recomendações. 

 

A maioria percebeu uma evolução desde a implementação da Governança Corporativa. 

 

Mesmo com o nível de maturidade atual, a maioria acredita que existam oportunidades de 

melhoria na Governança Corporativa da organização, como em qualquer outra área. Por outro 

lado, poucos apresentaram alguma crítica ao modelo atual de Governança Corporativa. 

 

Como oportunidade de melhoria, sugeriram a utilização/intensificação de aprovações via meio 

eletrônico, pois nem todas as deliberações precisam de consenso ou de reunião presencial e 

que isso pode trazer ainda mais agilidade e otimização de tempo para a organização. 

 

A maioria acredita que os colaboradores da instituição percebem as ações da governança 

através da área de compliance (código de conduta, palestras sobre ética, divulgação do canal 

de denúncias, funcionamento do comissão de assédio, entre outras ações). 

 

Mesmo sendo uma organização de capital fechado, todos consideram importante ter um 

sistema bem estruturado de Governança Corporativa e que isso representa um diferencial 

competitivo da organização. 

 

Também consideram que a organização possui planos para o aperfeiçoamento contínuo da 

Governança Corporativa, ainda que, algumas vezes, não os conheçam em detalhes. Segundo a 

maioria, a melhoria contínua faz parte do DNA da organização, portanto, sempre existirão 

oportunidades para fazer algo melhor, em qualquer área da instituição. 

 



 

   

 

De forma geral, pelas respostas, o prêmio Empresas Mais Estadão não promoveu mudanças 

internas, em decorrência do seu preenchimento. Ações de melhoria são realizadas 

continuamente, mas não como consequência dessa pesquisa. 

 

Pelos comentários, em alguns pontos, a organização vai além do exigido pelo código de boas 

práticas para uma associação, ou seja, transcende, em alguns aspectos, a obrigatoriedade legal 

ou recomendada. 

 

4.3.2 Entrevista com o Presidente 

O questionário direcionado ao Presidente da organização não foi aplicado, pelo aguardo de 

aprovação do trabalho pelas instâncias internas de pesquisa, porém as respostas às perguntas 

elaboradas encontram-se, em sua maioria, descritas no item estudo de caso. Dessa forma, em 

relação ao conteúdo, não houve prejuízo a esse trabalho. 

 

4.3.3 Entrevistas Externas, com Profissionais do Mercado 

Em relação às entrevistas externas, foi possível depreender que muitos contatos utilizam e-

mails particulares (não corporativos) no perfil do Linkedin e que, provavelmente, existe uma 

demora maior para acesso às mensagens da caixa interna da rede profissional e/ou aos e-mails 

pessoais. Alguns contatos mais próximos acharam que era spam, devido ao recebimento de 

convite, através da ferramenta eletrônica survey monkey. Isso levou a certa demora no 

preenchimento. Alguns profissionais tiveram dificuldade para acessar a pesquisa através do e-

mail de contato do Linkedin, levando à segunda opção que era o encaminhamento para outro 

endereço de e-mail ou ainda, pela alternativa de envio via celular. Por essas razões, o 

questionário aceitou respostas até o dia 19 de agosto de 2018. 

 

Devido ao tempo médio de preenchimento, que não ultrapassou os 15 minutos, é possível 

inferir que o instrumento foi respondido sem maiores dificuldades e de forma intuitiva, a 

partir das explicações e orientações apresentadas no questionário.  

 

Não havia resposta certa ou errada, uma vez que a ferramenta buscava justamente a percepção 

a ou visão dos profissionais convidados em relação a tópicos da governança corporativa, por 

vezes subjetivos. 

 



 

   

 

Foram recebidas 41 respostas, sendo 36 com preenchimento válido e 5 incompletas. Em 

relação ao sexo, foram 21 homens e 15 mulheres. 

 

A principal ocupação profissional dos respondentes consta na tabela  .  

  

Tabela   - Ocupação profissional dos respondentes 

 

Cargo dos Respondentes Quantidade  Porcentagem 

Membro de Conselho de Administração    ,    

Membro de Comitê da Governança Corporativa    ,    

CEO / Executivo Principal / Diretor Geral    ,    

C-Level (exceto CEO)     ,    

Diretor Executivo     ,    

Superintendente     ,    

Gerente     ,    

Coordenador / Supervisor / Especialista    ,    

Profissional da Governança Corporativa    ,    

Total         

Fonte: Elaboração própria 

 

Quanto à participação como membro de Conselho de Administração ou de Comitê da 

Governança Corporativa, 10 participam de um Conselho ou Comitê e 2 (dois) são membros 

de mais de um Conselho ou Comitê (tabela  ). 

Tabela   - Participação como membro de Conselho de Administração ou de Comitê da Governança 

Corporativa. 

Participação como membro de Conselho de 

Administração ou de Comitê da Governança 

Corporativa 

Quantidade  Porcentagem 

Não. De nenhum Conselho ou Comitê      ,    

Sim. De um Conselho ou Comitê      ,    

Sim. De mais de um Conselho ou Comitê    ,    

Fonte: Elaboração própria 

 



 

   

 

Em relação à participação em reuniões do Conselho de Administração e/ou de seus Comitês, 

como membro ou convidado,    respondentes participam com maior frequência 

(aproximadamente 53% do total) (tabela  ). 

 

Tabela   – Participação em reuniões do Conselho de Administração e/ou de seus Comitês. 

Participação em reuniões do Conselho de 

Administração e/ou de seus Comitês 

Quantidade  Porcentagem 

Sempre      ,    

Frequentemente     ,    

Eventualmente     ,    

Raramente     ,    

Nunca     ,    

Total         

Fonte: Elaboração própria 

 

Os respondentes escolheram, predominantemente, as opções “Eventualmente” 

(predominância de algum membro, decisão unilateral, informações privilegiadas, omissão de 

algum participante) ou “Raramente”  desrespeito nos relacionamentos, pressão exercida sobre 

o Conselho, falta de transparência ou prestação de contas) para classificar a percepção sobre 

aspectos comportamentais, com conotação negativa, que podem ocorrer em reuniões do 

Conselho ou Comitês (tabela  ). 

 

Tabela   - Percepção sobre aspectos comportamentais, durante as reuniões do Conselho ou Comitês.  

Nas reuniões do Conselho ou Comitês, como membro ou convidado, com que frequência 

você nota: 

Perguntas Frequentemente Eventualmente Raramente Nunca 
Não sei 

informar 

 %   ,             ,     ,      ,    

Predominância 

exagerada de um 

dos membros, seja 

o Presidente do 

Conselho ou 

qualquer outro 

participante? 

            

(continua) 



 

   

 

Tabela 4 - Percepção sobre aspectos comportamentais, durante as reuniões do Conselho ou Comitês 

(conclusão) 

 %   ,             ,     ,      ,    

Decisão unilateral, 

que é seguida 

pelos demais 

conselheiros, sem 

apresentação de 

posições 

divergentes? 

            

 %   ,             ,      ,      ,    

Algum membro de 

posse de 

informações, ainda 

não 

compartilhadas 

com os demais? 

           

 %   ,      ,             ,      ,    

Desrespeito nos 

relacionamentos 

ou um alto nível de 

tensão e/ou 

desconfiança entre 

os participantes? 

           

%    ,             ,      ,      ,    

Omissão de algum 

participante, seja 

conselheiro ou 

executivo, talvez 

por receio de 

crítica à sua 

opinião? 

           

 %   ,      ,            ,      ,    

Pressão exercida 

sobre o Conselho 

de Administração, 

para tomada de 

decisão em prazo 

exíguo? 

            

 %  ,      ,             ,      ,    

Falta de 

transparência ou 

prestação de 

contas às partes 

interessadas, por 

parte dos 

executivos? 

            

Fonte: Elaboração própria 



 

   

 

Com relação às características que melhor poderiam descrever o Conselho de Administração 

com o qual os participantes da pesquisa têm contato, a maioria optou pelos aspectos positivos 

apresentados na questão. Ressaltando que essa pergunta exigiu a escolha de, pelo menos, uma 

opção e de que não havia número máximo para a escolha de opções (tabela  ). 

 

Tabela   – Características do Conselho de Administração. 

Que característica(s) melhor descreve(m) o Conselho de Administração com o qual você tem 

contato? 

O Conselho de Administração tem atuado com foco em questões 

estratégicas, preocupando-se com temas relevantes que, de fato, possam 

causar impactos nos resultados da organização. 

Quantidade  

 

   

Porcentagem 

 

    ,     

O Conselho de Administração possui pluralidade de qualificações e 

perfis de conselheiros, para impactar positivamente a organização. 
     ,    

O Conselho de Administração tem as competências necessárias para o 

exercício de suas atribuições, além de conhecer a estratégia, a estrutura e 

o processo da organização. 

   

 

  ,    

 

O Conselho de Administração possui dinâmica e energia para atender a 

velocidade da organização. 
     ,    

O Conselho de Administração tem atuado de forma eficaz, com 

capacidade para contribuir e adicionar valor à organização. 
     ,    

O Conselho de Administração tem atuado de forma muito conservadora, 

apresentando resistência a mudanças ou a ideias inovadoras. 
    ,    

O Conselho de Administração tem agido como um facilitador, na busca 

pelo consenso. 
    ,    

O Conselho de Administração tem contribuído para a melhoria dos 

mecanismos de Governança Corporativa 
    ,    

O Conselho de Administração tem apresentado um comportamento 

reativo e centralizador, reduzindo a efetividade do colegiado. 
    ,    

O Conselho de Administração não tem demonstrado imparcialidade ou 

isenção, no julgamento de questões apresentadas pela organização. 
   ,    

Fonte: Elaboração própria 

 

Sobre o grau de concordância em relação a afirmação “O Conselho de Administração deve 

solicitar todas as informações necessárias ao cumprimento de suas funções, mas sem interferir 

em assuntos operacionais da organização”, a maioria dos respondentes optou pela alternativa 

Concordo Totalmente (21 respondentes ou 58,33% do total) (tabela  ). 



 

   

 

Tabela   - O Conselho de Administração deve solicitar todas as informações necessárias ao 

cumprimento de suas funções, mas sem interferir em assuntos operacionais da organização. 

O Conselho de Administração deve solicitar todas as informações necessárias ao 

cumprimento de suas funções, mas sem interferir em assuntos operacionais da 

organização. 

Concordo 

Totalmente 

Concordo 

Parcialmente 

Não Concordo e 

Nem Discordo 

Discordo 

Parcialmente 

Discordo 

Totalmente 

            

  ,      ,     ,     ,     ,    

Fonte: Elaboração própria 

 

Para a Questão Aberta, “De que maneira é possível minimizar a interferência do Conselho 

de Administração na gestão? Os mecanismos da Governança Corporativa são capazes 

de garantir, de forma efetiva, uma separação adequada entre as atividades da 

governança e as questões operacionais?”, foram relacionadas as seguintes respostas: 

 

1. Quando a estrutura de Governança está bem definida, a separação flui naturalmente. O 

perfil dos conselheiros conta muito também, para colaborar com esta separação. 

2. a) Através de mecanismos fortes e maduros de Governança Corporativa e b) Sim, se não 

garantem, ajudam a melhorar muito estes aspectos. 

3. Sim, na medida em que existam conselheiros independentes, ou seja, sem qualquer 

vínculo com o executivo ou terem pertencido à organização e transparência na prestação 

de contas dos executivos de forma rotineira e completa. 

4. Observo que os Conselhos são compostos, muitas vezes, por pessoas que além de 

conselheiros também acumulam funções estratégicas nas instituições. Dessa maneira, 

separar a questão operacional da atividade de governança é uma tarefa difícil, já que o 

conselheiro ocupa "duas cadeiras". 

5. Uma boa prática é que a prestação de contas seja clara e objetiva. Assim o Conselho pode 

acompanhar as ações da Instituição. Eles precisam ter segurança e confiança na equipe 

com a qual estão trabalhando. 

6. O papel do Conselho muitas vezes não está claro para todos os integrantes, sem conseguir 

efetivamente diferenciar o operacional das atividades de governança. Os mecanismos 

devem ser apurados. A sua formatação e regras estabelecidas não são suficientes para 

garantir a isenção necessária. 



 

   

 

7. Com definições de papeis claramente descritos e respeito de parte a parte, Governança e 

Operação. 

8. A separação entre os temas da governança e dos executivos precisam ser bem 

estabelecidos e com transparência adequada para o bom funcionamento da organização. 

9. Com reuniões prévias, para que todos os membros estejam aquecidos. Com materiais de 

assessoramento produzidos pelos times ou secretário, dando mais contexto aos temas 

debatidos. 

10. Acredito que em situações mais pontiagudas com potencial elevado de dano à estratégia 

estabelecida, é inevitável a submissão do tema ao Conselho, porém é importante que a 

interlocução e a elegibilidade dos fatos sejam conduzidas pelo CEO ou cargo equivalente. 

11. Necessário uma normativa para o conselho com direitos e deveres, bem como volume de 

informações necessárias para o mesmo. 

12. Definição clara dos papéis e responsabilidades e elaboração do regimento interno do CA. 

13. Com a clara divisão dos papeis e responsabilidades entre os sócios e os executivos. 

14. Não tem como não interferir, mesmo porque creio fazer parte do processo. Os 

mecanismos criam sim a separação, mas estão interligadas, apesar de implantação de 

qualquer que seja a ferramenta parecer na teoria fazer esta função, mas na prática isto não 

se aplica. 

15. Penso que os conselheiros de administração não podem ficar distantes do que acontece na 

companhia, principalmente nas áreas operacionais. Conhecer bem a empresa, o(s) seu(s) 

negócio(s) e o setor de atuação é primordial para o bom desempenho de um conselho de 

administração. Para isso, é preciso sair da redoma que é a sala de reuniões do conselho de 

administração (CA) e ir a campo para conhecer detalhes de como a companhia funciona. 

Isso não significa ingerência em questões operacionais, mas pode subsidiar os 

conselheiros em suas avaliações de como o negócio está sendo administrado e conduzido. 

É evidente que a CA precisa saber até onde pode ir às questões de execução das 

estratégias e nas questões operacionais. Há um limite a ser respeitado. Porém, é preciso 

estimular uma liderança colaborativa entre a CA e a alta administração, onde governança 

corporativa e gestão se complementem para o bem da organização. 

16. Para minimizar a interferência na operação, os papéis e responsabilidades devem ser 

claros e objetivos. A transparência deve ser um ato cultuado entre as partes, assim como a 

efetiva comunicação. Papéis e responsabilidades bem definidos e respeitados são as 

principais iniciativas que podem minimizar possíveis interferências. 



 

   

 

17. Sim, os mecanismos de governança, quando bem implantados, podem e devem manter 

segregação entre as questões de governança e operacionais. Pode-se minimizar a 

interferência do CA na gestão, definindo claramente os papeis e responsabilidades de cada 

um, de acordo com as boas práticas de governança, e contratando profissionais 

capacitados para exercerem suas funções. 

 

Sobre o grau de concordância em relação à afirmação “A adoção de boas práticas de 

governança corporativa e os controles impostos pelo sistema de conformidade (compliance) 

da organização, podem ocasionar um aumento na burocracia de aprovação e falta de agilidade 

na tomada de decisões do Conselho de Administração”, a maioria respondeu que concorda, 

total ou parcialmente (22 respondentes ou 61% do total) (tabela  ). 

 

Tabela   - A adoção de boas práticas de governança corporativa e os controles impostos pelo sistema 

de conformidade (compliance) da organização podem ocasionar um aumento na burocracia de 

aprovação e falta de agilidade na tomada de decisões do Conselho de Administração. 

 

A adoção de boas práticas de governança corporativa e os controles impostos pelo 

sistema de conformidade (compliance) da organização podem ocasionar um aumento na 

burocracia de aprovação e falta de agilidade na tomada de decisões do Conselho de 

Administração. 

Concordo 

Totalmente 

Concordo 

Parcialmente 

Não Concordo e 

Nem Discordo 

Discordo 

Parcialmente 

Discordo 

Totalmente 

           

  ,       ,      ,       ,       ,     

Fonte: Elaboração própria 

 

Para a Questão Aberta, “Em caso de concordância (total ou parcial), de que forma esse 

problema poderia ser mitigado? Como atingir o equilíbrio?”, foram relacionadas as 

seguintes respostas: 

1. Entendo que os prazos do processo de decisão dentro de uma organização devem ser do 

conhecimento de todos. Se isto acontece, o prazo de deliberação do Conselho estará 

dentro deste escopo e será absorvido pelas áreas operacionais e administrativas sem 

impacto nas mesmas. 



 

   

 

2. Deixo aqui uma observação... Na área da Saúde, aonde temos membros do conselho 

médicos... o Compliance tem que evoluir e muito........ Existem muitos casos de abuso de 

poder por parte de alguns médicos "estrelas" e.... A Presidência ou Diretoria ou Conselho 

fazem "VISTA GROSSA". 

3. Trabalhando o conceito de riscos. Se o risco é alto, não faz sentido cortar caminho. A 

“burocracia” vai proteger a empresa e os próprios conselheiros  Se o compliance atua em 

questões com risco baixo, dá-se a sensação de burocratização. 

4. Entendo ser uma relação de custo/benefício e que o papel da tecnologia minimiza esta 

relação. O equilíbrio ocorre ajustando os prazos e tornando estes compatíveis com a 

realidade do negócio. 

5. Necessário entendimento do que está sendo feito sem normativa e padrão para analisar a 

citada burocracia implementada; burocracia é ruim, o necessário são barreiras para 

efetivar o processo estabelecido. 

6. Simplificação (foco), adequada avaliação de riscos e automação de processos. 

7. Ele pode ser mitigado com a adoção de normas e alçadas claras, autonomia para o corpo 

executivo e com um sistema de auditoria e compliance ligado ao board. 

8. Aumentar a autonomia e quantidade de pessoas que tenham poder de decisão e criar 

mecanismos de periodicidade, na minha opinião, minimizam este impacto. 

9. Às vezes falta bom senso ou senso de urgência ao seguir processos burocráticos. Deveria 

haver uma forma de destacar as questões de maior relevância e que merecem atenção 

especial e prioridade. 

10. O aumento na burocracia não necessariamente representa uma ação negativa. Ela pode 

minimizar riscos de fraudes, vazamento de informações (principalmente aquelas que se 

referem aos dados dos pacientes), entre outros aspectos. Porém para que essas boas 

práticas sejam executadas, as regras e suas definições precisam ser amplamente 

divulgadas. O que ocorre é que em muitos casos, a forma de comunicação não é efetiva e 

a morosidade é entendida por aqueles que não se adequaram às regras e prazos por 

desconhecê-las. 

 

 

 

 



 

   

 

11. A burocracia acontece quando existe excesso de controle. Os controles devem ser bem 

dimensionados para se evitar esta situação. 

 

Quando solicitada a opinião sobre práticas recomendadas, a maioria escolheu, para todas as 

afirmações, a opção “atende normas ou requisitos legais; é eficaz e gera valor para a 

organização”   

 

É possível observar que, para várias questões, a opção de resposta “atende normas ou 

requisitos legais, mas não é eficaz e não gera valor para a organização” foi escolhida com um 

percentual acima de 10%: Segregação das funções de Presidente do Conselho de 

Administração e do Diretor – Presidente (11%); Avaliação anual do Conselho de 

Administração e de cada um de seus conselheiros (22%); Planejamento de Sucessão do 

Executivo Principal (17%); Existência de um Comitê de Auditoria permanente (14%); 

Diversidade de gênero na composição do Conselho de Administração (17%); Existência de 

um Conselho Fiscal - permanente ou não (11%). 

 

Em relação à opção “não sei informar”, as afirmações que apresentaram percentual de escolha 

acima de 10% foram as seguintes: Diversidade de gênero na composição do Conselho de 

Administração; Regras para as transações entre partes relacionadas e Independência dos 

conselheiros (11% para cada uma das práticas relacionadas). 

 

Para as afirmações Avaliação anual do Conselho de Administração e de cada um de seus 

conselheiros e Diversidade de gênero na composição do Conselho de Administração, quando 

consideradas as somas das respostas com as opções “atende normas ou requisitos legais, mas 

não é eficaz e não gera valor para a organização” e “não sei informar” atinge-se a 

porcentagem de 28% para cada uma.  

 

Essa questão procurou verificar a importância das práticas relacionadas, para cada 

entrevistado: se julgava que a prática tinha apenas uma função protocolar, para cumprir 

normas ou regulamentações ou se era realmente necessária, eficaz e capaz de gerar valor, de 

fato, para a organização  Considerando que são “boas” práticas recomendadas, a tendência 

natural é responder que é importante ter aderência, afinal, seria politicamente correto utilizar 

(tabela  ). 

 



 

   

 

Tabela   – Classificação de práticas recomendadas. 

Como você classificaria as seguintes práticas recomendadas? 

Perguntas Atende normas ou 

requisitos legais, mas 

não é eficaz e não 

gera valor para a 

organização. 

Atende normas ou 

requisitos legais; é 

eficaz e gera valor para 

a organização. 

Não sei informar 

 %  ,      ,     ,    

Adoção de um Código de 

Boas Práticas de Governança 

Corporativa. 

       

%   ,      ,     ,    

Segregação das funções de 

Presidente do Conselho de 

Administração e do Diretor – 

Presidente. 

       

%   ,      ,     ,    

Avaliação anual do Conselho 

de Administração e de cada 

um de seus conselheiros. 

       

%   ,      ,     ,    

Planejamento de Sucessão do 

Executivo Principal. 

       

%  ,      ,     ,    

Educação Continuada dos 

Conselheiros. 

       

%   ,      ,     ,    

Existência de um Comitê de 

Auditoria permanente. 

       

%  ,      ,     ,    

Estabelecimento e divulgação 

de código de conduta / ética. 

       

%  ,      ,     ,    

Canal de Denúncias, 

independente e imparcial. 

       

%  ,      ,     ,    

Adoção de mecanismo de Due 

Diligence, na relação com 

parceiros e fornecedores. 

       

%   ,      ,      ,    

Diversidade de gênero na 

composição do Conselho de 

Administração. 

       

%   ,      ,     ,    

(continua) 

 

 



 

   

 

Tabela   - Classificação de práticas recomendadas (conclusão). 

 

Como você classificaria as seguintes práticas recomendadas? 

Perguntas Atende normas ou 

requisitos legais, 

mas não é eficaz e 

não gera valor para 

a organização. 

Atende normas ou 

requisitos legais; é 

eficaz e gera valor 

para a organização. 

Não sei informar 

Existência de um Conselho 

Fiscal - permanente ou não. 

       

%  ,      ,      ,    

Regras para as transações 

entre partes relacionadas. 

       

%  ,      ,     ,    

Política de divulgação de 

informações / transparência 

/ prestação de contas. 

       

%  ,      ,     ,    

Assiduidade dos 

conselheiros, nas reuniões 

periódicas. 

       

%  ,      ,      ,    

Independência dos 

conselheiros. 

       

%   ,      ,     ,    

Política e preenchimento de 

declaração de conflito de 

interesses. 

       

%  ,      ,     ,    

Política de prevenção e 

detecção de atos de 

natureza ilícita. 

       

%  ,      ,     ,    

Gerenciamento efetivo de 

riscos corporativos, 

controles internos e 

compliance. 

       

Fonte: Elaboração própria 

Os atributos mais importantes para facilitar o relacionamento entre o CEO e o Conselho de 

Administração constam na tabela  .  

 

 

 

 



 

   

 

Tabela   – Atributos do CEO. 

Para facilitar o relacionamento com o Conselho de 

Administração, quais os atributos que você julga 

importantes em um CEO?  

Quantidade  Porcentagem 

Inteligência Emocional      ,    

Experiência Profissional      ,     

Expertise sobre o mercado de atuação      ,     

Postura Ética      ,     

Preocupação com a sustentabilidade e a perenidade da 

organização 

     ,     

Comprometimento com os valores e princípios 

organizacionais 

     ,     

 

Habilidade em mobilizar pessoas      ,    

Transparência     ,     

Capacidade para minimizar os riscos corporativos e 

para maximizar os ganhos no longo prazo 

    ,     

Resiliência     ,     

Contatos e alianças que viabilizem os interesses da 

organização 

    ,     

Facilidade de relacionamento interpessoal     ,     

Objetividade     ,     

Criatividade e capacidade de inovação     ,     

Flexibilidade     ,     

Proatividade    ,    

Senso de justiça    ,    

Diligência    ,     

Perspicácia    ,     

Coerência de ideias    ,     

Formação Acadêmica    ,     

Outro       

Fonte: Elaboração própria 

 

Os itens mais apontados foram: Inteligência Emocional (22 escolhas); Experiência 

Profissional (18); Expertise sobre o mercado de atuação (17); Postura Ética (16); Preocupação 

com a sustentabilidade e a perenidade da organização e Comprometimento com os valores e 



 

   

 

princípios organizacionais, empatados na quinta posição, com 12 escolhas para cada um. 

Ressaltando que essa pergunta solicitou a escolha de, no máximo, cinco opções e de que não 

havia número mínimo de atributos a escolher. 

 

4.4. Um novo modelo 

Proposta de Instrumento de Avaliação da Governança Corporativa 

A proposta deste trabalho foi desenvolver uma ferramenta que possa ser melhoria contínua 

efetiva, através da apresentação de um instrumento mais aplicável ao tipo de organização em 

estudo (hospital privado, sem fins lucrativos; uma associação). 

 

Como desafio, sabe-se que apenas um questionário não é capaz de garantir melhoria contínua 

e nenhum instrumento, por melhor que seja, é suficiente para garantir a evolução da 

Governança Corporativa, quando considerado isoladamente. 

 

Após análise das ferramentas existentes e do nível de maturidade da organização em questão, 

concluiu-se que apenas uma ferramenta mais detalhada seria capaz de detectar pequenas 

lacunas e expor algumas oportunidades de melhoria em relação às melhores práticas de 

governança corporativa utilizadas no mercado. 

 

A proposta foi construir um instrumento de avaliação que, em seu detalhamento, permita a 

busca pela melhoria contínua, ao utilizar critérios que valorizem, entre outros, a frequência 

dos membros da Governança Corporativa, a participação nas discussões para se chegar a um 

consenso e oportunidades de melhoria em mecanismos de apoio (utilização de mais 

ferramentas tecnológicas para otimização dos processos). 

 

Para a elaboração do instrumento de avaliação foram consultados diversos referenciais, que 

serviram de base para a construção da proposta de ferramenta de avaliação da governança 

corporativa: 

 

- Para Recomendação ou Boas Práticas:  

   Guia das Melhores Práticas para Organizações do Terceiro Setor: Associações e Fundações 

(IBGC,     ): consulta a todos os capítulos relacionados a uma associação: Sistema de 

Governança de uma Associação do Terceiro Setor; Missão, Denominação da Marca e 



 

   

 

Respeito às Leis; Formas de Constituição e Órgão Superior de Deliberação; Órgão Colegiado 

Superior: Conselho de Administração nas Associações; Gestão Organizacional; Auditoria 

Independente; Conselho Fiscal; Conduta, Conflitos de Interesse e Divulgação de Informações;  

   Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa (IBGC,     ): foi consultado 

para questões gerais e mais especificamente para o assunto Comitê de Auditoria, não 

discutido no Guia das Melhores Práticas para Organizações do Terceiro Setor: Associações e 

Fundações. 

 

- Para Análise da Pertinência das Questões:  

1. Programa Destaque em Governança de Estatais – B3: foi estudado para compreender os 

aspectos relacionados à melhoria continua, pois esse modelo exige aprimoramento de um 

Formulário de Referência, solicitando, por exemplo, informações sobre a periodicidade de 

treinamentos aos conselheiros e colaboradores ou o número de denúncias relativas ao Código 

de Conduta, entre outros. Além disso, as regras são baseadas no conceito “comply or explain” 

(pratique ou explique), pelo qual a empresa se compromete a cumprir as recomendações ou 

explicar ao mercado porque não faz, com prazo para a adoção integral das medidas, sob pena 

de perda da certificação. O instrumento de avaliação proposto inseriu um campo para 

demonstração da melhoria continua;  

 

2. Questionário de Avaliação da Adequação das Empresas às Melhores Práticas de 

Governança – Saint Paul Editora: esse instrumento foi consultado, pois tem por objetivo 

avaliar a adequação geral e a aderência das empresas às melhores práticas de governança 

corporativa. Questões foram inseridas na proposta, quando aplicáveis à organização em 

estudo; 

 

3. Métrica de Governança Corporativa – IBGC: foi analisado por ser um instrumento de 

autoavaliação lançado recentemente, por ser direcionado à governança de companhias 

fechadas e porque tem como objetivo medir a evolução das adoções das práticas;  

 

   Prêmio Empresas Mais Estadão: as questões concernentes foram mantidas e/ou adaptadas, 

quando necessário, para atender as especificidades da organização em estudo. 

 

 



 

   

 

Análise Crítica ao Instrumento Premiação Empresas Mais Estadão 

Como esse modelo foi aplicado na organização em estudo, o trabalho procurou dar ênfase aos 

comentários sobre essa pesquisa. 

 

A avaliação do prêmio apresentou 71 afirmações ou práticas, particularizadas para empresas 

de capital fechado, considerando que todas as questões eram aplicáveis ao contexto da 

organização em estudo. 

 

As respostas que não se aplicavam foram penalizadas, como se a recomendação geral, fosse 

obrigatória a toda e qualquer empresa. O instrumento foi 100% auto declaratório, com uma 

reflexão sobre o nível de aderência de cada afirmação à realidade da organização. Apesar de 

fornecer uma descrição detalhada sobre cada afirmação, a forma de avaliar não foi 

aprofundada, pois não havia a necessidade de se evidenciar o que se estava respondendo, nem 

para as afirmações do tipo binário, nem para as questões que mediram o nível de adesão ou de 

afastamento em relação à melhor prática  Apenas para a alternativa “Não se Aplica” foi aberta 

uma caixa de texto para se justificar porque a questão não estava aderente à organização. Em 

nenhum momento o questionário pareceu ter considerado que alguma afirmação poderia não 

ser aplicável ao modelo de organização em estudo e suas particularidades (uma associação; 

um hospital, sem fins lucrativos). 

 

Uma análise mais minuciosa do resultado da organização demonstra claramente que, na 

pontuação das respostas, as questões que usaram o “Não se Aplica ou processo inexistente” 

foram penalizadas, como se tivessem sido respondidas com um “Não”  Considerando que a 

organização é uma Sociedade Civil sem fins lucrativos, algumas questões relacionadas ao 

tema Propriedade e Controle, não foram aplicáveis, assim como a perguntas voltadas ao 

Conselho de Administração (ações, dividendos, controle acionário, remuneração, entre 

outros). 

 

A ferramenta também não é suficientemente elaborada para detectar os detalhes e evidenciar 

as oportunidades ou lacunas, em organizações com nível de maturidade mais avançado e com 

uma governança corporativa mais estruturada. Além disso, o instrumento de avaliação não 

promove a melhoria contínua (como faz a B3 no item Aprimoramentos ao conteúdo do 

Formulário de Referência). Como a organização poderá melhorar nessa pesquisa, nos 



 

   

 

próximos exercícios, se não houver nenhuma alteração no questionário? Como girar o método 

PDCA (do inglês: PLAN – DO – CHECK – ACT ou Adjust) e garantir a melhoria contínua e a 

evolução da Governança Corporativa? 

 

Segundo descrito na metodologia do prêmio em questão, foi realizada uma revisão por 

especialistas em Governança Corporativa, sobre a pertinência da autoavaliação feita por cada 

empresa respondente. 

 

Os resultados do prêmio na organização em estudo, quando comparada à avaliação média de 

todas as empresas que aderiram ao processo de resposta ao questionário está demonstrado na 

tabela   , que demonstra o Grau por Tema, tanto para a organização, quanto para as demais 

empresas. O grau médio geral foi 7,97 e a média geral da organização foi 8,94, de acordo com 

informações do prêmio Empresas Mais Estadão. 

 

Tabela 1  - Grau por Tema – Prêmio Empresas Mais Estadão 

Tema Descrição Grau 

Empresa 

Grau Médio 

Geral 

Propriedade Direitos, responsabilidades e deveres dos acionistas/sócios da organização. 

Abrange: acordos e relações entre os acionistas/sócios, suas reuniões, 

competências, transferência de direitos, direito de saída e resolução de 

seus conflitos. 

 ,    ,   

Conselho de 

Administração 

Principal órgão e guardião da governança corporativa. Abrange: seus 

objetivos, composição, remuneração, avaliação, responsabilidades, 

comitês e seus papéis, funcionamento, comunicação e relações internas e 

externas. 

 ,    ,   

Gestão 

Empresarial 

A diretoria é responsável pela gestão e o dia a dia da organização em 

conformidade com as diretrizes fixadas pelo conselho de administração e 

presta contas a este órgão. Abrange: sua subordinação, atribuições, 

responsabilidades, avaliação, remuneração, transparência, comunicação e 

relações internas e externas. 

  ,    ,   

Auditoria 

Independente 

Responsável por verificar se as demonstrações financeiras refletem 

adequadamente a realidade da sociedade e a avaliação dos controles 

internos da organização. Abrange: seus deveres e responsabilidades, forma 

de atuação e relacionamentos com os demais órgãos de governança. 

  ,    ,   

(continua) 

 

 



 

   

 

Tabela 1  - Grau por Tema – Prêmio Empresas Mais Estadão (conclusão) 

Tema Descrição Grau 

Empresa 

Grau Médio 

Geral 

Conselho 

Fiscal 

Órgão de fiscalização, diretamente ligado à assembleia geral e 

responsável pela fiscalização dos atos dos administradores, ou seja, dos 

conselheiros de administração e dos diretores. Conforme o 

estatuto/contrato social pode ser permanente ou não. Abrange: seus 

objetivos, composição, remuneração, avaliação, responsabilidades, 

funcionamento e relacionamentos com os demais órgãos da governança. 

  ,    ,   

Conduta, 

Ética, 

Corrupção e 

Atos Ilícitos 

Trata dos conflitos de interesse e do código de conduta, o qual deve 

refletir adequadamente a cultura e os valores da empresa e apresentar 

caminhos para denúncias e resolução de dilemas de ordem ética. 

  ,    ,   

Média Geral            

Fonte: Prêmio Empresas Mais Estadão. Tabela: Elaboração própria. 

 

Detalhamento do Instrumento Proposto para Avaliação da Governança Corporativa 

O Instrumento de Avaliação apresenta 127 questões binárias e objetivas, que podem ser 

respondidas com um Sim, em caso de concordância ou aderência à prática recomendada ou 

um Não, em caso de afastamento em relação à recomendação. 

 

A pergunta também pode ser respondida com um Não se Aplica, caso se considere que a 

prática recomendada não se aplica à realidade da organização. 

 

O respondente deve analisar criteriosamente cada questão, avaliando seu grau de 

concordância, tomando como referência a situação atual da organização. 

 

Considerando que a melhor prática é apontada em cada pergunta, para os casos de resposta 

Não e Não se Aplica, a organização deverá comentar, no campo Explicação, o motivo de não 

aderir à tal prática, semelhante ao conceito utilizado pelas bolsas de valores nacionais e 

internacionais: pratique ou explique (comply or explain). 

 

Cada organização tem liberdade para não seguir todas as práticas indicadas pelos institutos, 

porém, também é considerada uma boa prática, explicar, principalmente às partes 

interessadas, porque não cumpre as recomendações. O Código das Melhores Práticas de 

Governança Corporativa explicita que não tem o intuito de ser um modelo rígido, mas sim 



 

   

 

uma referência de consulta visando a uma reflexão e aplicação em cada caso, sempre levando 

em conta o arcabouço regulatório (compulsório e facultativo) ao qual a organização está 

submetida. Ainda segundo o IBGC, não se trata de um conjunto de práticas a ser adotado de 

forma exaustiva e mecânica (IBGC, 2015). 

 

A organização pode usar o questionário como uma ferramenta de autoavaliação em relação às 

melhores práticas de governança corporativa, pois o modelo procurou usar um alto nível de 

exigência, seja em solicitar evidências que possam comprovar as respostas positivas, seja para 

explicar a não aderência (respostas negativas ou não se aplica). Além disso, solicita que sejam 

descritos os itens que podem ser aprimorados, na busca constante pela melhoria contínua. 

 

O Instrumento de Avaliação encontra-se no Apêndice D e é composto pelos seguintes itens: 

 

a) Tema; 

b) Número da Pergunta; 

c) Pergunta (baseada ou adaptada do Questionário de Avaliação da Adequação das 

Empresas às Melhores Práticas de Governança e do Prêmio Empresas Mais Estadão, 

bem como, de questões criadas pela autora, com base no Guia das Melhores Práticas 

para Organizações do Terceiro Setor: Associações e Fundações e Código das 

Melhores Práticas de Governança Corporativa - IBGC);  

d) Resposta (Sim, Não ou NA - Não se Aplica); 

e) Explicação (pratique ou explique: justificar o motivo da não aderência à prática 

recomendada; esse campo foi inspirado no conceito utilizado pelas bolsas de valores 

nacionais e internacionais - comply or explain);  

f) Evidência (o campo traz alguns exemplos de documentos que possam demonstrar a 

evidência de onde a informação pode ser encontrada em cada organização 

respondente: ata da assembleia de constituição, estatuto social, regimento interno, etc., 

no caso de ser criada uma auditoria, uma certificação ou um selo, no futuro, que 

possam comprovar a veracidade de cada afirmação. Também foi adicionado esse item, 

porque as principais decisões devem ser adequadamente fundamentadas, registradas e 

passíveis de verificação pelas devidas partes interessadas); 

g) Recomendação (relaciona a referência ou a boa prática recomendada pelos manuais do 

IBGC: Guia das Melhores Práticas para Organizações do Terceiro Setor: Associações 



 

   

 

e Fundações e Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa. Esse item 

procura disponibilizar explicações mais detalhadas sobre cada pergunta); 

h) Melhoria Contínua (esse campo inclui os itens que permitem ações de aprimoramento, 

aprendizado, aperfeiçoamento, normalmente revistas anualmente. No item 

Participação, deve ser citado quem participa ou está envolvido, para verificar a 

abrangência. Em Continuidade, deve ser descrita a periodicidade ou a frequência com 

que é feita a revisão do item. Em Aprendizado, devem ser anotadas as boas práticas 

utilizadas na organização e que podem ser constantemente atualizadas). Esse campo 

procura algum tipo de oportunidade de melhoria, semelhante ao aspecto de evolução 

proposto pela B3 (item: aprimoramento ao conteúdo do Formulário de Referência – 

descrição das atividades). 

 

A organização em estudo apresentou adesão às boas práticas de Governança Corporativa, 

conforme demonstrado pelo resultado da premiação Empresas Mais Estadão. Apesar da 

aderência significativa a esse instrumento, foi apresentada uma proposta para avaliação da 

governança corporativa, mais adequada ao hospital privado sem fins lucrativos, além de uma 

análise crítica ao questionário dessa pesquisa, aplicada na organização. 

 

Esse estudo tinha por objetivo, conhecer alguns modelos de avaliação existentes; verificar se 

havia adequação ou aplicabilidade desses instrumentos na organização em estudo e apresentar 

uma proposta de ferramenta específica para um hospital privado, sem fins lucrativos, capaz de 

contribuir para a melhoria contínua da Governança Corporativa, evidenciando a evolução da 

organização nesse tema. 

 

Pesquisas semelhantes já foram feitas e outras complementares, em alguns aspectos 

(conceitos, teorias ou modelos), porém, não foi encontrado um instrumento específico de 

avaliação da Governança Corporativa para utilização em uma associação com essas 

características (um hospital privado, sem fins lucrativos). 

 

A proposta de ferramenta para avaliação da Governança Corporativa teve como base, 

referências de boas práticas e instrumentos de pesquisa, escolhidos dentre outros modelos 

disponíveis, por apresentarem algumas características particulares, de interesse para esse 

estudo: Programa Destaque em Governança de Estatais, Questionário de Avaliação da 



 

   

 

Adequação das Empresas às melhores práticas de governança, Métrica de Governança 

Corporativa e Prêmio Empresas Mais Estadão.  

 

Para esse último, foi feita uma análise mais criteriosa, por ter sido o modelo de questionário 

aplicado na organização em estudo. Foi elaborado roteiro de entrevista para os profissionais e 

apresentadas questões sobre o grau de conhecimento desse instrumento de pesquisa e sobre a 

importância da utilização de um instrumento de avaliação da Governança Corporativa, para 

medir a própria evolução e/ou para se comparar a outras organizações, em relação à adoção de 

práticas recomendadas. 

 

De forma complementar, foi construído um questionário direcionado aos especialistas e 

profissionais de referência do mercado, com o objetivo de conhecer a percepção de experts, 

sobre tópicos, por vezes subjetivos, relacionados à governança corporativa. O objetivo dessa 

etapa foi o de buscar a opinião de um público seleto e específico sobre um assunto atual, de 

grande relevância para qualquer tipo de organização e que muitas vezes não permite 

identificar, de forma simples e direta, seu nível de sucesso e eficiência, mesmo quando 

adotados princípios e práticas da boa governança. 

 

De maneira geral, foi possível conhecer a visão de profissionais internos e externos à 

organização em estudo; as semelhanças e/ou divergências de opiniões e se a posição 

hierárquica em relação à governança corporativa modifica a percepção dos entrevistados. 

 

Foram encontrados instrumentos de avaliação, indicadores e certificação voltados para medir 

a governança corporativa de empresas abertas, mas não foi verificada a existência de um 

modelo específico para um hospital privado, sem fins lucrativos. 

 

As ferramentas utilizadas por empresas de capital aberto podem ser adaptadas e replicadas às 

organizações do terceiro setor, ainda que nem todas as questões sejam aplicáveis à realidade 

das associações. Esses instrumentos podem servir como uma autoavaliação, auxiliando na 

manutenção das boas práticas. 

 

Em caso de participação em pesquisas que promovam um ranking, o ideal é que as questões 

não aplicáveis à realidade das associações não sejam penalizadas, como ocorreu na premiação 



 

   

 

Empresas Mais Estadão, como se todas as recomendações fossem obrigatórias a toda e 

qualquer empresa. 

 

O prêmio Empresas Mais Estadão não pareceu provocar mudanças internas ou ações de 

melhoria, em decorrência do seu preenchimento. 

 

O IBGC, em seu lançamento da Métrica de Governança Corporativa, também propõe um 

instrumento 100% autodeclaratório, com o preenchimento voluntário de uma autoavaliação 

para medir o nível de aderência de cada afirmação à realidade da organização, semelhante ao 

modelo Empresas Mais Estadão que, inclusive, foi criado em parceria com o instituto. 

 

O interessante da proposta do IBGC é que o sistema será preenchido constantemente por 

novas empresas e, a cada nova inserção de dados, cada companhia participante poderá se 

comparar novamente aos seus pares e a um conjunto de práticas pré-estabelecidas. O fato de 

haver uma atualização mais frequente, dependendo obviamente da adesão de empresas, 

poderá incentivar uma busca pela melhoria contínua, mesmo que o preenchimento não leve a 

nenhum tipo de premiação. 

 

Talvez esse modelo recém-lançado pelo IBGC também não traga uma solução completa, pois 

parece seguir na mesma linha do prêmio Empresas Mais Estadão, com questões para os tipos 

de empresa aberto e fechado, em um mesmo conjunto de perguntas. É possível que a solução 

seja criar questionários específicos para cada segmento (capital aberto, capital fechado, 

associação, empresa familiar, entre outros). Não um instrumento que atenda a todos, ao 

mesmo tempo. O ideal seria contar, no futuro, com alguma empresa certificadora que 

avaliasse também os outros segmentos e não só as organizações de capital aberto. 

 

Ao estudar os instrumentos para avaliação da governança corporativa foi possível perceber 

que possuem características comuns: os questionários são autodeclaratórios e permitem 

adesão voluntária e gratuita. O modelo de self assessment está relacionado a um processo 

cultural, educativo (no sentido de conhecer o que é crítico para o processo da própria 

organização) e coibitivo, pois institui um ambiente de controle.  

 



 

   

 

A Governança Corporativa deve seguir diversos princípios, práticas e propósitos, se preocupar 

com questões relativas à propriedade, pessoas, papéis, poder, perenidade / perpetuidade e 

exige, sem dúvida, certa maturidade dos indivíduos e das organizações. Dessa forma, não 

deveria ser necessário verificar o cumprimento das boas práticas, nem solicitar evidências da 

aplicação dos princípios básicos, da ética ou da integridade. Por outro lado, sabe-se que a 

simples existência de uma regra, quando considerada isoladamente, não é suficiente para 

disciplinar o funcionamento da estrutura da Governança Corporativa e para garantir sua 

evolução. 

 

Estudos complementares podem ser necessários para aprimorar a discussão. Esse trabalho 

aplicado procurou fornecer uma indicação das iniciativas recentes aplicadas na avaliação da 

Governança Corporativa. Como cada tipo de organização tem suas peculiaridades em termos 

de governança, esse estudo apresentou uma proposta de instrumento de avaliação específico 

para uma associação. Existe a ciência das limitações e de uma possível não reprodutibilidade 

do modelo para outras organizações, ainda que semelhantes. 

 

Em relação às limitações do trabalho, sugere-se como tema de pesquisas futuras, uma análise 

mais detalhada de outros instrumentos de avaliação da governança corporativa que possam ser 

utilizados, ainda que parcialmente, em hospitais privados, sem fins lucrativos. 

 

O fato do instrumento proposto ter sido avaliado por duas especialistas da área de governança 

corporativa da organização em estudo, não significa que já esteja testado, nem tampouco, 

validado. A revisão deverá ser realizada por um grupo de experts em governança corporativa, 

que poderão atestar, de forma imparcial, a pertinência do instrumento de avaliação proposto. 

Esse tipo de validação não foi encontrado pela proponente do estudo (revisão por 

especialistas) e também não estava disponível na ferramenta eletrônica survey monkey, que 

costuma disponibilizar esse tipo de serviço/produto. Depois de testado, o instrumento poderá 

ser aplicado em outras organizações semelhantes, para que seja validado para o segmento de 

hospitais, sem fins lucrativos. Como não foi uma proposta desse estudo, recomenda-se a 

construção de futuro trabalho que possa, após teste e validação por especialistas, aplicar o 

modelo de questionário proposto, nos hospitais privados, sem fins lucrativos, membros da 

Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp), utilizando, se possível, entrevista 



 

   

 

semiestruturada. Segundo informação da própria Anahp, em 24 de maio de 2018, dos 105 

hospitais membros, 39 são hospitais sem fins lucrativos. 

 

Ainda em relação às limitações, o estudo pode ter contado com interpretações de natureza 

subjetiva, mas o modelo do instrumento proposto para a avaliação da governança corporativa 

ou o roteiro e questionários de entrevistas (para os profissionais da organização, para o 

presidente ou para entrevista externa) podem servir como um ponto de partida para análises e 

formatações mais detalhadas. 

 

Apesar de ter alcançado seu objetivo, a amostra interna de entrevistados foi reduzida e não 

atingiu cargos de diretoria ou da direção da governança corporativa. Independentemente do 

tamanho amostral, talvez os respondentes escolhidos não possam, de fato, espelhar a opinião 

da população de colaboradores. Por outro lado, perguntas estratégicas foram respondidas 

nesse trabalho, como por exemplo, o motivo da implantação da governança, time line, 

desafios encontrados, aprendizado, organograma. Em relação às entrevistas externas não se 

pode extrapolar os resultados para todos os profissionais da população da pesquisa, nem 

tampouco inferir que ela seja representativa de todo o mercado.   

 

Por entender que não é escopo desse trabalho, não foram feitas explicações sobre os termos 

referentes ao mercado de ações, empresas de capital aberto, S/A, entre outros. 

 

Outro produto não abordado nesse estudo foi a possibilidade de aplicação do instrumento de 

avaliação proposto, em serviços de saúde com os quais a organização em estudo pretenda 

realizar parcerias. Dessa forma, será possível realizar o processo de Due Diligence para 

verificar se não há nada que desabone a integração. Analisar as práticas contábeis, fiscais, 

trabalhistas, previdenciárias, financeiras, econômicas, entre outras questões que sejam de 

interesse da organização e, além disso, fazer um levantamento de questões relacionadas à 

governança corporativa, como por exemplo, se existe envolvimento de algum executivo com 

atos ilícitos. O instrumento de avaliação pode revisar as informações prestadas pelo futuro 

parceiro, com o objetivo de confirmar riscos para o processo de integração. Esse produto pode 

ser oferecido à área de consultoria da organização, como um diagnóstico da governança 

corporativa de outras instituições. Outra oportunidade relacionada é a formação de 

consultores e especialistas no assunto, capazes de realizar o diagnóstico em empresas 



 

   

 

semelhantes, que possuam diferentes graus de maturidade da estrutura de governança 

corporativa (não só para os possíveis parceiros). 

 

A reportagem recentemente divulgada pelo jornal Valor Econômico no dia 09 de maio de 

2018, sobre a Métrica de Governança Corporativa do IBCG, vem ao encontro do que foi 

relatado nesse trabalho: a adoção de práticas de governança pelas empresas ganhou relevância 

nos últimos anos no Brasil em meio às investigações de casos de corrupção; a importância do 

tema fica limitada às empresas de capital aberto, que têm como referência as regras da B3; o 

Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC é aplicável a qualquer 

organização, mas não existe nada específico para as empresas fechadas; no longo prazo, é 

muito mais custoso não ter governança corporativa do que ter; existem problemas causados 

pela falta de governança e que atingem todos os tipos de companhias, abertas ou fechadas; 

mesmo sem ter o capital pulverizado no mercado de ações e o olhar constante do investidor, 

da B3 e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), adotar governança é importante também 

para as empresas fechadas para garantir a sobrevivência no longo prazo; as companhias não 

listadas não possuem uma ferramenta que compare quem adota e quem não adota práticas 

claras de governança; se a empresa não adotar práticas de governança claras ou um estatuto 

social, por exemplo, a sua continuidade pode ser abalada; não existe ainda uma estimativa de 

adesões à nova métrica proposta, mas a demanda deve ser significativa, uma vez que existe 

uma procura constante pelo tema, junto ao IBGC. 

 

Os resultados desse trabalho permitem inferir que é importante ter um sistema de Governança 

Corporativa, para gerar mais confiança na organização, minimizar os possíveis conflitos de 

interesses, garantir que as decisões estejam alinhadas aos objetivos de longo prazo, zelar para 

que as metas estratégicas sejam alcançadas e que os valores corporativos sejam formalizados, 

divulgados e compartilhados com os stakeholders. 

 

Avaliar é necessário para manter uma prática ou para promover uma mudança de patamar e 

dispor de um instrumento de avaliação, pode ser de relevada importância para a busca de 

aperfeiçoamento. No curto prazo não existe benefício mensurável para a organização em 

estudo. No longo prazo, a utilização de um instrumento de avaliação poderá contribuir para a 

melhoria contínua da governança corporativa, evidenciando sua evolução nesse tema. 

 



 

   

 

O questionário procurou ser específico para atender as particularidades de uma associação 

sem fins lucrativos e, o mais detalhado possível, para buscar lacunas e oportunidades de 

melhoria. Em seus campos, a ferramenta procurou incluir itens que orientem sobre as 

melhores práticas e sobre a necessidade de evidenciar ou justificar a não aderência, 

comprometendo-se com o processo, de fato. 



 

   

 

  CONCLUSÃO 

 

Cada organização tem liberdade para não seguir todas as práticas indicadas pelos institutos, 

porém também é considerada uma boa prática, explicar porque não cumpre as 

recomendações, principalmente para as partes interessadas. O Código das Melhores Práticas 

de Governança Corporativa explicita que não tem o intuito de ser um modelo rígido, mas sim 

uma referência de consulta, visando a uma reflexão. 

 

O setor de saúde, como qualquer outro, possui suas particularidades, mas nenhuma 

especificidade impede a adoção de um sistema de Governança Corporativa. Trata-se de um 

segmento que necessita urgentemente da implantação e disseminação das melhores práticas de 

governança (corporativa, pública, clínica), pois nem todos os envolvidos utilizam 

integralmente seus princípios básicos e valores fundamentais.  

  

Há alguns anos, não havia muita profissionalização na área de saúde e existia uma carência 

por pessoas capacitadas e qualificadas, com experiência em mercado, negócios ou gestão, 

porém, nos últimos anos, mudanças ocorreram, sejam essas relacionadas à legislação, 

regulação, inovação, atualização tecnológica, expansão do mercado, fusões e aquisições no 

setor, capacitação dos profissionais, melhoria dos processos organizacionais ou 

aperfeiçoamento dos modelos de gestão.  

 

Em todos os negócios existe uma constante preocupação com a perenidade ou perpetuidade 

das organizações e nas instituições de saúde não é diferente (clínicas, hospitais, cooperativas e 

operadoras de saúde - medicina de grupo, seguradoras, autogestão, associação mantenedora), 

principalmente porque o modelo de governança pode ser aplicado a todas as formas 

societárias (instituições sem fins lucrativos, empresas familiares, cooperativas, sociedades 

anônimas ou limitadas). Além das instituições de saúde, também existe interesse na 

implementação de boas práticas de governança corporativa pelos diversos stakeholders 

(acionistas/cotistas, conselheiros, executivos, empresas prestadoras de serviços, indústria, 

investidores, entre outros), que percebem valor no aprimoramento do modelo de 

administração do setor, com a criação de mecanismos efetivos de monitoramento e controle, 

para tornar o desempenho mais eficiente.  



 

   

 

 

Assim como os modelos de acreditação e certificação, o sistema de governança pode e deve 

ser implantado nas diferentes organizações de saúde. Precisa do interesse da alta 

administração e da dedicação e envolvimento dos stakeholders. 

 

Por fim, a governança só é uma ferramenta válida se gerar valor de fato, no médio e longo 

prazo. Não existe solução pronta e nem definitiva. O modelo deve ser discutido e construído 

internamente, em cada organização. É um processo longo e contínuo de aprimoramento, que 

deve ser repensado continuamente. Não se trata apenas de conformidade às leis e regras. É um 

caminho a seguir, uma jornada em busca da geração de valor, de forma consistente e 

sustentável. 
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ANEXO A - Linha do Tempo da Governança Corporativa 

Quadro   - Linha do Tempo da Governança Corporativa: no Mundo e no Brasil 

     Estudo desenvolvido pelos pesquisadores norte-americanos Berle e Means identificam o 

conflito de agência. 

     Jensen e Meckling publicam estudos mencionando o que convencionaram chamar de 

problema de agente-principal (que deu origem à Teoria da Firma ou Teoria do Agente-

Principal). 

     Relatório Cadbury é publicado na Inglaterra, considerado o primeiro código de boas 

práticas de Governança Corporativa. 

General Motors divulga nos Estados Unidos suas "Diretrizes de Governança Corporativa". 

     Pesquisa do Calpers constata que mais da metade das 300 maiores companhias dos 

Estados Unidos tinham manuais de Governança Corporativa. 

     Relatório Vienot é publicado na França, constituindo-se um marco para as discussões 

sobre Governança no país. 

Fundado o Instituto Brasileiro de Conselheiros de Administração (IBCA), atual IBGC. 

     No Brasil foi realizado o primeiro evento público do IBCA, no Museu de Arte Moderna. 

     Neuer Markt é criado na Bolsa de Frankfurt, Alemanha. 

Federação Japonesa das Organizações Econômicas lança relatório com recomendações 

sobre Governança Corporativa. 

Grande crise asiática ocorre devido, principalmente, a más práticas de Governança 

Corporativa. 

No Brasil, a Lei 9.457 reforma a Lei das S/A e institui revogação do Tag Along de 100% 

para ordinaristas, um passo atrás em termos de equidade. 

     Lançado o Combined Code, relatório britânico produzido pelo Comitê Hampel. 

Lançado no Japão, o documento "Os Princípios de Governança Corporativa - Uma Visão 

Japonesa." 

OCDE cria o Business Sector Advisory Group on Corporate Governance. 

No Brasil foi criado o primeiro fundo voltado para a Governança (Dynamo Puma), no 

programa de Valor e Liquidez do BNDESPar. 

JC Penney adquire controle da Lojas Renner por meio de oferta hostil, sem tag along. 

IBCA realiza primeiro curso para conselheiros. 

     Grupo de Governança Corporativa da OCDE abre caminho para a consolidação dos 

"Principles of Corporate Governance". 

No Brasil, o IBCA passa a se denominar IBGC (Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa). 



 

   

 

O IBGC lança o "Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa", o primeiro 

código brasileiro sobre Governança Corporativa. 

A CVM lança Instrução 299, sobre ofertas públicas, e rodízio de auditorias. 

     Banco Mundial e Mckinsey divulgam que investidores estão dispostos a pagar mais por 

empresas com sistema de Governança estruturado. 

Primeira mesa redonda na América Latina sobre Governança gera relatório com as 

conclusões da realidade de cada região. 

No Brasil, o IBGC realiza o 1° Congresso Brasileiro de Governança Corporativa, com a 

intenção de divulgar os conceitos e práticas de Governança. 

A Bovespa lança os segmentos diferenciados de Governança Corporativa: Nível 1, Nível 2 

e Novo Mercado. 

CVM multa JC Penney pelo episódio com as Lojas Renner. 

     Problemas de fraude contábil na Enron, amplamente divulgado, expõem falhas de 

Governança. 

Diversas empresas norte-americanas são obrigadas a refazer suas demonstrações 

financeiras. 

A empresa de auditoria norte-americana Arthur Andersen cessa suas operações, após ser 

acusada de obstruir os trabalhos da justiça. 

O código produzido pela OCDE é revisado e incorpora o resultado de debates 

internacionais. 

No Brasil, a Bovespa cria o IGC, com objetivo de medir o desempenho de uma carteira 

composta por ações de empresas que apresentem bons níveis de governança. 

A Lei 10.303/2001 reforma a Lei das S/A, com tímidos avanços em relação ao projeto 

inicial. 

Segunda Edição do “Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa”  

     Aprovada a Lei Sarbanes-Oxley (SOX) pelo congresso norte-americano. 

A Bolsa de Valores de Nova Iorque aprova os requisitos de Governança Corporativa 

recém-editados pela SEC como condição para listagem. 

No Brasil, a CVM lança sua cartilha “Recomendações da CVM sobre Governança 

Corporativa”, voltada às companhias de capital aberto  

A CVM lança as instruções 358 e 361 que tratam, respectivamente, sobre informações 

relevantes e fechamento branco de capital. 

CCR e Sabesp ingressam pioneiramente no Novo Mercado. 

     A Nasdaq anuncia normas semelhantes à Bolsa de Nova Iorque, incluindo exigências de 

Governança. 

O primeiro de vários escândalos na Europa Continental sobre problemas de Governança 



 

   

 

Corporativa envolve a Parmalat. 

É lançado na Inglaterra o “Higgs Report”, contendo recomendações sobre o papel dos 

conselheiros externos. 

É lançado na Inglaterra o “Revised Combined Code”, uma revisão do código anterior, 

prevendo a regra "comply or explain". 

É lançado na Alemanha um código de Governança, seguindo de forma similar a 

abordagem do "comply or explain". 

No Brasil, a 1ª edição do Prêmio IBGC de Monografias. 

O IBGC e a Booz Allen Hamilton lançam a pesquisa “Panorama Atual da Governança 

Corporativa no Brasil”  

CVM lança instrução 381 sobre serviços oferecidos pelas auditorias. 

     A partir de recomendação da 5ª Mesa Redonda de Governança Corporativa da América 

Latina, a OCDE cria o Círculo de Companhias. 

Índice internacional de Governança é lançado pela parceria entre FTSE e ISS. 

Norma AASB 1046 é aprovada na Austrália, exigindo divulgação de informações sobre os 

administradores, incluindo a remuneração. 

No Brasil, o ingresso da Natura no Novo Mercado é seguido de grande volume de IPOs. 

Grande parte das empresas ingressa diretamente no Novo Mercado. 

O IBGC lança a  ª terceira edição do “Código das Melhores Práticas de Governança 

Corporativa”, revista e ampliada  

     OCDE lança documento contendo diretrizes de boa Governança para empresas de controle 

estatal. 

ICGN lança seu código de melhores práticas de Governança Corporativa: “Global 

Corporate Governance Principles”. 

No Brasil, a oferta de ações das Lojas Renner, a primeira companhia brasileira de capital 

amplamente disperso. 

Realização da 1ª edição do Prêmio IBGC de Governança Corporativa. 

     O escândalo, conhecido como options backdating, causa a demissão de mais de 50 CEOs e 

conselheiros nos Estados Unidos. 

 ª revisão do “Combined Code”, com a adoção do proxy voting. 

ICGN lança o guia “Executive Remuneration Guidelines”  

No Brasil, realização da 1ª edição do Prêmio IBGC/Itaú de Jornalismo. 

A Bovespa amplia regras para os níveis diferenciados de listagem. 

     ICGN lança guia sobre responsabilidade dos acionistas: “Statement of Principles on 

Institutional Shareholder Responsibilities”. 

     Crise financeira que atinge vários países evidencia problemas de gestão de riscos e o papel 



 

   

 

dos conselhos de administração. 

No Brasil, o escândalo contábil do Grupo Agrenco ocasionou a prisão de parte de seus 

administradores. 

O IBGC lança a Carta Diretriz  : “Independência dos Conselheiros de Administração - 

Melhores Práticas e o Artigo     da Lei das Sociedades Anônimas”  

A CVM edita o Parecer de Orientação n° 35/08, acerca dos deveres legais dos 

administradores nas incorporações de controladas. 

     Ostrom e Williamson recebem Nobel de Economia por estudos relacionados à 

Governança. 

O fundador e presidente do Conselho de Administração da Satyam, na Índia, admitiu ter 

manipulado os balanços da empresa. 

No Brasil, em iniciativa inédita no país, a Usiminas divulga remuneração individual dos 

administradores em seu relatório anual. 

O IBGC lança a 4ª edição do Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa. 

A CVM lança a instrução 480, que revoga normas anteriores, passando a exigir aumento 

no nível de informações prestadas pelas companhias. 

O IBGC lança a Carta Diretriz  : “Mecanismos de defesa à tomada de controle”  

     Aprovado nos EUA o “Dodd-Frank Act”  

No Brasil, as empresas passam a publicar balanços, seguindo norma internacional IFRS. 

Entram em vigor as Instruções da CVM 480 e 481, passando a exigir que as empresas de 

capital aberto preencham o Formulário de Referência. 

A CVM altera as regras da Instrução 361, que impõe normas para a realização de OPAs. 

Revisão do regulamento de Governança Corporativa da BM&FBovespa. 

A CVM multa e inabilita administradores da Sadia envolvidos em problemas com 

derivativos. 

A BM&FBovespa revisa suas regras de Governança. 

     Caso Steve Jobs na Apple suscita debates sobre planejamento de sucessão nas 

organizações. 

No Brasil, foi promulgada a Lei nº 12.527, um importante instrumento de ampliação da 

transparência e do controle social. 

Lançado o site “Transparência e Governança”, que discute direitos de minoritários nas 

assembleias. 

A CVM edita a Instrução nº 509, como uma tentativa para estimular a criação de comitês 

de auditoria estatutários (CAE). 

O IBGC lança a “Carta Diretriz  : Laudos de avaliação”  

     Facebook abre capital com ações sem direito a voto. 



 

   

 

No Brasil, foi realizada a 18ª Conferência Mundial da IGCN, ocasião de importantes 

debates sobre os avanços em Governança no País. 

Lançado o Comitê de Aquisições e Fusões (CAF), formado pela Anbima, Amec, IBGC e 

BM&FBovespa. 

Movimento de fechamento de capital de empresas recentemente listadas em bolsa. 

Realizada a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio 

     

Intensificados os debates sobre diversidade de gênero nos conselhos de administração. 

Chegam ao mercado os primeiros balanços adequados à Instrução 527 da CVM. 

     Lançado pelo IIRC o documento com a estrutura conceitual para relato integrado - "The 

International Framework". 

Fundo Soberano da Noruega anuncia postura ativista nas empresas das quais é acionista, 

por meio da criação de um conselho especial de Governança Corporativa. 

No Brasil, acúmulo de cargo no conselho da BRF e do Pão de Açúcar suscita debates 

sobre board interlocking e conflitos de interesse. 

Colapso das empresas do Grupo X alerta o mercado sobre possíveis falhas na Governança 

como, insider trading, transparência e direitos dos acionistas minoritários. 

Fusão entre Oi e Portugal Telecom aponta dúvidas quanto à blindagem dos 

administradores em processos judiciais e quanto aos direitos dos acionistas minoritários. 

Comitê de Aquisições e Fusões (CAF) começa a funcionar. 

Criado o Grupo de Trabalho Interagentes, envolvendo diversas entidades, com o intuito de 

desenvolver agendas conjuntas para o aprimoramento do mercado de capitais brasileiro. 

Passa a vigorar a obrigatoriedade do Código de Conduta nas empresas listadas no Nível 1, 

Nível 2 e Novo Mercado. 

Programa para simplificação de acesso à bolsa de valores para pequenas e médias 

empresas entra em desenvolvimento. 

CVM multa acionista do Universo Online S.A. por exercer indevidamente o direito de 

voto em assembleias que decidiram os rumos de fechamento de capital da empresa, em 

      

     Passam a vigorar na Suíça normas de Governança aprovadas nos últimos anos. 

Entram em vigor, na Índia, as normas do Companies Act que exigem padrões de 

Governança Corporativa. 

No Canadá, normas da Toronto Stock Exchange (TSX) passam a exigir das companhias 

listadas a maioria absoluta de votos para as eleições dos conselheiros. 

No Brasil, a Lei Anticorrupção passa a vigorar, pressionando as companhias a melhorarem 

seus instrumentos de compliance. 



 

   

 

Passa a vigorar a regra de vedação à acumulação de cargos de presidentes do conselho de 

administração e diretor presidente para as empresas de Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado. 

Passam a vigorar regras de Governança para empresas listadas no segmento Bovespa 

Mais. 

São alteradas a Instrução CVM nº 358/2002 e a Instrução CVM nº 480/2009, quanto à 

divulgação de ato ou fato relevante. 

CVM decide que os controladores da Oi, ainda que indiretamente beneficiados na fusão 

com a Portugal Telecom, poderiam votar na assembleia que aprovou a validação dos bens 

da tele portuguesa. 

CVM altera a Instrução CVM nº 400/03, que dispõe sobre as ofertas públicas de 

distribuição de valores mobiliários. 

CVM expõe ao mercado entendimento sobre as tomadas hostis de controle. 

     No Brasil: em 16/11 foi realizado o lançamento da 5ª. Edição do Código das Melhores 

Práticas e em 27/11, comemoração dos 20 anos do IBGC. 

Fonte: IBGC. Quadro: Elaboração própria. 

 



 

   

 

APÊNDICE A – Questionário para Entrevista I 

Roteiro e Questionário para Entrevista – Profissionais da Organização em Estudo 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA: 

 

O questionário a seguir é parte do trabalho aplicado “Proposta para Instrumento de 

Avaliação da Governança Corporativa, com base em um hospital privado, sem fins 

lucrativos”, do Mestrado Profissional em Gestão para a Competitividade, linha Saúde, da 

Fundação Getulio Vargas (FGV/EAESP). 

 

O objetivo do questionário é conhecer a visão de profissionais de diferentes áreas de um 

hospital privado, sem fins lucrativos, sobre a importância da utilização de um instrumento de 

avaliação da Governança Corporativa, para medir a própria evolução e/ou para se comparar a 

outras organizações, em relação à adoção de práticas recomendadas. 

 

CONTEXTO: 

 

A organização alcançou uma elevada pontuação e foi contemplada, no segundo semestre 

de 2017, com o prêmio Empresas Mais - Estadão, no tema de Governança Corporativa. Esse 

sistema de avaliação se propôs a medir a aderência às melhores práticas de Governança 

Corporativa, adotadas pelas empresas participantes do levantamento. O conteúdo do 

questionário dessa pesquisa foi elaborado com base no Código Brasileiro de Governança 

Corporativa e no Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) e permitiu a diferenciação entre as duas 

naturezas de capital social das empresas: se aberto ou fechado. 

 

De um questionário de    perguntas,    foram respondidas com a alternativa “Não se 

Aplica”, ou seja, foram classificadas como fora do contexto da organização (23% das 

perguntas do questionário). As outras 55 questões foram consideradas aderentes à realidade da 

organização (77%) e respondidas da seguinte forma: a) para as afirmações do tipo binário, 27 

foram respondidas com a opção “Sim”      do total ; b  para as questões que utilizaram 

opções de uma escala (Concordo Plenamente; Concordo Parcialmente; Discordo Parcialmente 



 

   

 

e Discordo Totalmente) para expressar o nível de aderência ou de afastamento dos 

procedimentos em relação à melhor prática,    foram classificadas como “Concordo 

Plenamente”      do total   

 

PREMISSAS: 

 

Não serão identificados os nomes dos profissionais entrevistados, apenas o cargo ou 

função, no momento da entrevista; a formação profissional; o tempo na organização (em 

anos); o tempo no setor ou área; o tempo no cargo ou função e se a área do profissional está 

diretamente ligada à Governança Corporativa. 

 

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO: 

 

O instrumento de avaliação proposto pode ser respondido, tanto por profissionais que 

conhecem o prêmio Empresas Mais Estadão e que participaram, direta ou indiretamente, do 

preenchimento da pesquisa, como também, por profissionais que não conhecem o prêmio. O 

primeiro grupo pode responder a todas as questões. Já para o segundo grupo, a instrução no 

momento da condução da entrevista, é iniciar na pergunta 1 e passar para a questão de número 

    As questões não preenchidas pelos entrevistados serão computadas como “Não sei 

informar”  

 

ENTREVISTADO (A): 

 

Cargo ou 

Função 

Formação 

Profissional 

Tempo na 

Organização 

(anos) 

Tempo no 

Setor ou Área 

(anos) 

Tempo no Cargo 

ou Função (anos) 

Área reporta-se 

diretamente à 

Governança 

Corporativa? 

     (   ) SIM 

(   ) NÂO 



 

   

 

 

Questionário para Entrevista – Profissionais da Organização em Estudo 

 

Nº Pergunta Sim Não Não sei informar 

  Conhece o prêmio Empresas Mais - Estadão?     

  Participou, direta ou indiretamente, do preenchimento do questionário 

Empresas Mais - Estadão? 

   

 

  Participaria novamente dessa pesquisa? Por quê?    

  Tem alguma crítica a fazer em relação à ferramenta? Qual?    

  Tem algum elogio à ferramenta? Qual?    

  Tem alguma sugestão de melhoria da ferramenta? Qual?    

  Houve alguma ação de melhoria na organização, em decorrência do 

preenchimento desse questionário? Qual? 

   

  Considerando que a pontuação foi elevada, será possível melhorar 

nessa pesquisa, se não houver nenhuma alteração no questionário? 

   

  Esse prêmio foi relevante internamente?    

   Houve alguma repercussão externa? O mercado demonstrou interesse 

por essa premiação? 

   

   Tem conhecimento que a organização ganhou o primeiro lugar em 

uma pesquisa externa sobre Governança Corporativa? 

   

   (Além da pesquisa citada acima) - Conhece alguma avaliação voltada 

para a Governança Corporativa? 

   

   Julga importante ter algum tipo de avaliação da Governança 

Corporativa para medir a própria evolução e/ou para se comparar a 

outras organizações, em relação à adoção de práticas recomendadas? 

   

   Percebeu uma evolução desde a implementação da Governança 

Corporativa? 

   

   Considerando o nível de maturidade atual, acredita que existam 

oportunidades de melhoria na Governança Corporativa da 

organização? Se sim, poderia citar uma? 

   

   Tem alguma crítica ao modelo atual de Governança Corporativa da 

organização? Qual? 

   

   Em sua percepção, os demais colaboradores da organização têm 

conhecimento do que é Governança Corporativa? 

   

   Mesmo sendo uma organização de capital fechado, considera 

importante ter um sistema bem estruturado de Governança 

Corporativa? 

   

   Considera a Governança Corporativa um diferencial competitivo da 

organização? 

   

   A organização possui planos para o aperfeiçoamento contínuo da 

Governança Corporativa? 

   

Fonte: Elaboração própria. 

 



 

   

 

APÊNDICE B – Questionário para Entrevista II 

Questionário para Entrevista – Presidência da Organização em Estudo 

Questionário para Entrevista – Presidência da Organização em Estudo 

 

Avaliação prévia à adoção das práticas de Governança Corporativa 

  Quais foram as motivações para a adoção das melhores práticas de governança? 

  Por que foi adotado, especificamente, o atual nível de governança? 

  Quais os prós e contras levados em consideração pela organização? 

Processo de Implementação 

  Como a empresa adotou as práticas? 

  Quais foram as reações, internas e externas, enfrentadas na mudança? 

  Qual foi o ano de implantação da Governança Corporativa? 

  Qual foi a sequência de implementação (time line)? 

  Qual a composição da estrutura da Governança Corporativa? 

Benefícios Obtidos 

   Percebeu uma evolução desde a implementação da Governança Corporativa? 

   Quais benefícios foram colhidos pela organização em decorrência da adoção das melhores práticas? 

   O que a organização pôde perceber entre os resultados esperados antes da implementação da 

Governança Corporativa e os resultados reais alcançados? 

Situação Atual e Próximos Passos 

   Considerando o nível de maturidade atual da Governança Corporativa, acredita que existam 

oportunidades de melhoria na organização? Se sim, poderia citar alguma? 

   A organização possui planos para o aperfeiçoamento contínuo da Governança Corporativa? 

   Os colaboradores da organização têm conhecimento do que é a Governança Corporativa? 

   Como é possível demonstrar a melhoria contínua da governança corporativa da organização? 

   Conhece alguma avaliação voltada para a Governança Corporativa? 

   Julga importante ter algum tipo de avaliação da Governança Corporativa para medir a própria 

evolução e/ou para se comparar a outras organizações, em relação à adoção de práticas 

recomendadas? 

   Tem alguma crítica ao modelo atual de Governança Corporativa da organização? Qual? 

   Mesmo sendo uma organização de capital fechado, considera importante ter um sistema bem 

estruturado de Governança Corporativa? 

   Considera a Governança Corporativa um diferencial competitivo da organização? 

Fonte: Questionário de Avaliação da Adequação das Empresas às melhores práticas de governança - 

Saint Paul Editora. Elaboração própria. 



 

   

 

APÊNDICE C - Questionário para Entrevista III 

Convite e Questionário Governança Corporativa – Profissionais do Mercado  

Prezado(a),  

Governança Corporativa é um assunto atual e de grande relevância para qualquer tipo de 

organização. O tema, no entanto, não permite identificar, de forma simples e direta, seu nível 

de sucesso e eficiência, mesmo quando adotados princípios e práticas da boa governança. 

  

O questionário a seguir é parte do trabalho de conclusão do curso de Mestrado Profissional 

em Gestão para a Competitividade, linha Saúde, da Fundação Getulio Vargas (FGV/EAESP). 

 

Você foi convidado(a) para participar dessa pesquisa, que tem por objetivo conhecer a 

percepção de especialistas e profissionais de referência, sobre tópicos, por vezes subjetivos, 

relacionados à governança corporativa. Sua participação será muito relevante para o avanço 

desse trabalho.  

 

O projeto tem finalidade estritamente acadêmica e as informações coletadas estarão sob sigilo. 

Será respeitada a confidencialidade do entrevistado(a) e os resultados serão analisados de 

forma agregada. 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: a pesquisa é voluntária e não há riscos 

previsíveis associados. Você poderá retirar seu consentimento de participação a qualquer 

momento, sem nenhum prejuízo. 

 

O tempo previsto para o preenchimento é de 15 a 20 minutos e o prazo para resposta é até o 

dia 17 de agosto de 2018. 

 

Para qualquer dúvida sobre a pesquisa, favor entrar em contato com Katia Gould, através do 

e-mail: katia.gould@yahoo.com.br. 

 

Agradeço antecipadamente por sua disponibilidade e contribuição. 

Atenciosamente, Katia Gould 

www.linkedin.com/in/katia-gould-         

http://www.linkedin.com/in/katia-gould-67623616


 

   

 

Questionário para Entrevista Externa – Profissionais de Referência 

Questionário Governança Corporativa 

Nº Pergunta Orientação 

  Você concorda em responder o questionário? 

 

(  ) Sim   (  ) Não 

 

Questão Binária.  

 

Apenas uma alternativa é válida. 

  Qual a sua principal ocupação profissional? 

 

(  ) Presidente de Conselho de Administração;  

(  ) Membro de Conselho de Administração; 

(  ) Membro de Conselho Consultivo;  

(  ) Membro de Comitê da Governança Corporativa;  

(  ) CEO / Executivo Principal / Diretor Geral; 

(  ) C-Level (exceto CEO)  

(  ) Presidente de Empresa;  

(  ) Vice-Presidente;  

(  ) Diretor Executivo;  

(  ) Superintendente;  

(  ) Gerente;  

(  ) Coordenador / Supervisor / Especialista;  

(  ) Docente;  

(  ) Proprietário de Empresa / Startup;  

(  ) Consultor;  

(  ) Pesquisador;  

(  ) Profissional de Saúde - Gestão ou Assistência; 

(  ) Profissional da Governança Corporativa; 

(  ) Não me enquadro em nenhuma das opções anteriores (favor 

especificar). 

 

Escolher a ocupação principal.  

 

Apenas uma alternativa é válida.  

 

Caso opte pela última descrição 

(Não me enquadro em nenhuma 

das opções anteriores), favor 

digitar a ocupação profissional. 

  Você é ou foi membro de Conselho de Administração ou de 

Comitê da Governança Corporativa? 

 

(  ) Não. De nenhum Conselho ou Comitê. 

(  ) Sim. De um Conselho ou Comitê. 

(  ) Sim. De mais de um Conselho ou Comitê. 

 

Apenas uma alternativa é válida. 

  Com que frequência você participa de reuniões do Conselho de 

Administração e/ou de seus Comitês? 

 

(  ) Sempre 

(  ) Frequentemente 

(  ) Eventualmente 

(  ) Raramente 

(  ) Nunca 

 

 

Apenas uma alternativa é válida. 

  Nas reuniões do Conselho ou Comitês, como membro ou 

convidado, com que frequência você nota: 

 

a) Predominância exagerada de um dos membros, seja o Presidente 

do Conselho ou qualquer outro participante?  

Todas as perguntas devem ser 

respondidas. 

 

Favor escolher, para cada uma 

das perguntas, uma das opções 



 

   

 

 

b) Decisão unilateral, que é seguida pelos demais conselheiros, sem 

apresentação de posições divergentes?  

 

c) Algum membro de posse de informações, ainda não 

compartilhadas com os demais?  

 

d) Desrespeito nos relacionamentos ou um alto nível de tensão e/ou 

desconfiança entre os participantes?  

 

e) Omissão de algum participante, seja conselheiro ou executivo, 

talvez por receio de crítica à sua opinião?  

 

f) Pressão exercida sobre o Conselho de Administração, para tomada 

de decisão em prazo exíguo?  

 

g) Falta de transparência ou prestação de contas às partes 

interessadas, por parte dos executivos?  

 

relacionadas: 

 

(  ) Frequentemente 

 

(  ) Eventualmente 

 

(  ) Raramente 

 

(  ) Nunca 

 

(  ) Não sei informar 

 

  Que característica(s) melhor descreve(m) o Conselho de 

Administração com o qual você tem contato?  

 

a) O Conselho de Administração possui dinâmica e energia para 

atender a velocidade da organização. 

 

b) O Conselho de Administração tem as competências necessárias 

para o exercício de suas atribuições, além de conhecer a estratégia, 

a estrutura e o processo da organização. 

 

c) O Conselho de Administração tem a pluralidade de qualificações e 

perfis de conselheiros, para impactar positivamente a organização. 

 

d) O Conselho de Administração tem atuado de forma eficaz, com 

capacidade para contribuir e adicionar valor à organização. 

 

e) O Conselho de Administração tem agido como um facilitador, na 

busca pelo consenso. 

 

f) O Conselho de Administração tem contribuído para a melhoria dos 

mecanismos de Governança Corporativa. 

 

g) O Conselho de Administração tem atuado com foco em questões 

estratégicas, preocupando-se com temas relevantes que, de fato, 

possam causar impactos nos resultados da organização. 

 

h) O Conselho de Administração tem atuado de forma muito 

conservadora, apresentando resistência a mudanças ou a ideias 

inovadoras. 

 

i) O Conselho de Administração tem apresentado um 

comportamento reativo e centralizador, reduzindo a efetividade do 

colegiado. 

 

j) O Conselho de Administração não tem demonstrado 

Esta pergunta exige a escolha 

de, pelo menos, uma opção. 

 

Não há número máximo para a 

escolha de opções.  



 

   

 

imparcialidade ou isenção, no julgamento de questões 

apresentadas pela organização. 

  O Conselho de Administração deve solicitar todas as informações 

necessárias ao cumprimento de suas funções, mas sem interferir 

em assuntos operacionais da organização. 

 

 

 

De que maneira é possível minimizar a interferência do Conselho de 

Administração na gestão? Os mecanismos da Governança Corporativa 

são capazes de garantir, de forma efetiva, uma separação adequada 

entre as atividades da governança e as questões operacionais? 

(Questão Aberta). 

 

Qual o seu grau de concordância 

em relação a essa afirmação? 

 

Apenas uma alternativa é válida. 

 

(  ) Concordo Totalmente 

 

(  ) Concordo Parcialmente 

 

(  ) Não Concordo e Nem 

Discordo 

 

(  ) Discordo Parcialmente 

 

(  ) Discordo Totalmente 

 

Para a Questão Aberta, favor 

digitar sua resposta. 

 

  A adoção de boas práticas de governança corporativa e os 

controles impostos pelo sistema de conformidade (compliance) da 

organização, podem ocasionar um aumento na burocracia de 

aprovação e falta de agilidade na tomada de decisões do Conselho 

de Administração. 

 

 

 

Em caso de concordância (total ou parcial), de que forma esse 

problema poderia ser mitigado? Como atingir o equilíbrio? 

(Questão Aberta). 

 

Qual o seu grau de concordância 

em relação a essa afirmação? 

 

Apenas uma alternativa é válida. 

 

(  ) Concordo Totalmente 

 

(  ) Concordo Parcialmente 

 

(  ) Não Concordo e Nem 

Discordo 

 

(  ) Discordo Parcialmente 

 

(  ) Discordo Totalmente 

 

Para a Questão Aberta, favor 

digitar sua resposta. 

 

  Como você classificaria as seguintes práticas recomendadas? 

 

a) Adoção de um Código de Boas Práticas de Governança 

Corporativa. 

 

b) Segregação das funções de Presidente do Conselho de 

Administração e do Diretor – Presidente. 

 

c) Avaliação anual do Conselho de Administração e de cada um de 

seus conselheiros. 

 

Esta pergunta exige uma 

resposta para cada linha.  

 

Em caso de indefinição, favor 

utilizar a alternativa "não sei 

informar". 

 

Favor escolher, para cada uma 

das perguntas, uma das opções 

relacionadas: 

 



 

   

 

d) Planejamento de Sucessão do Executivo Principal. 

 

e) Educação Continuada dos Conselheiros. 

f) Existência de um Comitê de Auditoria permanente. 

 

g) Estabelecimento e divulgação de código de conduta / ética. 

 

h) Canal de Denúncias, independente e imparcial. 

 

i) Adoção de mecanismo de Due Diligence, na relação com parceiros 

e fornecedores. 

 

j) Diversidade de gênero na composição do Conselho de 

Administração. 

 

k) Existência de um Conselho Fiscal - permanente ou não. 

 

l) Regras para as transações entre partes relacionadas. 

 

m) Política de divulgação de informações / transparência / prestação 

de contas. 

 

n) Assiduidade dos conselheiros, nas reuniões periódicas. 

 

o) Independência dos conselheiros. 

 

p) Política e preenchimento de declaração de conflito de interesses. 

 

q) Política de prevenção e detecção de atos de natureza ilícita. 

 

r) Gerenciamento efetivo de riscos corporativos, controles internos e 

compliance. 

 

 

(  ) Atende normas ou requisitos 

legais, mas não é eficaz e não 

gera valor para a organização. 

 

(  ) Atende normas ou requisitos 

legais; é eficaz e gera valor para 

a organização. 

 

(  ) Não sei informar. 

 

   Para facilitar o relacionamento com o Conselho de Administração, 

quais os atributos que você julga importantes em um CEO? 

Escolher, no máximo, cinco itens. 

 

(  ) Experiência Profissional 

 

(  ) Expertise sobre o mercado de atuação 

 

(  ) Formação Acadêmica 

 

(  ) Inteligência Emocional 

 

(  ) Resiliência 

 

(  ) Proatividade 

 

(  ) Flexibilidade 

 

(  ) Coerência de ideias 

 

Esta pergunta exige a escolha 

de, no máximo, cinco itens. 

 

Caso opte pela última linha 

“Outro”, favor especificar qual 

o atributo que você julga 

importante. 



 

   

 

(  ) Facilidade de relacionamento interpessoal 

 

(  ) Habilidade em mobilizar pessoas 

 

(  ) Criatividade e capacidade de inovação 

 

(  ) Contatos e alianças que viabilizem os interesses da organização 

 

(  ) Objetividade 

 

(  )Capacidade para minimizar os riscos corporativos e para maximizar 

os ganhos no longo prazo 

 

(  ) Diligência 

 

(  ) Perspicácia 

 

(  ) Comprometimento com os valores e princípios organizacionais 

 

(  ) Postura Ética 

 

(  ) Transparência 

 

(  ) Senso de justiça 

 

(  ) Preocupação com a sustentabilidade e a perenidade da organização 

 

(  ) Outro (favor especificar) 

 

Elaboração própria. 

 

 



 

   

 

APÊNDICE D – Proposta para Instrumento de Avaliação  

Proposta para Instrumento de Avaliação da Governança Corporativa, com base em um hospital privado sem fins lucrativos. 

Questionário baseado em:  

 

   Guia das Melhores Práticas para Organizações do Terceiro Setor: Associações e Fundações (IBGC,     ), nos capítulos referentes às associações: 

 

a) Sistema de Governança de uma Associação do Terceiro Setor; 

b) Missão, Denominação da Marca e Respeito às Leis; 

c) Formas de Constituição e Órgão Superior de Deliberação;  

d) Órgão Colegiado Superior: Conselho de Administração nas Associações; 

e) Gestão Organizacional;  

f) Auditoria Independente; 

g) Conselho Fiscal; 

h) Conduta, Conflitos de Interesse e Divulgação das Informações.  
 

   Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa (IBGC,     ): 

 

Consultado para questões gerais e mais especificamente para o assunto Comitê de Auditoria, não discutido no Guia das Melhores Práticas para Organizações do Terceiro Setor: 

Associações e Fundações. 

 

- O item Melhoria Contínua foi preenchido até a questão número 30, como forma de exemplificar. O mesmo foi feito para as perguntas 55, 74 e 96.  

- O instrumento de avaliação proposto busca responder aos princípios básicos da Governança Corporativa: Transparência, Equidade, Prestação de Contas e Responsabilidade 

Corporativa. 
 

 

TEMA Nº PERGUNTA RESPOSTA EXPLICAÇÃO EVIDÊNCIA RECOMENDAÇÃO MELHORIA CONTÍNUA 

   Sim Não NA 

 

   Participação Continuidade  Aprendizado 

Missão    A Missão da 
organização é 

voltada ao Interesse 

Público? 

    Estatuto Social 
 

Intranet 

 
Relatório Anual 

Explicitação clara dos objetivos e 
da identidade da organização, em 

seu estatuto social. Muitas vezes 

são denominados como: propósito, 
missão, visão, valores e princípios.  

Propagação da 
identidade da 

organização a todos 

os stakeholders, 
desde a integração.   

Permanente  Manutenção  
dos princípios  

e valores da 

organização 

Denominação da Marca    A organização 

possui nome próprio 
e exclusivo, com 

marca 

independente?  

    Estatuto 

 
Documentos 

Internos  

 
Manuais  

Ter independência e autonomia 

tanto da identificação, quanto do 
seu uso, sem vínculos ou cessão de 

uso da marca. 

Conselho de 

Administração, 
Executivos, 

Diretoria Comercial, 

Diretoria de 
Marketing. 

Permanente Proteção da 

marca 



 

   

 

Respeito às Leis   A organização 
respeita as leis e as 

normas vigentes 

aplicadas ao seu 
campo de atuação e 

presta contas 

compulsórias a 
órgãos reguladores 

ou fiscalizadores? 

    Estatuto 
 

Documentos 

Internos  
 

Comitê de 

Auditoria  

Fiel cumprimento da legislação 
pertinente, acompanhada da 

prestação de contas a todas as partes 

interessadas (stakeholders). 

Todos os 
stakeholders,  

Diretoria Jurídica  

Permanente Acompanha- 
mento a  

qualquer  

mudança do 
marco  

regulatório 

Forma de Constituição   
 

A organização 
possui ata de 

assembleia de 

constituição, 
validada mediante o 

registro em cartório 

de registro civil de 
pessoas jurídicas? 

    Registro,  
Ata de 

Assembleia de 

Constituição, 
Relação de 

Dirigentes 

Eleitos 

Registro em cartório da ata de 
assembleia de constituição. 

Diretoria Jurídica Permanente  

Estatuto Social   A organização 

possui Estatuto 

Social, com as 
regras gerais e a 

inclusão das 

cláusulas 
obrigatórias?  

    Estatuto Obrigatório conter no Estatuto,  

cláusulas que disponham sobre: 

denominação, sede, tempo de 
duração, fins, requisitos dos 

associados e se estes respondem 

pelas obrigações associativas, 
fontes de recursos, modo de 

constituição, funcionamento dos 

órgãos deliberativos, forma de 
gestão administrativa e de 

aprovação das contas, forma de 

representação, não distribuição de 

superávit ou de qualquer parcela do 

patrimônio, condições de dissolução 
da associação e o destino do 

patrimônio social, condições para a 

alteração das disposições 
estatutárias. 

Conselho de 

Administração 

Diretoria Jurídica 

Permanente Revisão de  

Estatuto, se 

necessário, 
respeitando as 

devidas 

deliberações  

Órgão Superior de 

Deliberação 

 
Assembleia Geral 

  A assembleia geral é 

o órgão deliberativo 

indispensável e a 
instância máxima da 

organização, 

formada pela 
totalidade dos 

associados?  

    Estatuto A assembleia geral possui duas 

competências exclusivas e 

obrigatórias: destituição de 
administradores e alteração do 

estatuto social. Além dessas 

competências, é recomendável que 
também delibere sobre: Eleição dos 

membros dos órgãos deliberativos 

ou de controle; Aprovação de 
relatórios anuais dos 

administradores e demonstrações 

contábeis e financeiras; Aprovação 
do plano de atividades e 

orçamentário para o ano seguinte; 

Conselho de 

Administração 

 
Demais órgãos da 

Governança 

 
Todos os associados  

Permanente Interação entre 

os órgãos da  

Governança e  
os associados 



 

   

 

Transações patrimoniais relevantes 
extraordinárias e Extinção da 

associação e destinação de seus 

bens. 

Não distribuição de 

superávit ou qualquer 

parcela do patrimônio 

  Se a organização 

oferece algum 

benefício ou 
vantagem a um de 

seus associados, 

doadores ou 
mantenedores, 

divulga 

objetivamente tais 
práticas? 

    Estatuto Como as associações são 

legalmente impedidas de distribuir 

parcela de seu patrimônio ou renda 
a qualquer pessoa, a qualquer título, 

sob pena de suspensão de 

imunidades e perda de isenções 
fiscais, deverá divulgar esse tipo de 

prática, não só entre os associados, 

como também para a comunidade 
em geral, pelos meios usuais de 

comunicação (murais, páginas na 

internet, informativos escritos, etc.). 

Conselho de 

Administração 

 
Demais órgãos da 

Governança 

 
  

Permanente Nunca fazer  

uso desse tipo 

de prática 

Não distribuição de 
superávit ou qualquer 

parcela do patrimônio 

  A empresa possui 
uma política de não 

distribuição de 

dividendos 
elaborada pelo 

Conselho de 

Administração e 
aprovada pela 

Assembleia Geral? 

 

    Estatuto 
 

Políticas 

 

Associações são legalmente 
impedidas de distribuir parcela de 

seu patrimônio ou renda. 

Conselho de 
Administração 

 

Demais órgãos da 
Governança 

 

  

Permanente Ausência de  
fins lucrativos.  

A organização  

não distribui  
nenhum  

excedente a  

nenhum de  
seus membros, 

reinvestindo  

seus superávits 
exclusivamente 

em sua missão 

estatutária. 

Convocação da 

Assembleia Geral 

  A convocação da 

Assembleia Geral é 

feita com, no 
mínimo, 30 dias de 

antecedência?  

    Convocação por 

carta.  

 
Divulgação de 

Edital, em 

locais de ampla 
circulação.  

 

Mensagens por 
meio eletrônico.  

Quanto maior a dispersão de seus 

integrantes e a complexidade dos 

assuntos a serem tratados, maior 
deve ser o prazo de antecedência. 

Desta forma, recomenda-se ao 

menos, trinta dias de antecedência 
para a convocação. 

Escritório da 

Governança 

Corporativa. 

Duas vezes ao 

ano. 

Ampla  

Divulgação. 

Convocação da 

Assembleia Geral 

   Tenta-se facilitar a 

presença do maior 
número de sócios na 

escolha do local, 

data e hora das 
assembleias gerais? 

    Convocação por 

carta.  
 

Divulgação de 

Edital, em 
locais de ampla 

circulação.  

 
Mensagens por 

Divulgar local, data e hora, com 

antecedência. A boa prática é 
garantir acesso a um amplo número 

de votantes. 

 

Escritório da 

Governança 
Corporativa 

Duas vezes ao 

ano 

Ampla  

Divulgação. 



 

   

 

meio eletrônico. 

Pauta da Assembleia Geral    Existem 

mecanismos para 

receber, antes da 
assembleia, 

propostas que os 

sócios tenham 
interesse de incluir 

na pauta?   

    São 

disponibilizados 

mecanismos  
para 

comunicação.   

A boa prática é permitir e incentivar 

as participações.  

Escritório da 

Governança 

Corporativa. 

Duas vezes ao 

ano. 

Permitir  

Propostas. 

Documentação da 

Assembleia Geral 

   Os relatórios e 

outros documentos 
relativos à pauta são 

disponibilizados aos 

associados 

simultaneamente ao 

edital de convocação 

para a Assembleia 
Geral? 

    Disponibilizado

s através de 
mecanismos 

estabelecidos 

para 

comunicação 

com os 

associados 
(carta ou por 

meio 

eletrônico).  

A divulgação da pauta permite que 

os associados tenham tempo 
suficiente para se prepararem para a 

deliberação. A recomendação é não 

incluir assuntos na pauta, sem a 

devida antecedência. 

 

Escritório da 

Governança 
Corporativa. 

Duas vezes ao 

ano. 

Ampla  

Divulgação. 

Votação na Assembleia 

Geral 

   Todos os associados 

podem votar na 

assembleia geral? 

    Estatuto. Todo associado, quite com suas 

obrigações sociais, tem direito a um 

voto nas deliberações da 
Assembleia Geral. 

Conselho de 

Administração.  

Duas vezes ao 

ano. 

Participação  

dos  

associados,  
através de  

perguntas ou 

discursos.  

Votação na Assembleia 

Geral 

   As regras de votação 

estão bem definidas 

para a instalação da 
assembleia e para a 

deliberação das 

proposições? 

    Estatuto. É conveniente que as regras 

prevejam com objetividade tanto o 

quórum de instalação da 
assembleia, quanto o quórum de 

deliberação. 

Conselho de 

Administração. 

 
Escritório da 

Governança 

Corporativa. 

Duas vezes ao 

ano. 

Ampla  

Divulgação. 

Conselho de 
Administração 

 

Conflitos de Interesse em 
deliberações 

   O Estatuto Social ou 
o Regimento Interno 

do Conselho de 

Administração 
dispõem sobre a 

resolução de 

situações de 
conflitos de 

interesse? 

 
 

    Estatuto  
 

Regimento 

Interno  
 

Comitê de 

Conflitos de 
Interesse da 

Governança 

Corporativa 
 

Código de 

Conduta 

O associado que, por qualquer 
motivo, tiver interesse particular ou 

conflitante com o da associação em 

determinada deliberação deverá 
comunicar imediatamente o fato e 

abster-se de participar da discussão 

e da votação desse item, ainda que 
esteja representando terceiros. É 

importante que o estatuto social ou 

algum procedimento administrativo 
da associação contenha mecanismos 

para a resolução de casos de 

conflito de interesses. 

Conselho de 
Administração. 

 

Comitê de Conflitos 
de Interesse da 

Governança 

Corporativa. 
 

Permanente. Amplo  
Conhecimento  

dos 

mecanismos  
para a  

resolução de  

casos de  
conflito de  

interesses. 

Estrutura de Propriedade e 

Controle 

 

   O Estatuto Social 

possui cláusula 

sobre a adoção ou a 

    Estatuto Embora não usual, a lei permite que 

seja definido, no estatuto, que seus 

associados sejam titulares de quotas 

Conselho de 

Administração. 

 

Permanente Os associados  

constituem a  

força motriz de  



 

   

 

 não adoção do 
regime de frações 

ideais do patrimônio 

da associação? 

ou frações ideais do patrimônio da 
associação, das quais poderão ser 

reembolsados quando de sua saída 

ou extinção da associação. O 
habitual é que o associado não se 

torne proprietário da associação, 

apenas tem direito a uma fração 
ideal do patrimônio, que segue sem 

ter proprietários. 

uma  
associação,  

porém 

nenhum 
associado  

é  

seu  
proprietário. 

Admissão, Exclusão e 
Saída voluntária dos 

associados 

   O Estatuto Social da 
organização prevê 

os requisitos para 

admissão, exclusão 
e saída voluntária de 

associados? 

    Estatuto É boa prática que todo o 
procedimento de exclusão e 

imposição de penalidade seja 

amparado em evidências escritas, 
assegurando-se ao associado em 

questão amplo acesso, bem como 

apresentação de defesa escrita em 
prazo razoável. 

Conselho de 
Administração. 

 

Permanente. Evidências por  
escrito. 

Ampla defesa 

do associado. 

Relacionamento com 

partes relacionadas 

 
 

   A empresa possui 

uma política clara, 

formal e detalhada 
para nortear as 

transações com 

partes relacionadas? 

    Estatuto 

 

Regimento 
Interno 

As partes interessadas, usualmente, 

não compõem o quadro de 

associados e podem estar 
representadas em órgãos de 

aconselhamento, sem caráter 

deliberativo (conselhos consultivos, 
foros de discussão e avaliação de 

projetos da associação). 

Conselho de 

Administração. 

 
Órgãos da 

Governança 

Corporativa. 

Permanente Política clara. 

Órgão Colegiado Superior:  
 

Conselho de 

Administração 

   A organização 
possui em seu 

Estatuto Social um 

Conselho de 
Administração ou 

um Conselho 

Deliberativo? 

    Estatuto. 
 

Regimento 

Interno. 

A existência de um Conselho de 
Administração nas associações deve 

transcender a obrigação legal, sendo 

recomendável a sua inserção na 
estrutura organizacional, como boa 

prática de governança. 

Conselho de 
Administração. 

Permanente. Transcende a  
obrigação legal. 

Conselho de 

Administração 

 
Regimento Interno 

   As atividades do 

Conselho de 

Administração estão 
normatizadas em um 

Regimento Interno? 

    Estatuto. 

 

Regimento 
Interno. 

O Regimento Interno deve tratar da 

missão, composição, atribuições, 

mandato, periodicidade das 
reuniões, entre outros assuntos. 

 

Conselho de 

Administração. 

Permanente. Regimento 

detalhado. 

            

Conselho de 

Administração 

 
Regimento Interno 

   O Regimento 

Interno do Conselho 

de Administração 
estabelece o número 

máximo de outros 

conselhos, comitês 
e/ou cargos 

executivos que 

poderão ser 
ocupados por seus 

      Conselho de 

Administração. 

Permanente. Regimento 

detalhado. 



 

   

 

conselheiros 
levando em 

consideração a 

necessidade de 
dedicação ao cargo? 

Conselho de 

Administração 

 
Estratégia, perenidade e 

valor 

   O Conselho de 

Administração 

define as estratégias 
de negócios da 

organização, 

visando a 
perenidade da 

empresa e criação de 

valor no longo 

prazo? 

    Estatuto. 

 

Regimento 
Interno. 

 

Dentre as responsabilidades do 

Conselho de Administração,  

destacam-se as inseridas em um 
contexto estratégico: definição dos 

objetivos estratégicos alinhados à 

missão e às finalidades 
institucionais. 

Conselho de 

Administração 

 
 

Vigilância 

permanente. 

Conselho de  

Administração 

não deve  
cuidar das  

questões  

operacionais. 

Conselho de 

Administração 
 

Valores, Princípios Éticos 

e Relacionamento com 
Stakeholders 

   O Conselho de 

Administração 
define os valores e 

princípios éticos da 

empresa e zela pela 
manutenção da 

transparência no 

relacionamento com 
todas as partes 

interessadas? 

    Estatuto. 

 
Regimento 

Interno. 

 

É papel do Conselho de 

Administração, zelar para que os 
princípios e valores da organização 

sejam elementos norteadores da 

cultura organizacional e garantir a 
prestação de contas 

tempestivamente aos órgãos 

competentes. 

Conselho de 

Administração. 
 

Permanente. Proteção à  

Cultura 
Organizacional 

e garantia à  

prestação de  
contas. 

Conselho de 
Administração 

 

Saúde Financeira e 
Relacionamento com 

Stakeholders 

   Além de ter como 
objetivo financeiro 

otimizar o retorno 

do investimento no 
longo prazo, o 

Conselho de 

Administração 
busca o equilíbrio 

entre os anseios das 

diversas partes 
interessadas.  

    Estatuto. 
 

Regimento 

Interno. 
 

Comitê de 

Finanças. 
 

Conselho 

Fiscal. 
 

Assegurar que os recursos 
financeiros tenham o rendimento 

condizente com perfil de risco 

adequado, que  sejam gerenciados 
com eficiência, monitorando a 

gestão patrimonial dos ativos da 

associação e a elaboração e 
execução orçamentária realizada 

pelos gestores. 

 

Conselho de 
Administração. 

 

Comitê de Finanças. 
 

Conselho Fiscal. 

Permanente. Manter a saúde 
Financeira. 

Conselho de 

Administração 

 
Revisão Anual 

 

 
 

   O Conselho de 

Administração revê 

anualmente o 
sistema de 

governança 

corporativa, visando 
o seu 

aperfeiçoamento?  

    Estatuto. 

 

Regimento 
Interno. 

 

Planejamento 
Estratégico. 

 

O Conselho de Administração tem 

como atribuição assegurar um 

planejamento organizacional eficaz. 

Conselho de 

Administração. 

Revisão 

Anual. 

Melhoria  

Contínua. 

Conselho de 
Administração 

 

Gerenciamento de Riscos 

   A empresa possui 
uma política de 

gerenciamento de 

riscos aprovada pelo 

    Estatuto. 
 

Regimento 

Interno. 

O Conselho de Administração deve 
regularmente analisar junto com o 

principal executivo, as possíveis 

vulnerabilidades da organização 

Conselho de 
Administração.  

 

Auditoria de Riscos. 

Permanente. Proteção  
contra riscos. 

 

 



 

   

 

Conselho de 
Administração? 

 
 

(controle do orçamento realizado 
versus o planejado, prestação de 

contas, novos marcos regulatórios, 

contingências diversas, novos 
projetos, investimentos, associação 

de imagem com terceiros, parcerias, 

dentre outros). 

Conselho de 

Administração 

 
Gerenciamento de Riscos 

   O Conselho de 

Administração exige 

que a Diretoria 
identifique os 

principais riscos aos 

quais à organização 
está exposta e adote 

planos para sua 

mitigação? 

    Estatuto. 

 

Regimento 
Interno. 

 

 

O Conselho de Administração deve 

cobrar análise constante dos riscos 

corporativos. 
 

Conselho de 

Administração.  

 
Auditoria de Riscos. 

 

Executivo Principal. 
 

Acompanham

ento 

permanente 

Proteção  

contra riscos. 

Conselho de 
Administração 

 

Sustentabilidade 

   O Conselho de 
Administração 

estabelece a política 

da empresa referente 
ao tema de 

sustentabilidade e 

assegura que esta 
seja considerada na 

estratégia, nos 

processos decisórios 
e impactos causados 

ao longo da cadeia 

de valor? 

    Estatuto. 
 

Regimento 

Interno. 
 

 

Buscando a sustentabilidade, 
viabilidade e a longevidade da 

organização, o Conselho de 

Administração deve assegurar-se de 
que a gestão executiva também 

potencialize as ações de interesse 

público e incorpore considerações 
de ordem social, ambiental e 

econômica na definição de suas 

atividades. 

Conselho de 
Administração. 

 

Comitê de 
Responsabilidade 

Social e 

Sustentabilidade. 

Permanente Signatário do  
Pacto Global. 

 

Projeto  
Hospitais  

Saudáveis. 

 
GRI Standards. 

Conselho de 

Administração 

 
Externalidades 

   O Conselho 

monitora e está 

atento às 
externalidades 

provocadas pela 

atuação da empresa?  

    Estatuto. 

 

Regimento 
Interno. 

 

 

Todos os agentes de governança 

devem considerar as aspirações e a 

forma pela qual a organização 
entende e absorve os efeitos 

positivos e negativos da atuação da 

organização. As  externalidades são 
os efeitos de uma transação que 

incidem  sobre terceiros que não 

consentiram ou dela não 
participaram. 

Conselho de 

Administração. 

 
Demais agentes da 

governança. 

 

Permanente. Monitoramento 

Constante. 

Conselho de 

Administração 
 

Número de Membros 

   O Conselho de 

Administração 
possui no mínimo 

cinco e no máximo 

onze membros? 

    Estatuto. 

 
Regimento 

Interno. 

Ainda que não haja um modelo 

genérico para a composição do 
Conselho de Administração, 

recomenda-se que o órgão seja 

formado por cinco a onze membros, 
com composição de número ímpar. 

Conselho de 

Administração. 

Permanente. Monitoramento 

Constante. 

Conselho de 

Administração 

 

   Inexistem diretores 

que também são 

conselheiros de 

         



 

   

 

Composição administração ou 
fiscal? 

Conselho de 

Administração 
 

Composição 

   O conselho de 

administração 
possui em sua 

composição no 

mínimo vinte por 
cento ou no mínimo 

dois conselheiros 

independentes; dos 
dois, o maior 

número? 

         

Conselho de 

Administração 

 

Composição 

 
 

   O Conselho de 

Administração é 

composto em sua 

maioria por 

conselheiros 
independentes? 

         

Conselho de 

Administração 
 

Composição 

 

   O Conselho de 

Administração 
possui pelo menos 

dois conselheiros 

independentes? 

         

Conselho de 
Administração 

 
Prazo do Mandato 

   O mandato do 
Conselho de 

Administração é de 
um ano e unificado? 

         

Conselho de 

Administração 

 
Reeleição 

 

   A reeleição de 

conselheiros só é 

permitida após a 
avaliação formal do 

seu desempenho? 

         

Conselho de 
Administração 

 

Conselheiros Suplentes 

   O Conselho de 
Administração elege 

conselheiros 

suplentes? 

         

Conselho de 
Administração 

 

Política de Remuneração 
dos colaboradores 

 

   O Conselho de 
Administração 

estabelece a política 

de recursos humanos 
e remuneração da 

organização? 

  

     Cabe ao executivo principal propor 
ao Conselho de Administração as 

políticas de remuneração e de 

benefícios de todos os 
colaboradores da associação, 

assegurando-se da viabilidade da 

organização. 
O Conselho de Administração e o 

executivo principal devem tomar os 

cuidados necessários para que a 
associação não ponha em risco as 

suas condições de possíveis 

   



 

    

 

imunidades e isenções tributárias 
(impostos, contribuições e taxas, em 

especial as previdenciárias), sendo 

matéria diretamente vinculada à 
responsabilidade do executivo 

principal. 

Conselho de 
Administração 

 

Política de Remuneração 
do executivo principal e 

demais diretores 

   A organização 
possui uma política, 

aprovada pelo 

Conselho de 
Administração, de 

remuneração e 

benefícios ao 
Diretor Presidente e 

demais diretores, 

vinculada com 
metas de médio e 

longo prazo?  

     Cabe ao Conselho de 
Administração fixar a remuneração 

do executivo principal.  Contratar, 

definir a remuneração e avaliar o 
seu desempenho. 

   

Conselho de 

Administração 
 

Política de Remuneração 

do executivo principal e 
demais diretores  

   Os Diretores podem 

participar das 
decisões que 

abrangem sua 

própria 
remuneração? 

     Os Diretores não devem participar 

das decisões que abrangem sua 
própria remuneração. 

   

Conselho de 

Administração 
 

Remuneração dos 

Conselheiros 
 

   A remuneração do 

Conselho de 
Administração é fixa 

mensal e igual para 

todos os 
conselheiros e, se 

contém uma 

componente 
variável, esta baseia-

se única e 

exclusivamente em 
objetivos e metas de 

longo prazo? 

     Recomenda-se que o conselheiro 

exerça seu cargo voluntariamente, 
não recebendo nenhum benefício – 

mesmo que indireto – pela função 

que exerce. 

   

Conselho de 
Administração 

 

Remuneração dos 
Conselheiros 

   Os conselheiros 
recebem algum tipo 

de remuneração, 

fixa ou variável? 

     Depende do tipo de organização.      

Conselho de 

Administração 

 
Remuneração dos 

Conselheiros e Diretores 

 

   A organização 

divulga a forma de 

remuneração e os 
benefícios 

concedidos aos 

conselheiros e 

         



 

    

 

diretores? 

Conselho de 

Administração 

 
Escolha do Executivo 

Principal e dos demais 

diretores 
 

   O Conselho de 

Administração 

seleciona o 
Executivo Principal 

e aprova os demais 

diretores sem a 
interferência ou 

pressão dos sócios, 

única e 
exclusivamente a 

partir de critérios 

profissionais? 

         

Conselho de 

Administração 

 

Escolha do Executivo 
Principal  

 

   O Executivo 

Principal é 

selecionado pelo 

conselho de 
administração, 

segundo critérios 

objetivos, sem a 
interferência ou 

pressão dos sócios? 

         

Conselho de 
Administração 

 

Escolha dos demais 
diretores 

 

   O Executivo 
Principal seleciona 

os demais diretores 

e os submete à 
aprovação do 

Conselho de 

Administração, sem 
a interferência ou 

pressão dos sócios?  

     Dentre as responsabilidades do 
Conselho de Administração está 

incluído ratificar os membros dos 

órgãos de gestão indicados pelo 
principal executivo. Não há 

impedimento formal ou legal na 

indicação de toda a diretoria 
executiva pelo Conselho de 

Administração. Entretanto, a boa 

prática de governança recomenda 
que a escolha e indicação dos outros 

membros da diretoria executiva 

recaiam sobre o principal executivo. 

   

Conselho de 

Administração 

 
Relacionamento com os 

associados 

 

   O Conselho de 

Administração 

costuma prestar 
contas sobre suas 

atividades aos 

associados?   

     O Conselho de Administração deve 

prestar contas sobre suas atividades, 

com o objetivo de permitir um bom 
entendimento e avaliação de suas 

ações. Os principais veículos para 

essa comunicação são o relatório 
anual, o website e a assembleia 

geral. 

É permitido e desejável também o 
contato direto de conselheiros com 

os associados, observadas as regras 

de sigilo e equidade no tratamento 
das informações. 

   



 

    

 

Conselho de 
Administração 

 

Relacionamento com o 
executivo principal e seus 

subordinados 

 

   O Conselho de 
Administração 

estabelece uma 

comunicação clara e 
contínua com o 

executivo principal?  

     É vital que essa comunicação se 
estabeleça de forma clara e contínua 

e que propicie condições para a 

tomada de decisões eficazes. Para 
evitar conflitos, preservar a 

hierarquia e assegurar equânime 

distribuição de informação, o 
presidente do Conselho de 

Administração deve ser avisado/ 

consultado quando os conselheiros 
desejarem entrar em contato com 

executivos para algum 

esclarecimento. 

   

Conselho de 

Administração 

 
Relacionamento com a 

Auditoria Independente 

 

   A Auditoria 

Independente é 

escolhida, 
contratada e se 

reporta ao Conselho 

de Administração, 
por meio do Comitê 

de Auditoria, sem 

interferência dos 
sócios e diretores?    

     O relacionamento com os auditores 

independentes é dever indelegável 

do Conselho de Administração, a 
quem cabe escolhê-los, aprovar os 

respectivos honorários, ratificar 

planos de trabalho e avaliar seu 
desempenho. 

   

Conselho de 

Administração 

 
Relacionamento com o 

Conselho Fiscal 

   O Conselho de 

Administração 

reúne-se 
periodicamente com 

o Conselho Fiscal 

para tratarem de 

assuntos de interesse 

comum?  

     O Conselho de Administração deve 

reunir-se periodicamente com o 

Conselho Fiscal para tratar de 
assuntos de interesse comum e 

desenvolver uma agenda de 

trabalho produtiva para a 

associação.  

   

Conselho de 
Administração 

 

Relacionamento com o 
Conselho Fiscal 

   O Conselho de 
Administração 

fornece aos 

membros do 
Conselho Fiscal 

cópia integral das 

atas de todas as suas 
reuniões? 

     Como boa prática, a ata da reunião 
do Conselho de Administração e do 

Conselho Fiscal devem ser 

disponibilizadas, um ao outro. 

   

Conselho de 

Administração 
 

 

Relacionamento dos 
diretores com stakeholders 

 

   O Diretor Presidente 

e os demais 
diretores, com a 

orientação e 

supervisão do 
Conselho de 

Administração, 

mantêm um 
programa de 

     O executivo principal e os demais 

executivos e técnicos devem 
garantir um relacionamento 

transparente e de longo prazo com 

as partes interessadas e definir a 
estratégia de comunicação com elas. 

O executivo principal deve prestar 

contas e garantir que sejam 
fornecidas aos interessados as 

   



 

    

 

relacionamento de 
longo prazo com as 

partes interessadas?   

informações pertinentes, além das 
que são obrigatórias por lei ou 

regulamento, tempestivamente. 

Conselho de 
Administração 

 

Processo Sucessório do 
executivo principal 

   
 

O Conselho de 
Administração 

desenvolve e 

mantém atualizado 
um plano de 

sucessão do 

executivo principal?  

     Dentre as responsabilidades do 
Conselho de Administração está 

incluída a orientação do processo 

sucessório dos executivos. Deve ter 
sempre atualizado um plano de 

sucessão do executivo principal e 

assegurar que este o faça para todas 
as outras pessoas - chave da 

organização. 

   

Conselho de 

Administração 

 

Processo Sucessório dos 

diretores 

   O Conselho de 

Administração exige 

que o diretor 

presidente elabore e 

discuta com o 
conselho o plano de 

sucessão dos 

diretores? 

     É boa prática haver aproximação do 

Conselho de Administração com 

outros executivos da associação, 

coordenada pelo executivo 

principal, para avaliar possíveis 
candidatos à sucessão. 

 

 

   

Conselho de 

Administração 

 
Avaliação de Desempenho 

do Conselho 

   A organização 

realiza anualmente, 

uma avaliação 
formal do 

desempenho do 

conselho e seus 
comitês como órgão, 

do presidente do 

conselho e de cada 
um dos demais 

conselheiros? 

    Conselho de 

Administração 

 

Avaliar seu próprio desempenho, 

realizando, periodicamente, um 

processo de avaliação do 
funcionamento do Conselho de 

Administração e do desempenho de 

seus integrantes. 

Para a avaliação 

anual, itens como 

frequência dos 
membros, atrasos, 

disponibilidade de 

tempo, leitura de 
documentação 

prévia, participação 

nas deliberações, 
relacionamento com 

as demais instâncias 

são analisados e de 
extrema 

importância.  

Avaliação 

formal anual.  

A avaliação  

individual dos  

conselheiros,  
particularmente 

nos aspectos  

de frequência e 
participação  

qualificada nas 

reuniões têm 
grande  

importância 

para indicação 
à reeleição. 

Conselho de 
Administração 

 

Avaliação de Desempenho 
do Executivo Principal 

   O Conselho de 
Administração 

realiza anualmente 

uma avaliação 
formal de 

desempenho do 

Executivo Principal, 
com base em 

objetivos e metas 

previamente 
definidas? 

     O Conselho de Administração deve 
fazer, anualmente, uma avaliação 

formal do desempenho do executivo 

principal. 

   

Conselho de 

Administração 

 

   O Executivo 

Principal avalia 

formalmente os 

     Cabe ao executivo principal avaliar 

o desempenho de sua equipe e 

estabelecer um programa de 

   



 

    

 

Avaliação de Desempenho 
dos demais Diretores 

diretores, uma vez 
por ano, e 

compartilha estas 

avaliações com o 
Conselho de 

Administração? 

desenvolvimento. Os resultados 
relevantes devem ser informados ao 

Conselho de Administração, com o 

fim de nutrir o processo de 
desenvolvimento das pessoas na 

associação.  

Conselho de 
Administração 

 

Segregação das funções de 
Presidente do Conselho de 

Administração e 

Executivo Principal 

   Os cargos de 
Presidente do 

Conselho de 

Administração e de 
Executivo Principal 

são ocupados por 

pessoas distintas? 

     Para que não haja concentração de 
poder, em prejuízo de supervisão 

adequada da gestão, deve ser 

evitado o acúmulo das funções de 
presidente do Conselho de 

Administração e executivo principal 

pela mesma pessoa. 

   

Conselho de 

Administração 

 

Executivo Principal. 

   O Executivo 

Principal é membro 

do Conselho de 

Administração? 

     É recomendável que o executivo 

principal não seja membro do 

Conselho de Administração, porém 

é boa prática sua participação nas 
reuniões de conselho, como 

convidado. 

   

Conselho de 
Administração 

 

Reuniões privadas 

   Existe a prática dos 
conselheiros se 

reunirem 

periodicamente, sem 
a presença de 

executivos da 

empresa? 

         

Conselho de 

Administração 

 
Comitês 

 

   O Conselho de 

Administração 

possui Comitês 
compostos 

exclusivamente por 

Conselheiros? 
(Comitê de 

Auditoria, Comitê 

de Remuneração, 
Comitê de 

Governança, etc)  

         

Conselho de 

Administração 
 

Regimento Interno dos 

Comitês 
 

   Os Comitês 

possuem 
Regimentos 

Internos, 

especificando suas 
atribuições e modus 

operandi? 

         

Conselho de 
Administração 

 

Coordenação dos Comitês 

   Os Comitês são 
coordenados por 

conselheiros 

independentes? 

         



 

    

 

Conselho de 
Administração 

 

Composição dos Comitês 
 

   Os executivos da 
empresa fazem parte 

de algum comitê? 

         

Conselho de 

Administração 
 

Introdução de Novos 

Conselheiros 
 

   A organização 

possui um programa 
estruturado para a 

integração de os 

novos conselheiros? 

     Deve haver um plano estruturado de 

integração aos novos conselheiros, 
incluindo sua apresentação aos 

outros membros do colegiado, ao 

executivo principal e aos demais 
gestores da associação. Cada 

conselheiro deve passar por um 

programa de introdução, com a 
descrição de sua função e suas 

responsabilidades.  

   

Conselho de 

Administração 
 

Orçamento 

   O Conselho de 

Administração 
possui um 

orçamento anual 

próprio, aprovado 
pelos associados? 

 

     O Conselho de Administração deve 

possuir orçamento anual para o 
exercício das suas funções, como 

parte do orçamento geral da 

associação. 
Não havendo impedimento 

estatutário ou de legislação 

específica, a associação poderá 
custear ou reembolsar despesas 

incorridas pelo conselheiro para o 

exercício de suas atribuições 
(passagens, hospedagens, refeições, 

inscrições em eventos), desde que 

essas despesas sejam do interesse da 

associação e tenham sido 

comprovadas por documentação 
idônea, dentro de padrões razoáveis 

de custo. 

   

 

Conselho de 
Administração 

 

Orçamento 
 

 

 

   Os conselheiros têm 

o direito de fazer 
consultas a 

profissionais 

externos 
(advogados, 

auditores, 

especialistas, etc) 
com recursos pagos 

pela empresa de 

forma a obter 
subsídios em 

matérias de 

relevância?   

         

Secretaria do Conselho de    O Conselho de      Para aprimorar o funcionamento do    



 

    

 

Administração Administração 
possui uma 

secretaria da 

governança, que 
assessora o conselho 

no exercício de suas 

atividades? 

sistema de governança, o conselho 
de administração pode contar com 

uma secretaria de governança para 

apoiá-lo no exercício de suas 
atividades. 

 

Reuniões 

 

Preparação e 
Documentação 

   A documentação a 

ser utilizada durante 

as reuniões do 
Conselho de 

Administração é 

distribuída aos 
conselheiros, com 

pelo menos, sete 

dias de 
antecedência? 

    Material para 

leitura prévia, 

enviado por e-
mail, com 

antecedência. 

A eficácia das reuniões do Conselho 

de Administração depende muito da 

qualidade da documentação 
distribuída antecipadamente 

(recomenda-se o mínimo de sete 

dias) aos conselheiros. Os 
conselheiros devem ter lido toda a 

documentação e estar preparados 

para a reunião. 
 

   

Reuniões 

 

Atas 
 

   As atas são 

redigidas e 

aprovadas 
formalmente ao final 

das reuniões? 

     As atas devem ser redigidas ao final 

das reuniões, com clareza e 

registrando todas as decisões 
tomadas, abstenção de voto por 

conflito de interesses, 

responsabilidades, prazos e ser 
assinadas por todos os presentes. A 

ata, após escrita, também deve ser 

aprovada formalmente, como o 
último ato da reunião. 

   

Calendário Anual 

 
Datas e Pautas das 

Reuniões 

   O Conselho de 

Administração 
possui um 

calendário anual 

com as datas das 
reuniões ordinárias 

de conselho e uma 

agenda anual 
temática com 

assuntos relevantes e 

datas de discussão? 

     Recomenda-se que durante o 

primeiro quadrimestre seja pautada 
a aprovação do relatório de 

atividades, demonstrativos 

financeiros, relatórios da auditoria 
do exercício anterior. Recomenda-

se também que, no último trimestre, 

sejam aprovados o plano de 
trabalho e o orçamento do ano 

seguinte. 

   

Calendário Anual 

 

Frequência das Reuniões 
Ordinárias 

 

   As reuniões 

ordinárias do 

Conselho de 
Administração são 

feitas com 

frequência não 
maior do que mensal 

e não menor do que 

trimestral? 

         

Calendário Anual    Os Diretores são          



 

    

 

 
Convidados 

 

automaticamente 
convidados para 

participarem das 

reuniões do 
Conselho de 

Administração? 

Educação Continuada dos 
Conselheiros  

   A organização 
promove a educação 

continuada de seus 

conselheiros? 

     Em face da necessidade de o 
conselheiro de administração 

aprimorar seu desempenho, é 

aconselhável que busque 
desenvolvimento constante das 

competências necessárias para a 

execução da missão estatutária da 
associação. 

Conselheiros Educação 
continuada 

dos 

conselheiros 

 

Auditoria Independente 

 

Política de Contratação 
 

   A organização 

possui uma política 

clara e objetiva de 
avaliação, 

contratação, rotação 

e independência da 
Auditoria 

Independente e 

divulga esta política 
aos sócios? 

     Recomenda-se para todas as 

associações a contratação de 

auditoria independente, respeitando 
as obrigações legais e suas 

restrições orçamentárias. 

O objetivo da elaboração de 
relatórios pela auditoria 

independente é aumentar o grau de 

confiança nas demonstrações 
contábeis. 

   

Auditoria Independente 

Independência Assegurada 

   O Conselho de 

Administração, por 
meio do Comitê de 

Auditoria atua 

ativamente com o 
objetivo de 

assegurar a 

independência da 
Auditoria 

Independente? 

     A auditoria deve ser contratada por 

período predefinido, podendo ser 
recontratada após avaliação formal 

do desempenho e de sua 

independência. Recomenda-se que 
o período máximo de prestação de 

serviço da mesma auditoria 

independente seja de cinco anos. 

   

Auditoria Independente 
 

Recomendações do 

Auditor Independente 

   A Auditoria 
Independente 

aprovou as 

demonstrações 
financeiras do 

último exercício da 

empresa, sem 
ressalvas? 

     No parecer estão definidos o 
escopo, os trabalhos efetuados, a 

opinião emitida e, por 

consequência, a responsabilidade 
assumida. O Conselho de 

Administração deve disponibilizar o 

parecer dos auditores às partes 
interessadas, tão logo sejam 

aprovadas as demonstrações 

financeiras. 

   

Auditoria Independente 
 

Contratação e 

Independência  

   Os auditores são 
contratados por um 

período pré-definido 

e só podem ser 

         



 

    

 

recontratados após 
avaliação formal e 

documentada, 

efetuada pelo 
Comitê de Auditoria 

e/ou Conselho de 

Administração?  

Auditoria Independente 

 

Contratação e 
Independência 

   A organização adota 

a política de rodízio 

das empresas de 
auditoria 

independente, com 

período máximo de 
cinco anos 

consecutivos por 

empresa? 

         

Auditoria Independente 
 

Contratação e 

Independência 

   A organização 
utiliza como auditor 

independente 

alguma das 
empresas líderes 

globais de auditoria? 

         

Auditoria Independente 
 

Serviços extra-auditoria 

 

   O auditor 
independente presta 

outros serviços além 

dos de auditoria para 
a organização?  

         

Auditoria Independente 

 
Prestação de Serviços  

   Caso o auditor 

independente preste 
outros serviços, o 

Comitê de Auditoria 

e/ou o Conselho de 
Administração tem 

ciência de todos os 

serviços prestados e 
honorários?  

         

Auditoria Independente 

 

Normas profissionais de 
independência  

   Existem executivos 

da empresa que 

atuavam 
anteriormente como 

auditores da 

companhia? 

         

Conselho Fiscal 

 

Permanente ou 
Temporário 

   A organização 

possui um Conselho 

Fiscal instalado, em 
caráter permanente 

ou temporário em 

funcionamento? 

     As boas práticas de governança 

recomendam a previsão em estatuto 

social de um conselho fiscal em 
caráter permanente, como 

importante elemento no sistema de 

governança das associações. 

   



 

    

 

Conselho Fiscal 
 

Regimento Interno  

   O Conselho Fiscal 
possui um 

Regimento Interno 

formalizado? 

     A boa prática recomenda que o 
Regimento Interno não iniba a 

liberdade de ação individual  

dos conselheiros. 

   

Conselho Fiscal 

 

Participação 

   O Conselho Fiscal 

opina a respeito das 

propostas dos órgãos 
de administração a 

serem submetidas à 

Assembleia ou 
reunião de sócios?  

     Ao conselho fiscal compete opinar 

sobre as propostas dos demais 

órgãos da administração a serem 
submetidas à assembleia geral, 

relativas às operações patrimoniais 

relevantes. 

   

Conselho Fiscal 

 

Representatividade  

   Todos os sócios ou 

grupo de sócios 

estão representados 

no Conselho Fiscal, 

mesmo nas 

empresas sem 
controle definido? 

     O conselho fiscal é eleito pela 

assembleia geral. 

   

Conselho Fiscal 

 
Composição 

   O conselho fiscal é 

composto por três 
membros titulares 

independentes, não 

integrantes do 
quadro associativo? 

 

 
 

 

 
 

     Recomenda-se que o conselho fiscal 

seja composto por três membros 
titulares independentes, não 

integrantes do quadro associativo. 

Os membros do órgão não devem 
exercer nenhuma outra função na 

associação, nem devem ter relações 

comerciais, ser cônjuges ou 
parentes dos membros do Conselho 

de Administração, do principal 

executivo, ou de qualquer 
colaborador remunerado ou 

voluntário. 

   

Conselho Fiscal 
 

Agenda de Trabalho 

   O Conselho Fiscal, 
em cooperação com 

o Comitê de 

Auditoria, coordena 
suas atividades com 

as dos auditores 

internos e 
independentes de 

forma a buscar uma 

agenda de trabalho 
positiva e 

mutuamente 

benéfica? 

     Os auditores devem comparecer às 
reuniões do conselho fiscal sempre 

que isto for solicitado por seus 

membros, para prestar informações 
relacionadas ao seu trabalho. O 

conselho fiscal e os auditores 

independentes devem buscar uma 
agenda de trabalho produtiva e 

mutuamente benéfica. 

   

Conselho Fiscal 
 

Relacionamento com o 

Comitê de Auditoria 

   O Conselho Fiscal 
realiza algumas 

reuniões conjuntas 

com o Comitê de 

         



 

    

 

 Auditoria? 

Conselho Fiscal  

 

Relacionamento com a 
Auditoria Independente e 

Auditoria Interna 

 

   O Conselho Fiscal 

se comunica com 

representantes da 
Auditoria 

Independente e 

membros da 
Auditoria Interna? 

         

Código de Conduta 

 

Existência  
 

   A organização 

possui um código de 

conduta elaborado 
pela Diretoria e 

aprovado pelo 

Conselho de 

Administração?  

         

Código de Conduta 

 
Informações Privilegiadas 

   O Código de 

Conduta coíbe 
claramente o uso de 

informações 

privilegiadas para 
benefício próprio ou 

de terceiros? 

     É fundamental que o código de 

conduta complemente os 
dispositivos estatutários no que 

tange à restrição a qualquer tipo de 

benefício próprio por parte dos 
membros dirigentes remunerados ou 

voluntários, bem como do quadro 

executivo no exercício de suas 
atribuições. 

   

Código de Conduta 

 
Abrangência 

   O Conselho de 

Administração 
estabelece a 

abrangência, 

princípios éticos e 
políticas para a 

elaboração e uso do 

Código de Conduta 
e aprova este código 

antes de sua 

divulgação e 
aplicação?  

     Elemento importante dentro do 

conjunto de boas práticas de 
governança, é notória a necessidade 

de um código de conduta produzido 

e seguido pela associação. 
Aprovado e afiançado pelo 

conselho de administração ou pela 

assembleia, conforme definido em 
seu estatuto social. 

   

Código de Conduta 

 

Responsabilidade Sócio- 
Ambiental  

   O Código de 

Conduta define de 

forma clara as 
responsabilidades 

sociais e ambientais 

da empresa, 
acionistas /sócios, 

administradores, 

colaboradores, 
fornecedores e 

demais partes 

interessadas? 

     As associações deverão considerar 

para o cumprimento de seus fins, 

quando aplicável, o uso racional dos 
recursos naturais, a prática do 

consumo consciente e a 

minimização de qualquer impacto 
ambiental negativo, reconhecendo 

que o meio ambiente é uma 

questão-chave no desenvolvimento 
socioeconômico da sociedade. 

   



 

    

 

Código de Conduta 
 

Programa de Educação 

Continuada 

   O Código de 
Conduta é 

amplamente 

divulgado a todos os 
implicados e existe 

um programa de 

educação continuada 
para todos os níveis 

da empresa com o 

objetivo de garantir 
a efetividade do 

Código e Conduta?  

     É importante que o código de 
conduta tenha ampla difusão e que 

novos membros dos órgãos de 

direção e gestão, assim como 
voluntários, colaboradores e 

parceiros, tomem conhecimento e 

formalizem a sua adesão ao 
documento, devendo existir canais 

disponíveis para que possam ser 

realizadas sugestões de 
aperfeiçoamento. 

Todos os 
colaboradores 

Programa de 
Educação 

Continuada 

 

Código de Conduta 
 

Canal de Denúncias  

   O Canal de 
Denúncias e os 

mecanismos de 

resolução de 
questões éticas estão 

previstos e 

regulados no Código 
de Conduta?   

     Recomenda-se que o documento 
enuncie o meio para 

encaminhamento de críticas e/ou 

denúncias de ordem ética. 

   

Código de Conduta 

 

Doações Voluntárias  

   A empresa possui 

uma cláusula no 

Código de Conduta 
ou política 

específica, aprovada 

pelo Conselho de 
Administração, que 

trata das doações 

voluntárias, 

inclusive as 

destinadas aos 
candidatos e 

partidos políticos?  

     Alguns temas são imprescindíveis e 

devem constar no código de 

conduta, tais como: reação e 
prevenção de fraudes, assédio moral 

e ou sexual, nepotismo, atividades 

políticas partidárias, uso de drogas e 
álcool, direito à privacidade, 

recebimento de presentes, 

transparência sobre a origem das 

doações, discriminação no ambiente 

de trabalho e/ou beneficiários da 
sua atividade e respeito às leis. 

   

Código de Conduta 

 
Comitê: Independência e 

Autonomia 

 

   A empresa possui 

um Comitê de 
Conduta, dotado de 

independência e 

autonomia e 
vinculado 

diretamente ao 

Conselho de 
Administração? 

     O Comitê de Conduta é um órgão 

executivo encarregado de 
implementação, disseminação, 

treinamento, revisão e atualização 

do código de conduta e dos canais 
de comunicação. O comitê é 

subordinado ao conselho de 

administração ou a quem este 
último delegar. 

   

Código de Conduta 

 
Comportamento esperado 

dos envolvidos 

    A empresa possui 

um Código de 
Conduta que implica 

os sócios, 

administradores, 
colaboradores, 

     Explicitando os princípios que 

norteiam as atividades 
organizacionais, o código de 

conduta deve registrar de forma 

clara a política relativa à postura e 
ao comportamento de todos os 

   



 

    

 

fornecedores de 
produtos e serviços 

e demais partes 

interessadas?  

conselheiros, associados, dirigentes, 
colaboradores remunerados ou 

voluntários e demais envolvidos 

diretamente tanto entre si, quanto 
com relação às demais partes 

interessadas (stakeholders). 

Código de Conduta 
 

Conflitos de Interesses 

    O Conselho de 
Administração 

monitora de forma 

ativa e administra 
conflitos de 

interesse dos sócios, 

executivos e dos 
próprios 

conselheiros? 

     O código de conduta deve elucidar 
de forma objetiva a maneira pela 

qual as pessoas envolvidas em 

possíveis conflitos de interesses 
devam proceder para se absterem de 

participar das deliberações, ou, em 

alguns casos, o afastamento da 
associação. 

   

Código de Conduta 

 
Cumprimento 

    A Diretoria, como 

guardiã, zela e dá 
efetividade ao 

cumprimento do 

Código de Conduta 
da organização? 

     O executivo principal, em conjunto 

com os demais executivos e 
técnicos, deve zelar pelo 

cumprimento do código de conduta 

aprovado pelo Conselho de 
Administração. 

   

Conduta e Conflito de 

Interesses 
 

Empréstimos – partes 

relacionadas 

    O Estatuto proíbe 

empréstimos em 
favor das partes 

relacionadas? 

         

Controles Internos 

 

Revisão Anual 

    O Conselho de 

Administração, por 

meio do Comitê de 
Auditoria, assegura 

que a diretoria 

reveja anualmente, 
com o auxílio dos 

demais órgãos de 

controle, a eficácia 
dos sistemas de 

controles internos?   

     A eficácia de tais sistemas deve ser 

revista, no mínimo, anualmente. 

Esses sistemas de controles internos 
deverão também estimular que os 

órgãos da administração, 

encarregados de monitorar e 
fiscalizar, adotem atitude 

preventiva, prospectiva e proativa 

na minimização e na antecipação de 
riscos. 

 

   

Controles Internos 

 
Responsabilidade do 

Executivo Principal 

    O executivo 

principal é 
formalmente 

responsável pela 

criação, 
implementação e 

avaliação de 

sistemas de 
controles internos? 

         

Prestação de Contas     A Diretoria presta 

conta 

     O executivo principal, em conjunto 

com os demais executivos e 

   



 

    

 

tempestivamente ao 
Conselho e, em caso 

de infringência do 

código, bem como 
das respectivas 

ações corretivas ou 

punitivas tomadas?  

técnicos, deve zelar pelo 
cumprimento do código de conduta 

aprovado pelo Conselho de 

Administração. 

Gestão  

 

Transparência 
 

    A empresa possui 

uma política de 

divulgação de 
informações (atos ou 

fatos relevantes), 

que formaliza o uso 
dos meios e mídias 

eletrônicas e de 

porta vozes para 
cada assunto a ser 

divulgado? 

     Canais virtuais e outros meios 

tecnológicos devem ser explorados 

para buscar a rapidez e larga 
difusão de informações. 

Os sócios devem ser tratados de 

forma equitativa. Assim, devem ter 
acesso às informações da 

organização, simultaneamente. 

 
 

 

   

Gestão  

 
Transparência 

 

    O relatório anual, 

website ou 
divulgação pública 

inclui informações 

substanciais sobre 
transações com 

partes relacionadas?   

         

Gestão  
 

Transparência 

 

    A organização 
prepara os relatórios 

financeiros 

legalmente exigidos 
e na data requerida? 

         

Gestão  

 
Transparência 

 

    O relatório anual 

possui uma seção 
específica dedicada 

às práticas de 

Governança 
Corporativa 

adotadas ou em 

processo de 
implementação na 

organização? 

         

Gestão  

 
Transparência 

 

    O Estatuto Social, o 

relatório anual ou 
algum outro 

documento 

corporativo 
explicam o modelo 

de Governança 

Corporativa adotado 

         



 

    

 

pela organização? 

Padrões de Conduta e 

Comportamentos 

Aplicáveis a um ou mais 
agentes 

 

Atos Ilícitos 

    A empresa possui 

uma política de 

prevenção e 
detecção de atos de 

natureza ilícita, tais 

como a prática de 
corrupção, fraude ou 

suborno? 

         

Comitê de Auditoria 

 
Cumprimento das leis 

    O Conselho de 

Administração com 
o apoio do Comitê 

de Auditoria 

monitora o 

cumprimento das 

leis, regulamentos e 

sistemas de 
conformidade da 

empresa? 

     As Políticas de Conformidade 

fixam os limites éticos aceitáveis e 
cuidados necessários na ação da 

equipe executiva e técnica, práticas 

e circunstâncias alinhadas com o 

código de conduta. O comitê de 

auditoria, por meio do plano de 

trabalho da auditoria interna, deve 
verificar e confirmar a aderência 

pela diretoria à política de riscos e 

conformidade (compliance) 
aprovada pelo conselho. 

   

Comitê de Auditoria 

 
Monitoramento  

    O Comitê de 

Auditoria monitora e 
mantém o Conselho 

informado sobre os 

aspectos de ética e 
conduta, incluindo a 

efetividade do 

Código de Conduta 
e Canal de 

Denúncias e 

eventual existência 
de fraudes? 

     O canal de denúncias, previsto e 

regulamentado no código de 
conduta da organização, é 

instrumento relevante para acolher 

opiniões, críticas, reclamações e 
denúncias, contribuindo para o 

combate a fraudes e corrupção, e 

para a efetividade e transparência na 
comunicação e no relacionamento 

da organização com as partes 

interessadas. 

   

Comitê de Auditoria 

 
Aprovação de plano de 

trabalho – Auditoria 

Independente  

    O Conselho de 

Administração, por 
meio do Comitê de 

Auditoria, avalia e 

aprova o plano de 
trabalho a ser 

realizado pela 

Auditoria 
Independente? 

         

Comitê de Auditoria 

 

Seleção - Auditoria 
Independente  

 

 

    O Conselho de 

Administração e o 

Comitê de Auditoria 
selecionam os 

auditores 

independentes e 

         



 

    

 

avaliam 
periodicamente os 

seus trabalhos? 

Comitê de Auditoria 
 

Responsabilidades 

    O Comitê de 
Auditoria com o 

auxílio dos auditores 

internos e 
independentes têm 

atuado de forma 

proativa para 
melhorar os 

controles e 

procedimentos 
internos, tratamentos 

contábeis, 

atendimentos ao 
sistema de 

conformidade e 

análise de 
possibilidade de 

fraudes. 

     O comitê de auditoria deve, 
juntamente com os auditores 

independentes, tratar dos seguintes 

temas: práticas contábeis da 
organização; estimativas e 

julgamentos relevantes utilizados na 

elaboração das demonstrações 
financeiras; principais fatores de 

risco, incluindo sociais, ambientais 

e de governança; mudanças do 
escopo da auditoria independente; 

existência de deficiências relevantes 

e/ou falhas significativas nos 
controles internos; fraudes e atos 

ilegais; independência e qualidade 

da equipe do trabalho; plano de 
trabalho; eventuais divergências 

com a diretoria; principais pontos 

de auditoria identificados e o seu 
efeito nas demonstrações 

financeiras e no relatório de 

auditoria. 

   

Auditoria Independente 
 

Outros Serviços 

    A empresa possui 
uma política, 

aprovada pelo 

Conselho de 

Administração, para 

a contratação junto à 
auditoria 

independente, de 

outros serviços que 
não sejam os de 

auditoria.   

     A organização deve estabelecer 
uma política para disciplinar a 

realização, pela mesma firma de 

auditoria independente, de outros 

serviços que não sejam de auditoria 

das demonstrações financeiras. Essa 
política deve: ser aprovada pelo 

conselho de administração (ou, na 

sua ausência, pela assembleia); 
prever que nenhum outro serviço 

contratado possa colocar em risco a 

objetividade e independência 
requerida do auditor independente; 

assegurar que a contratação de 

outros serviços necessariamente 
deva ser aprovada pelo conselho de 

administração (ou, na sua ausência, 

pela assembleia). 

   

Comitê de Auditoria 
 

Auditoria Interna 

    A empresa possui 
uma auditoria 

interna que se 

reporta diretamente 
e tem seus trabalhos 

coordenados pelo 

     O comitê de auditoria, por meio do 
plano de trabalho da auditoria 

interna, deve verificar e confirmar a 

aderência pela diretoria à política de 
riscos e conformidade (compliance) 

aprovada pelo conselho. 

   



 

    

 

Conselho de 
Administração por 

meio do Comitê de 

Auditoria?   

Comitê de Auditoria  
 

Trabalhos da Auditoria 

Interna 

    O Conselho de 

Administração, com 

o apoio do Comitê 
de Auditoria, 

participa ativamente 

do planejamento e 
coordenação dos 

trabalhos de 

Auditoria Interna.  

         

Comitê de Auditoria 

 

Estatutário ou Não 

    A empresa possui 

um Comitê de 

Auditoria estatutário 

ou não estatutário, 
independente e 

qualificado? 

     A existência de um comitê de 

auditoria é uma boa prática para 

todo e qualquer tipo de organização, 

independentemente de seu estágio 
do ciclo de vida; no entanto, não 

exime o conselho de administração 

da responsabilidade plena sobre os 
assuntos tratados pelo comitê, uma 

vez que este é órgão de apoio do 

conselho. 
Na ausência do comitê de auditoria, 

o próprio conselho de administração 

deve desempenhar as funções que 
seriam do comitê. 

   

Comitê de Auditoria 

 
Composição 

    O Comitê de 

Auditoria é 
formado, em sua 

maioria, por 

conselheiros 
independentes e 

coordenado por um 

conselheiro 
independente? 

     Deve ser formado, 

preferencialmente, apenas por 
conselheiros e que o coordenador 

seja um conselheiro independente. 

Caso isso não seja possível, o 
comitê deve ser composto de forma 

que um conselheiro seja o 

coordenador e a maioria de seus 
membros também sejam 

conselheiros. 

   

Comitê de Auditoria 
 

Composição 

 

    O Comitê de 
Auditoria é 

composto 

exclusivamente por 
conselheiros não 

executivos? 

         

Comitê de Auditoria 

 
Perfil dos Membros 

    Ao menos um 

membro do Comitê 
de Auditoria possui 

notório 

conhecimento na 

         



 

    

 

área de finanças e 
contabilidade? 

Comitê de Auditoria 

 
Reunião com Conselho 

Fiscal 

    O Comitê de 

Auditoria reúne-se 
regularmente com o 

Conselho Fiscal, 

executivo principal e 
demais diretores? 

         

Comitê de Auditoria 

 

Reunião com Auditoria 
interna e com Auditoria 

Independente 

    O Comitê de 

Auditoria reúne-se 

regularmente com a 
auditoria interna e a 

auditoria 

independente? 

         

Inovação 

 

Existência de Política  
 

    A empresa possui 

uma política de 

inovação aprovada e 
monitorada 

periodicamente pelo 

Conselho.   

    Regimento 

Interno Comitê 

de Inovação. 

    

 

 

 


