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RESUMO 

 

Objetivo – Este estudo se propõe a identificar as limitações trazidas pela natureza 

estatal para a integridade das sociedades de economia mista.  

Metodologia – A pesquisa teve uma abordagem qualitativa, explorando entrevistas 

semiestruturadas com agentes do setor. 

Resultado – O resultado da pesquisa demonstra que, quando aplicado ao contexto 

das estatais, a busca pela integridade deve considerar que, em sua essência, esse 

setor possui idiossincrasias que podem impactar na capacidade de “honrar a palavra”.  

Porém a integridade empresarial não pode nem deve ser suprimida ou minimizada 

com a justificativa da função social ou interesse público, pois isso poderia representar, 

alguma forma de deturpação ou desvio da finalidade pública, com afronta a princípios 

constitucionais. 

Limitações – A pesquisa está limitada a sociedades de economia mista, isto é, com 

controle direto ou indireto da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, bem 

como às características de uma pesquisa qualitativa, a qual, apesar de permitir 

ampliar a compreensão dos fenômenos, contém riscos relacionados com a 

capacidade de generalização do estudo.  

Contribuições Práticas – A partir desses resultados, as sociedades de economia 

mista podem identificar eventuais riscos e limitações da integridade e, 

consequentemente, atuar na prevenção e mitigação desses riscos.  

Contribuições Sociais – Ao se identificar riscos de integridade, poder-se-á atuar no 

fortalecimento da governança e conformidade organizacional, reduzindo a 

probabilidade de escândalos corporativos e riscos de danos à imagem da organização 

e, em consequência, contribuindo para o desenvolvimento do mercado onde a estatal 

atua e, consequentemente para o país. 

Originalidade – Pelo nosso conhecimento, este é o primeiro estudo que relaciona a 

integridade das sociedades de economia mista com as singularidades da mesma, 

como é o caso do interesse público.  

Palavras-chave: Integridade; Governança; Interesse Público; Sociedade de 

Economia Mista. 

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado / Artigo Original.  



 

 

ABSTRACT 

 

Purpose – This study purpose to identify the limitations brought about by the public 

nature for the integrity of mixed capital company. 

Design/Methodology – The research had a qualitative approach, exploring semi-

structured interviews with agents of the sector. 

Findings – When applied to the state context, the result of the research shows the 

pursuit of integrity should consider that, in its essence, this sector has idiosyncrasies, 

which can impact the ability to "keep your word". The corporate integrity cannot, nor 

should, be suppressed trying to justify the social function or public interest, for this 

could represent some form of misrepresentation or deviation from the public purpose, 

with affront to constitutional principles. 

Research Limitations – Research is limited to mixed capital company, those in which 

direct or indirect control is of the Union, the States, the Federal District or the 

Municipalities, as well as the characteristics of a qualitative research, which, although 

it allows to increase the understanding of the phenomena, contains risks related to the 

generalization capacity of the study. 

Practical Implications – Based on these results, mixed-capital companies can identify 

possible risks and limitations for integrity and, consequently, act in the prevention and 

decrease of these risks. 

Social Implications – By identifying integrity risks, we can act to strengthen 

governance and organizational compliance, reducing probability of corporate scandals 

and risks of damage to the organization's image and, therefore, contribute to the 

development of the market, where the mixed capital company operates and the 

development of the country. 

Originality – As far as we know, this is the first study that relates integrity, social 

function and public interest in mixed capital company. 

Keywords: Integrity; Governance; Public interest; Mixed Capital Company. 

Paper category: Master's thesis / Research Paper. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação tem como objetivo identificar os efeitos da natureza estatal 

para a integridade das sociedades de economia mista, partindo da perspectiva da 

teoria de Jensen (2009), segundo a qual integridade seria “honrar a palavra”. 

Seguindo essa proposta, na segunda seção apresenta-se o referencial teórico, 

o qual foi dividido em três tópicos. O primeiro versa sobre as sociedades de economia 

mista, apresentando o contexto normativo em que se insere, situando-a como uma 

estatal, dentro da administração pública indireta. No mesmo tópico há também um 

breve histórico que traça as características das Sociedades de Economia Mista 

(SEM), sua função social e o interesse público que fundamenta sua criação. O 

segundo tópico é referente à integridade empresarial, dando um panorama das 

diversas conceituações encontradas, além da distinção entre integridade e programa 

de integridade e da relação da integridade com a conformidade e a governança 

corporativa. O terceiro tópico apresenta o problema de agência e principal-principal, 

considerando que a SEM tem controlador público, a fim de identificar as 

singularidades deste tipo societário, de modo a, mais adiante, nos permitir confrontar 

essas idiossincrasias com o conceito de integridade, de modo a identificarmos os 

efeitos trazidos pela natureza estatal para a integridade das sociedades de economia 

mista. 

A pesquisa tem uma abordagem qualitativa, explorando entrevistas 

semiestruturadas com agentes do setor, conforme detalhado na terceira seção. 

As revelações da pesquisa, encontram-se na quarta seção, passando pelos 

dilemas e desafios da SEM para manter a integridade, tais como: prioridade do 

interesse público e lucratividade, consistência de ações no longo prazo e pressões 

políticas. Os resultados demonstram que embora se possa considerar o mesmo 

conceito de integridade para as empresas privadas e para as empresas estatais, estas 

últimas possuem peculiaridades decorrentes da sua finalidade pública e do 

controlador público que podem, por vezes, resultar em eventual risco à integridade. 

Ou seja, quando aplicada ao contexto das estatais, a busca pela integridade deve 

considerar que, em sua essência, esse setor possui singularidades que podem 

impactar na capacidade de honrar a palavra. 
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Com isso, este estudo revela a importância de se manter o equilíbrio entre os 

objetivos da SEM, em especial lucratividade, função social e interesse público, a fim 

de evitar alguma forma de deturpação ou desvio da finalidade pública, com afronta 

aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade 

e eficiência. 

A partir desses resultados, as sociedades de economia mista podem atuar na 

prevenção e mitigação desses riscos e no fortalecimento da governança e 

conformidade organizacional, reduzindo a probabilidade de escândalos corporativos 

e riscos de danos à imagem da organização, em consequência, contribuindo para o 

desenvolvimento do mercado e do país. 

A pesquisa está delimitada ao contexto das sociedades de economia mista, 

bem como às características de uma pesquisa qualitativa, a qual, apesar de permitir 

ampliar a compreensão dos fenômenos, contém riscos relacionados com a 

capacidade de generalização do estudo.  Não são tratadas, portanto, as empresas 

públicas, onde o ente estatal é o único proprietário ou acionista, uma vez que por não 

estarem sujeitas às mesmas forças de mercado, exigiria construções específicas e 

distintas de investigação.  Entretanto, em grande parte, os resultados deste trabalho 

podem ser úteis para compreender o fenômeno da integridade também para as 

empresas públicas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico aqui apresentado alicerça a pesquisa realizada com foco 

no problema de pesquisa trazido à baila, ou seja, identificar o efeito da natureza estatal 

para a integridade das sociedades de economia mista.  

2.1 As sociedades de economia mista 

2.1.1 Contexto normativo 

Empresas Estatais são empresas públicas e sociedades de economia mista, 

entidades da administração pública indireta, segundo o Decreto-Lei nº 200/67 

(BRASIL, 1967) e a Lei nº 13.303/16 (BRASIL, 2016).  

A Administração Pública Federal compreende a Administração Direta e Indireta 

(BRASIL, 1967, Art. 4º e 5º). A Administração Direta se constitui dos serviços 

integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios. 

A Administração Indireta compreende entidades dotadas de personalidade jurídica 

própria: autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações 

públicas.  

A Autarquia pressupõe um serviço autônomo, criado por lei, com personalidade 

jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da 

Administração Pública que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão 

administrativa e financeira descentralizada (BRASIL, 2016).  

A Empresa Pública é entidade dotada de personalidade jurídica de direito 

privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, criada por lei para a 

exploração de atividade econômica que o Governo seja levado a exercer por força de 

contingência ou de conveniência administrativa (BRASIL, 2016). 

Já a Sociedade de Economia Mista é a entidade dotada de personalidade 

jurídica de direito privado, criada por lei para a exploração de atividade econômica, 

sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua 

maioria à União, Estado, Distrito Federal, Município ou entidade da Administração 

Indireta (BRASIL, 2016).  
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Portanto, é no âmbito da Administração Pública Indireta que se dará o foco 

desta pesquisa, em especial com referência à SEM, um tipo societário que, por força 

de lei, detém personalidade jurídica de direito privado, muito embora viva numa 

fronteira entre o direito público e o privado. Nesse aspecto, considerando as amarras 

legais que hoje circundam a atuação da estatal, Aragão (2018, p. 169-171) 

acrescenta: 

Sob essa perspectiva, o mais correto em relação ao regime jurídico das 
empresas estatais é afirmar que não é propriamente nem de Direito Privado, 
nem de Direito Público, tampouco de direito privado com derrogações de 
direito público: trata-se de outro regime jurídico, híbrido e atípico, decorrente 
da junção de elementos de ambos, elementos estes que, depois de colocados 
no mesmo ambiente, se modificam recíproca e intrínsecamente, de modo 
que, nem o elemento de direito privado o será como se estivesse sendo 
aplicado a um particular qualquer, nem os elementos de direito público que 
continuam sendo aplicáveis às estatais o serão como incidem sobre o geral 
dos organismos públicos. 

Muito embora, como registra Aragão (2018, p. 165), 

As empresas estatais surgiram como uma tentativa de o Estado ter 
instrumentos ágeis de ação, partindo-se do pressuposto de que as pessoas 
jurídicas direito público possuíam amarras e controles que impediam uma 
atuação eficiente, sobretudo na seara econômica, onde a inovação e o 
dinamismo do mercado exigem uma atuação mais célere e adaptável a cada 
momento e demanda. 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, ao tratar da 

Administração Pública em seu Capítulo VII, esclarece:  

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 
e, também, ao seguinte: [...] (BRASIL, 1988, s.p., grifo nosso). 

Os princípios acima transcritos impedem “perseguições ou privilégios apenas 

em razão das preferências e interesses pessoais do administrador, impondo-lhe um a 

atuar de acordo com os objetivos maiores da organização”. Além disso, “impõe ao 

administrador que se comporte de acordo com os preceitosdo que seria um bom 

gestor e exige que o administrador busque os melhores resultados com o menor ônus 

possível” (ARAGÃO, 2018, p. 189, grifo nosso). A Lei 13.303/16 reforça a via de mão 
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dupla entre os citados princípios e a governança corporativa privada (ARAGÃO, 

2018). 

Não obstante o permissivo legal para a criação de empresas públicas e 

sociedades de economia mista, a Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988 estabeleceu limites norteadores para isso. Vejamos:  

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração 
direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando 
necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse 
coletivo, conforme definidos em lei. (BRASIL, 1988, s.p., grifo nosso). 

Portanto, o interesse público concernente à criação da sociedade de economia 

mista tem berço constitucional.  

O artigo 173 da CF (BRASIL, 1988), em seus parágrafos, prevê que a lei deverá 

estabelecer o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista 

e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou 

comercialização de bens ou de prestação de serviços, não se olvidando da função 

social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade, sujeito a regime jurídico 

próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, 

comerciais, trabalhistas e tributários, não cabendo gozar de privilégios fiscais não 

extensivos ao setor privado.  

Em 2016 foi aprovada a Lei nº 13.303 (BRASIL, 2016), também conhecida 

como Lei das Estatais ou Lei de Responsabilidade das Estatais, que dispõe sobre o 

estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas 

subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

A mencionada Lei, somada ao Decreto nº 8.945 (BRASIL, 2016), que a regulamentou 

no âmbito federal, formam o marco regulatório mais recente aplicável às estatais. Esse 

marco regulatório traz importantes regras de governança e conformidade para essas 

organizações, buscando introduzir uma mudança de paradigma nas estatais. No 

entanto, segundo Aragão (2018) apesar dos inegáveis avanços, a Lei 13.303 foi tímida 

na aproximação das estatais ao regime jurídico das empresas privadas. 

Por último, vale registrarmos que o foco deste estudo é principalmente a estatal 

não dependente, ou seja, aquela autossustentável financeiramente, que não depende 

de verbas do ente público para sua atuação. É importante essa distinção porque, como 

afirma Aragão (2018, p. 211 e 217), “a estatal dependente tem vários aspectos de sua 
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atuação e gestão limitados, o que se explica por demandar verbas do Erário para 

atuar, ao contrário das estatais não dependentes, sustentadas por seus próprios 

negócios e bens”, embora não signifique dizer que a estatal dependente deva aplicar, 

sem exceções, todo o regime jurídico próprio do Estado. 

2.1.2 Breve histórico 

O primeiro movimento sistemático de criação de estatais no Brasil aconteceu 

no Governo Vargas (1930-1945), quando foram criadas estatais como a Vale do Rio 

Doce e a Companhia Siderúrgica Nacional. Mais tarde houve também a criação da 

Petrobras, em 1953. Esse movimento buscava propiciar o nascimento da 

industrialização em nações em desenvolvimento, como era o caso do Brasil, na 

primeira metade do século XX. Essa visão industrial fundamenta a presença do 

Estado como o grande fomentador do desenvolvimento econômico, especialmente em 

mercados com escassez de capital ou carência de infraestrutura (FONTES FILHO; 

PICOLIN, 2008). 

No entanto, há quem sustente que, na visão política, isso seria uma ferramenta 

para os governos ampliarem seu poder político, privilegiando agendas populistas e 

atendendo aos seus interesses com cargos ou contratos privilegiados (MUSACCHIO; 

LAZZARINI, 2012).  

Já na visão social, as empresas sob controle do Estado devem perseguir 

objetivos sociais em conjunto ou até em sobreposição aos interesses comerciais 

(MUSACCHIO; LAZZARINI, 2012). A atuação do Estado seria positiva no ambiente 

capitalista, respondendo, por meio de políticas públicas, a eventuais ineficiências da 

iniciativa privada, por exemplo, como dito acima, o Estado fomentando o 

desenvolvimento econômico em mercados com escassez de capital ou carência de 

infraestrutura (FONTES FILHO; PICOLIN, 2008) ou atuando onde a iniciativa privada 

não demonstra interesse. 

Nas décadas de 1980 e 1990 as estatais sofreram uma onda de privatização. 

Apesar disso, as estatais mantiveram sua importância em muitos países (FONTES 

FILHO, 2008). Trazemos à colação o seguinte trecho: 

El resultado de las empresas estatales es importante para el equilibrio fiscal 
de las cuentas públicas, actuando directamente sobre el superávit primario 
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del gobierno, principalmente por el pago de los dividendos. Además de ello, 
de acuerdo con Guimarães (2007), el uso de la empresa estatal como 
mecanismo de financiación y subsidio a las políticas públicas libera la 
ejecución de la política del gobierno de las restricciones derivadas del 
presupuesto, dispensando al Poder Ejecutivo de la autorización del Poder 
Legislativo para los gastos relacionados.  

Entre las sociedades de economía mixta, tres tienen una representativa 
participación de capital privado – Petrobras, Eletrobrás y Banco do Brasil – lo 
que trae a la luz la importancia de las consideraciones sobre la participación 
del accionista minoritario en la gobernabilidad. 

Estas empresas, inclusive, representan una expresiva parcela de las 
negociaciones realizadas en las bolsas brasileñas, con participación superior 
al 15%. En los demás niveles de la federación, en estados y municipios, hay 
otras estatales también con expresiva actuación e inclusive prácticas 
diferenciadas de gobernabilidad, [...]. (FONTES FILHO, 2008, p. 11). 

Em texto recente, Fontes Filho acrescenta: 

As empresas estatais representam um importante mecanismo de 
participação estatal no domínio econômico em diversos países. 
Levantamento apresentado em 2013 mostrou que entre as 2.000 maiores 
empresas globais, integrantes do ranking Forbes Global 2.000, as empresas 
de controle estatal representavam mais de 10% da amostra, e estavam 
presentes em 37 países, com vendas somadas de US$3,6 trilhões em 2011, 
o equivalente a cerca de 6% do PIB global (Büge et al., 2013). Embora 
predominantes em países em desenvolvimento e orientados por um 
capitalismo de estado, a presença de empresas estatais é significativa 
também em países europeus como Noruega, França, Grécia e Alemanha. 

No Brasil, seja pelo volume dos ativos e importância econômica das 
empresas estatais, nos vários níveis federativos, seja por sua influência 
histórica na construção do modelo de desenvolvimento nacional, as 
empresas estatais têm tido uma expressiva influência nas dimensões sociais, 
econômicas e políticas. Sociais, pela geração de empregos e políticas de 
pessoal, em geral oferecendo condições acima dos padrões do mercado 
privado, funcionando como um direcionador; econômicas, pois representam 
fontes importantes de receitas para os governos pelos dividendos 
distribuídos, pelo poder de apoiar setores e programas de desenvolvimento, 
e pelos próprios investimentos que realizam; e políticas, por se qualificarem 
como atores de destaque das composições políticas e das barganhas na 
formação das coalizões de poder. (FONTES FILHO, 2018, s.p. ) 

Podemos dizer que as estatais são de grande importância econômica e social 

no Brasil, o que justifica este estudo, que tem por objetivo identificar os efeitos da 

natureza pública sobre a integridade, buscando contribuir para ampliar o 

fortalecimento da integridade nas SEM. Resta saber o que poderá ser objeto de 

futuros estudos, se a Lei 13.303/16 e o Decreto 8.945/16 irão conseguir contribuir 

efetivamente para a melhoria da capacidade de as estatais alcançarem seus objetivos 

e adequarem eventual uso político que é feito delas. Destacamos “efetivamente” 
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porque, para Rossi e Santos (2016), a efetividade remete à capacidade de atingir os 

resultados pretendidos, trazendo o efeito desejado. 

2.1.3 Singularidades das Sociedades de Economia Mista 

Segundo Fontes Filho (2018), o levantamento do Observatório das Estatais da 

Fundação Getúlio Vargas, apresentado em seminário de maio de 2017, indicou que o 

país tinha um total de 446 empresas estatais, sendo 154 na União (34,53%), 232 nos 

Estados (52,02%) e 60 nos municípios (13,45%). No entanto, esse número pode ser 

maior conforme o critério de classificação adotado, que permitiria incluir também 

inúmeras subsidiárias, controladas, ou mesmo Sociedades de Propósito Específico 

(SPEs). 

As Sociedades de Economia Mista, já previstas desde o Decreto-Lei 200/67 

(BRASIL, 1967), são entidades da administração pública indireta, dotadas de 

personalidade jurídica de direito privado, criadas por lei, quando necessário aos 

imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, para a 

exploração de atividade econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações 

com direito a voto pertençam em sua maioria à união, estados, distrito federal ou 

municípios, ou à entidade da administração indireta (BRASIL, 1988). 

As SEM sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, 

inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários, 

não cabendo gozar de privilégios fiscais não extensivos ao setor privado. Em paralelo, 

necessitam respeitar regras de direito público como licitações para suas contratações, 

controles externos como Tribunais de Contas etc., conforme previsto na Lei 13.303/16 

(BRASIL, 2017).  

Verifica-se que a estrutura da propriedade estatal não é similar em todos os 

países, variando em porte, autonomia, participação de capital privado e setores de 

atuação. Porém, as SEM têm particulares desafios relacionados com a sua 

governança, em especial no que se refere aos acionistas, notadamente o controle 

estatal e, por conseguinte, o relacionamento com o poder público, sua atuação, as 

interfaces com o sistema político e accountability.  

La baja calidad en la gobernabilidad de las empresas estatales presenta 
diversos síntomas, tales como la poca claridad en los objetivos 
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empresariales, dificultad de evaluar la gestión como resultado de la influencia 
política en las definiciones estratégicas y en las operaciones, baja 
transparencia y permeabilidad a la evaluación por parte de la sociedad, 
prestación de cuentas sin separación de costos empresariales y de políticas 
públicas, poca efectividad de los mecanismos de control externo, como los 
mercados financieros y de capitales y el mercado de trabajo de dirigentes. 
Una consecuencia directa de estos problemas de gobernabilidad es el 
impacto sobre la eficiencia de la empresa. Si la empresa es del Estado, con 
sus objetivos permanentes definidos en estatutos o en una ley de creación, 
estos son objetivos que deben buscarse a priori por las administraciones, y 
no ser flotantes de acuerdo con las políticas públicas de los gobiernos. 
Además de ello, es cierto que estos objetivos deben buscarse de la manera 
más eficiente posible. Por ser estatal, actuar con eficiencia y tratar el bien 
público con diligencia, es una obligación fundamental de todo administrador 
público que no debe confundirse con otras atribuciones del Estado. (FONTES 
FILHO, 2008, p. 12). 

Fontes Filho (2018, s.p.) acrescenta que a Lei 13.303/16 (BRASIL, 2016) e a 

alteração dos estatutos das estatais “expuseram a relação umbilical dessas empresas 

com a conformação do modelo presidencialista de coalizão vigente no país”. 

De acordo com Boardman e Viningaidan (1989), a teoria do direito de 

propriedade da firma sugere que a empresa estatal tende a apresentar desempenho 

e lucratividade inferiores aos da empresa privada. 

Dewenter e Malatesta (2001, p. 321) destacam que “the results of the 

comparison strongly support the proposition that government firms display inferior 

profitability”, e esclarecem que ao renunciar a busca de maior lucratividade para seguir 

objetivos políticos e sociais, as empresas estatais tendem a reduzir a eficiência no 

monitoramento do desempenho dos seus gestores, conduzindo a uma possível queda 

no desempenho da organização. Não obstante, ainda segundo esses autores (p. 334), 

não há evidências de que a privatização seja fator determinante para a melhoria da 

lucratividade, pois o Governo foi capaz de reestruturar adequadamente suas 

empresas antes de vendê-las: “the political impetus behind privatization first impels 

government firms to operate more profitably”. 

Importa notarmos, ainda, que quanto maior a interferência dos governos na 

administração da estatal, menos atrativa ela se torna ao investidor privado e mais 

dificuldades tem de captar recursos no mercado. Em consequência, são maiores seus 

custos de capital, com prejuízos à eficiência e competitividade. Apesar do argumento 

de que o investidor da SEM deve conhecer os riscos que corre e assumir a 

possibilidade de menores retornos, Fontes Filho (2018) argumenta que nunca é 

precificado todo o potencial de intervenção do Governo na empresa em prejuízo do 

lucro e do retorno aos acionistas. 
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O resultado dos estudos supramencionados indica que a ação política exerce 

um papel relevante no desempenho da estatal, sendo capaz de impulsionar o 

desenvolvimento da empresa. Todavia, não se pode contar com esse movimento 

político, inclusive porque não há segurança quanto à sua permanência. Por essa 

razão se mostra essencial uma estrutura adequada de governança, o que não significa 

desestatização ou captura da empresa por seus quadros, pois isso representaria um 

problema de agência. Ao contrário, busca assegurar à empresa estatal melhores 

condições para atender ao interesse público para o qual foi criada, com eficiência 

(FONTES FILHO, 2008) e integridade. 

Objetivos e valores claros e bem fixados contribuem para o desenvolvimento 

da empresa. Fontes Filho (2018) aduz que se a primazia do lucro e a maximização do 

valor para o acionista permitem um objetivo claro e critérios inequívocos de avaliação 

da empresa privada, já para a estatal a disputa entre distintos objetivos e interesses e 

as dificuldades em avaliar o desempenho podem conduzir a uma governança mais 

complexa. O poder é disputado entre vários grupos políticos, o que por vezes permeia 

a própria hierarquia organizacional com múltiplos interesses e orientações, refletidos 

nas várias diretorias. 

Organizações que tentam a atender a expectativas conflitantes podem vir a ser 

disfuncionais, terminando por não agradar a ninguém enquanto tentam agradar a 

todos, promovendo a “doença” denominada de Multiple Accountability Disorder 

(KOPPEL, 2005).  

As questões levantadas sobre o papel que a Petrobras deveria desempenhar 

na greve dos caminhoneiros de maio de 2018, conflitando aspectos de natureza 

política, econômica e de estratégia nacional, exemplificam a dificuldade de 

compatibilizar expectativas de múltiplos stakeholders e atender às diversas 

dimensões de accountability relativas a esses públicos (FONTES FILHO, 2018). 

Portanto, sem uma clareza da missão – valor único –, haverá dificuldade para 

a adoção da teoria dos stakeholders, podendo gerar confusão gerencial e até mesmo 

um fracasso competitivo. Afinal, a profusão e a concorrência de distintos objetivos 

para atender aos vários stakeholders pode servir para ampliar os problemas de 

agência (JENSEN, 2010). 

Yeung (2005) também afirma que a governança da empresa estatal está sujeita 

a influências do Estado, mercado e sociedade civil, que são influências de natureza 

muito distintas em termos de fontes de poder, valores, racionalidades e normas, o que 
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pode gerar conflitos nas orientações mesmo no caso de SEM, onde há um acionista 

controlador. 

Essa é uma questão ampla, que poderia demandar um maior aprofundamento. 

Todavia, o objetivo de apresentá-la aqui é apenas indicarmos a dificuldade para uma 

estatal manter a integridade. Afinal, é difícil “honrar a palavra” quando não há um 

direcionamento único, uma visão de longo prazo e diversas influências e interesses. 

A Lei das Estatais (BRASIL, 2016) trouxe perspectivas otimistas para o 

fortalecimento da governança e integridade dessas empresas, na medida em que, 

segundo Fontes Filho (2018), amplia sua autonomia, sinaliza para a profissionalização 

da administração e a explicitação dos compromissos de consecução de objetivos de 

políticas públicas e busca deixá-las menos suscetíveis a demandas de grupos 

políticos situacionistas. Corroborando essa afirmativa, Aragão (2018, p. 191) assim 

dispõe: 

No sentido do fortalecimento da governança corporativa nas empresas 
estatais, o Estatuto teve grande importância, [...] visando a evitar a excessiva 
influência de interesses políticos sobre a administração das estatais, o que 
também tenderia a favorecer malversações de recursos (ex.: arts. 17 e 26), 
com um órgão específico para fiscalizar o atendimento a esses requisitos e 
vedações (art. 10) e limite de prazos para a ocupação de posições (art. 13, 
VI e VIII). 

Nesse aspecto, destaca-se o artigo 27 da Lei 13.303/16 (BRASIL, 2016) que 

estabelece limites para o atendimento ao interesse público, além da obrigação de 

fixação de metas e avaliação de desempenho de todos os órgãos estatutários – 

Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Comitês de 

auditoria e de elegibilidade –, na forma dos artigos 37 e 24, inciso III, do Decreto nº 

8.945/16 (BRASIL, 2016). 

Se a nova legislação trouxe o benefício de fortalecer a administração das 

empresas estatais, é importante conjugarmos isso com o comando legal da “função 

social”, sem transformar a empresa em apêndice da administração direta e 

resguardando a autonomia dos administradores. Em uma relação de governança, o 

“principal” deve ser capaz de definir e aprovar as prioridades estratégicas, e a 

administração de alcançá-las com a máxima eficiência (FONTES FILHO, 2018). 

Nesse cenário, conhecer o conceito de integridade e identificar seus impactos 

nas sociedades de economia mista é tarefa complexa, notadamete se tivermos em 

conta a função social e o interesse público inerentes às estatais, cujos conceitos 
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veremos adiante, além das idiossincrasias próprias do setor público, como mudanças 

de direcionamentos conforme os mandatos eletivos, além de outras anteriormente 

citadas. 

Cabe lembrarmos que a aplicação da Lei 13.303/16 passou a ser exigida 

apenas a partir de junho de 2018, na forma do seu artigo 91 (BRASIL, 2016).  

No anexo desta dissertação agregamos um quadro comparativo entre as 

empresas privadas e as estatais em relação aos principais stakeholders, permitindo, 

de forma objetiva, identificar algumas distinções acerca dessas empresas em relação 

aos seus principais stakeholders. 

2.1.4 Função social e interesse público 

A função social das estatais encontra amparo no artigo 173, parágrafo 1º, inciso 

I, da CF/88, que assim dispõe: 

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração 
direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando 
necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse 
coletivo, conforme definidos em lei. 

§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade 
de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica 
de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, 
dispondo sobre:  

I - sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade; 
[...] (BRASIL, 1988, s.p., grifos nossos). 

O debate acerca da função social da empresa surge nos Estados Unidos da 

América. Em virtude da Guerra do Vietnã, brota na sociedade uma discussão sobre 

as políticas adotadas pelo país e pelas empresas, notadamente quanto a 

armamentos, impactando na visão entre empresa e sociedade. A partir disso, se 

difunde o conceito de função social da empresa. A função social não precisa estar 

positivada para que uma empresa atue em prol do bem comum (BINDACO, 2013).  

Corroborando o entendimento acima, encontra-se o enunciado 53 do Conselho 

de Justiça Federal, editado durante a I Jornada de Direito Civil, deixando expressa a 

orientação no sentido de que: deve-se levar em consideração o princípio da função 

social na interpretação das normas relativas à empresa, a despeito da falta de 

referência expressa.  
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Não obstante, no Brasil, o princípio da função social da empresa está amparado 

pela CF/88 (BRASIL, 1988), conforme já destacado anteriormente, e também pela Lei 

das S/A – Lei nº 6.404/76 (BRASIL, 1976) –, restando claro que a função social não 

se limita às empresas estatais, sendo mais amplo, abarcando todas as empresas, seja 

de natureza pública ou privada. Destaca-se: 

Lei das S/A. 

Art. 116. Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou jurídica, 
ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto, ou sob controle 
comum, que: [...] 

Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer 
a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres 
e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que nela 
trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses 
deve lealmente respeitar e atender. (BRASIL, 1976, s.p., grifo nosso). 

Soma-se a isso o disposto no art. 154 da Lei das S/A (BRASIL, 1976), da seção 

de Deveres e Responsabilidades dos Administradores, que trata tanto do dever de 

diligência do gestor como da finalidade das atribuições e do desvio de poder. A citada 

norma assim dispõe: “O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o 

estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as 

exigências do bem público e da função social da empresa” (BRASIL, 1976, s.p., grifo 

nosso). 

Comparato (1990, p. 65) ajunta os seguintes elementos à definição de Função 

Social: 

[...] um poder de agir sobre a esfera jurídica alheia, no interesse de outrem, 
jamais em proveito do próprio titular. [...] É nessas hipóteses que se deve falar 
em função social ou coletiva. [...] em se tratando de bens de produção, o 
poder-dever do proprietário de dar à coisa uma destinação compatível com o 
interesse da coletividade transmuda-se, quando a tais bens são incorporados 
a uma exploração empresarial, em poder-dever do titular do controle de dirigir 
a empresa para a realização dos interesses coletivos. 

Durante o exercício da atividade empresarial, as SEM deverão observar os 

princípios do artigo 37 da CF de 1988 (BRASIL, 1988) anteriormente transcritos, além 

dos princípios da boa-fé, da livre iniciativa, da preservação da empresa e da dignidade 

da pessoa humana, dentre outros. 
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Em observância à função social, “a empresa atua não apenas para atender aos 

interesses dos sócios, mas de toda a coletividade”, inclusive dos empregados 

(LEMOS JUNIOR, 2009, p. 153). 

Lemos Junior (2009, p. 154), ao aprofundar o estudo da função social da 

empresa, não só da estatal, esclarece que “a empresa tem uma óbvia função social, 

nela sendo interessados os empregados, os fornecedores, a comunidade em que atua 

e o próprio Estado que dela retira contribuições fiscais e parafiscais”. Portanto, 

existem três principais funções sociais da empresa relativas a relações de trabalho, 

interesses dos consumidores e concorrentes, além daquelas referentes à preservação 

ambiental da comunidade onde a empresa atua. 

Cabe destacarmos ainda referência trazida por Lemos Junior (2009) à função 

social da propriedade que, tal como diversos autores, ao tratar da função social da 

empresa, aponta para uma interpretação extensiva de função social da propriedade 

que tem berço constitucional: 

o princípio constitucional da função social da propriedade ultrapassa o 
simples sentido de elemento conformador de uma nova concepção de 
propriedade, como manifestação de direito individual, que já não o é apenas, 
porque interfere com a chamada propriedade empresarial e que o direito de 
propriedade (dos meios de produção principalmente) não pode mais ser tido 
como um direito individual, devendo ele atender primariamente às 
necessidades da sociedade, isto é, à sua função social. (LEMOS JUNIOR, 
2009, p. 156). 

 Para tanto, destacam-se os artigos 5º, inciso XXII, 170, 182, parágrafo 2º, e 

186 da CF/88 (BRASIL, 1988, s.p.) e os artigos 421, 1.228, parágrafo 1º, e 2.035 do 

CC (BRASIL, 2002, s.p.). 

Por fim, Frazão e Vivianni (2018, s.p.) traçam de uma forma simples a 

diferenciação da função social aplicável às empresas, estatais ou privadas, do 

interesse público específico de cada estatal. Vejamos: 

Por mais irônico que seja, a nova Lei das Estatais torna a persecução do 
interesse coletivo ou do interesse público geral – aqui não incluído 
obviamente o interesse público específico constante da lei autorizadora – 
mais difícil para as estatais do que para as companhias privadas em geral, 
pois enquanto estas possuem considerável autonomia para fazê-lo, desde 
que atendido o requisito da razoabilidade (art. 154, §4º, da Lei das S/A), as 
estatais passam a estar submetidas às regras específicas do artigo 27 da Lei 
nº 13.303/2016. 
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A diferença, portanto, entre as organizações estatais e privadas, está no 

interesse público específico que dá origem à criação das estatais. Não é o indivíduo 

em si o destinatário, mas sim o grupo social como um todo. 

Frazão e Vivianni (2018) sustentam que em virtude do disposto no artigo 27 da 

Lei das Estatais, a atuação em prol da função social fica limitada ao objeto social da 

SEM, devendo observar ainda que seja realizado de forma economicamente 

sustentada e justificada, ficando “claro, assim, que tais ações não podem decorrer de 

meras liberalidades, doações ou subsídios, mas precisam ser inseridas no contexto 

da racionalidade empresarial que caracteriza tais entes” (s.p.). O artigo 27 da Lei 

13.303 (BRASIL, 2016, s.p.) assim dispõe: 

Art. 27. A empresa pública e a sociedade de economia mista terão a função 
social de realização do interesse coletivo ou de atendimento a imperativo da 
segurança nacional expressa no instrumento de autorização legal para a sua 
criação.  

§ 1o A realização do interesse coletivo de que trata este artigo deverá ser 
orientada para o alcance do bem-estar econômico e para a alocação 
socialmente eficiente dos recursos geridos pela empresa pública e pela 
sociedade de economia mista, bem como para o seguinte:  

I - ampliação economicamente sustentada do acesso de consumidores aos 
produtos e serviços da empresa pública ou da sociedade de economia mista;  

II - desenvolvimento ou emprego de tecnologia brasileira para produção e 
oferta de produtos e serviços da empresa pública ou da sociedade de 
economia mista, sempre de maneira economicamente justificada.  

§ 2o A empresa pública e a sociedade de economia mista deverão, nos 
termos da lei, adotar práticas de sustentabilidade ambiental e de 
responsabilidade social corporativa compatíveis com o mercado em que 
atuam. 

§ 3o A empresa pública e a sociedade de economia mista poderão celebrar 
convênio ou contrato de patrocínio com pessoa física ou com pessoa jurídica 
para promoção de atividades culturais, sociais, esportivas, educacionais e de 
inovação tecnológica, desde que comprovadamente vinculadas ao 
fortalecimento de sua marca, observando-se, no que couber, as normas de 
licitação e contratos desta Lei.  

A ideia difusa da “função social da empresa”, reiterada pelo Art. 27 da Lei 

13.303, cria orientações passíveis de variadas interpretações. Se antes essa 

interpretação ocorria no âmbito do ministério supervisor, produzindo demandas pela 

atuação da estatal em políticas públicas muitas vezes distintas de sua missão, após a 

promulgação da nova Lei das Estatais, que fortaleceu a autonomia dos 

administradores, interpretar e perseguir a “função social” pode se tornar um arbítrio 
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do conselho e executivos, aumentando seu poder discricionário (FONTES FILHO, 

2018). 

Não obstante as críticas que possam ser suscitadas, fato é que importantes 

mudanças foram introduzidas pela Lei 13.303 (BRASIL, 2016), estabelecendo os 

limites para o cumprimento da função social da estatal, de forma sustentável e 

condizente com o objeto social da empresa estatal, podendo-se concluir que à luz do 

artigo 27 (BRASIL, 2016) não se pode fazer qualquer coisa e a qualquer custo em 

nome do interesse público subjacente às empresas estatais, não sendo razoável, 

portanto, afastar ou enfraquecer a aplicação do conceito de integridade em prol do 

interesse público. É o que se extrai das orientações da Controladoria Geral da União 

(CGU): 

A quebra de integridade também envolve uma afronta aos princípios da 
administração pública - legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e eficiência, mas mais fortemente é destacada uma quebra à impessoalidade 
e/ou moralidade pública. Por fim, a quebra de integridade envolve sempre 
alguma forma de deturpação, desvio ou negação da finalidade pública ou do 
serviço público a ser entregue ao cidadão. (CGU, 2017a, s.p.). 

O conceito acima também é encontrado no Manual para Implementação de 

Programas de Integridade da CGU (2017b). 

Esse entendimento também guarda consonância com a interpretação das 

normas, já que, em última análise, ao conjugarmos a integridade com a função social 

ou interesse público específico de cada estatal, estamos falando do princípio 

constitucional da função social frente aos princípios do artigo 37 da CF/88 (BRASIL, 

1988), isto é, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

Segundo Reis Friede (2015), a correta aplicação dos critérios de interpretação da 

norma jurídica é que torna verdadeiramente seguro o ordenamento social, impedindo, 

em última instância, a subversão à ordem legal (geradora de instabilidade social) e a 

imposição da denominada “justiça social abstrata” (ou de outras essências da paixão) 

sobre a própria concepção normativa. Isso porque a norma se desagrega do legislador 

quando entra em vigor, deixando de ser de sua quase exclusiva autoria. 

Logo, quanto aos preceitos de interpretação normativa, Reis Friede (2015, p. 

161) esclarece que é tarefa do intérprete extrair “o real conteúdo da norma jurídica 

expressa no texto da lei que a veicula”. Assim, “[...] o objetivo da interpretação da lei 

é exatamente o de desentranhar o sentido atual da norma jurídica, que nem sempre 
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será o mesmo da época em que a lei foi promulgada” (p. 161), sem, contudo, assumir 

a posição de legislador. 

Ainda segundo Friede (2015), na prática, cabe o que se convencionou chamar 

de interpretação integral, que embora não seja propriamente um meio de 

interpretação, trata-se de regra no sentido de que a melhor interpretação é aquela que 

trabalha todos os meios de forma escalonada, por exemplo, interpretação gramatical 

e, em seguida, interpretação racional, sistemática, histórica e teleológica, em busca 

do verdadeiro significado da norma. Destaca-se: (i) a interpretação teleológica, 

também conhecida como interpretação sociológica, “busca, em última análise, 

interpretar as leis, objetivando sua melhor aplicação na sociedade a que estão 

voltadas” (FRIEDE, 2015, p. 168 e 170); (ii) a interpretação sistemática, que tem o 

“propósito de resolver eventuais conflitos de normas jurídicas, examinando-a sob a 

ótica de sua localização junto ao direito que tutela” (FRIEDE, 2015, p. 166); bem como 

(iii) a interpretação histórica, que consiste em conhecer a lei e buscar seu verdadeiro 

significado, ou seja, “considerar o conhecimento evolutivo (e, portanto, histórico) da 

linguagem utilizada na redação do texto legal para se chegar à essência do dispositivo 

normativo, objetivando alcançar o verdadeiro significado da lei, eventualmente 

camuflado nas expressões antigas presentes no texto legal” (FRIEDE, 2015, p. 167). 

Por fim, Friede (2015) registra que a melhor interpretação da lei é a que se preocupa 

com a solução justa, pois o rigorismo na exegese pode levar a injustiças. 

No que tange à interpretação dos princípios constitucionais, podemos dizer que 

as orientações acima também se aplicam. Sem embargo, “estas regras tradicionais 

avultam no processo de interpretação constitucional deterninados princípios” 

(FRIEDE, 2015, p. 177-178) como: (i) princípio da unidade da Constituição que 

esclarece que as normas constitucionais não guardam entre si relação de hierarquia; 

e o (ii) princípio da presunção de validade dos atos do Poder Público, segundo o qual 

não se deve avançar no juízo de inconstitucionalidade. 

Sendo assim, considerando não haver subordinação entre os princípios 

constitucionais, o princípio da função social da estatal não deveria se sobrepor aos 

princípios da moralidade, transparência, eficiência, legalidade, impessoalidade e 

publicidade, também com berço constitucional, sendo razoável concluirmos que não 

caberia em nome da função social e do interesse público atropelar a integridade 

empresarial, tal como previsto pela CGU (2017a). 
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Por fim, Aragão (2018, p. 102-104) fala no interese público segundário de lucro 

econômico, afirmando que o artigo 173 da CF/88 legitima que o Estado exerça 

atividade econômica em igualdade de condições e em concorrência com a iniciativa 

privada. Nesse sentido, há um interesse público primário, que seria a realização de 

atividade-fim de interesse coletivo, e um interesse público secundário, isto é, o 

pecuniário. O citado autor entende que tanto o interesse público primário quanto o 

secundário seriam direitos indisponíveis, “evitando-se o viés de ver o interesse público 

secundário como algo menos nobre e mais disponível que o interesse público 

primário, já que quase sempre este não tem como ser realizado sem aquele”. Vale 

destacarmos ainda o seguinte: 

Outros poderiam sustentar que o ‘relevante interesse coletivo’ do art. 173 da 
CF, dado o adjetivo ‘relevante’, só pode ser considerado como o atendimento 
direto de necessidades da sociedade, não a mera obtenção de receita para 
que, com esta, tais necessidades sejam atendidas. Essa posição se inspiraria 
naquela concepção que vê o interesse público secundário como algo menos 
nobre que o interesse público primário, sendo menos digno de proteção e de 
expansão que este. 

Contudo, entendemos que o mero interesse na obtenção de lucro não pode 
justificar a atuação do Estado na economia com base no art. 173 da CF porque, 
tecnicamente, se assim admitíssemos, estaríamos, por via hermenêutica, 
invertendo a lógica do dispositivo [...].” (ARAGÃO, 2018, p. 105). 

2.2 Integridade empresarial 

A palavra integridade é derivada do termo latino inteiro, que significa totalidade 

ou completude (PALANSKI; YAMMARINO. 2007). 

Recentemente, várias entidades vêm promovendo a discussão e aplicação do 

termo integridade sob as mais diversas perspectivas. Destacam-se, por exemplo, a 

Lei 12.846/13 – Lei Anticorrupção (BRASIL, 2013) –, o Decreto 8.420/15 (BRASIL, 

2015), o Programa de Integridade da Controladoria-Geral da União (CGU, 2016), o 

Guia Programa de Compliance do Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

(CADE, 2016), entre outros (BRANDÃO; PERAZZO; RASO, 2017). 

Não surpreende o interesse recente sobre compliance e todo o volume de 

trabalho sobre o tema, dado o contexto que está aflorando a cultura, seja nas relações 

entre empresas, como destas com o Poder Público, de que a corrupção é necessária 

para a sobrevivência (BRANDÃO; PERAZZO; RASO, 2017). Com isso, o termo 

“integridade”, dentre outros significados, tem sido associado ao combate à corrupção 
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(BRASIL, 2013; CGU, 2016) e ao caráter, qualidade de pessoa honesta, confiável e 

justa (BRANDÃO; PERAZZO; RASO, 2017). 

Palanski e Yammarino (2007) apontam para o fato de que a integridade é 

frequentemente usada na literatura de gestão. No entanto, sofre de três problemas 

significativos: muitas definições, pouca teoria e poucos estudos empíricos rigorosos. 

Todos parecem querer integridade em seus líderes, mas parece haver uma grande 

confusão sobre o que é ou como promovê-la. Com isso, a integridade é 

frequentemente usada para representar uma ampla variedade de ideias e construções 

e, muitas vezes, se sobrepõe a outros termos como moralidade, ética, honestidade e 

confiabilidade. A integridade é demonstrada por uma ampla gama de conceitos, 

porém, o significado real pode acabar por não ficar claro. Para entender e esclarecer 

o que a integridade realmente significa, Palanski e Yammarino (2007) adotaram uma 

abordagem que categoriza os vários usos de integridade: 

a) Integridade como inteireza – sendo que integridade é derivada do termo 

latino inteiro que significa integridade ou completude; 

b) Integridade como consistência de palavras e ações; 

c) Integridade como sendo fiel a si mesmo – este uso de integridade está 

preocupado em agir de acordo para a própria consciência. Está relacionado 

com o pensamento transmitido pela famosa citação de Shakespeare em 

Hamlet (Ato I, cena iii), “para que o seu eu seja verdadeiro”. 

d) Integridade como consistência – consistência de ação da integridade. Paine 

(2005) sugere que pessoas de integridade representam algo e permanecem 

firmes quando confrontadas com a adversidade ou a tentação. 

e) Integridade como comportamento moral ou ético – muitos autores 

relacionaram a integridade a uma conceituação geral da moralidade em 

alguns aspectos. Os termos ética e moral geralmente se referem a ações 

que estão de acordo com a aceitação social. Um exemplo seria que uma 

pessoa íntegra é uma pessoa altamente ética ou moral. 

Logo, quanto à conceituação da integridade, há uma ampla gama de 

significados e usos do termo.  

Segundo Audi e Murphy (2006), existem quatro aspectos comportamentais de 

integridade: integridade como consistência de palavras e ações, integridade como 
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consistência na adversidade, integridade como sendo fiel a si mesmo e integridade 

como comportamento moral e ético. 

Assim, uma maneira de desenvolvermos uma melhor compreensão sobre 

integridade é discutirmos como os aspectos da integridade se relacionam uns com os 

outros (AUDI; MURPHY, 2006). Considerando os aspectos da integridade como 

virtudes discretas, há a vantagem de podermos nos basear em um quadro há muito 

estabelecido na filosofia moral para especificarmos melhor o significado da 

integridade. 

Por todo o exposto, uma maneira de definir a integridade é classificando-a em 

relação a outras virtudes. Audi e Murphy (2006) distinguem entre duas grandes 

categorias de virtudes. A primeira delas seriam aquelas que são moralmente boas em 

si mesmas, por exemplo, honestidade e justiça. Colocado de outra forma, demonstrar 

honestidade ou justiça é agir de maneira moralmente correta. A segunda seriam 

aquelas que não são moralmente boas ou más em si mesmas, mas são necessárias 

para alcançar honestidade, por exemplo, coragem e firmeza. Em outras palavras, agir 

com coragem não significa necessariamente agir de maneira moralmente correta, pois 

mesmo os atos mais cruéis podem exigir coragem.  

Na visão de Jensen (2009), pode-se dizer que integridade é simplesmente 

“honrar sua palavra”. Moralidade e ética, por outro lado, são conceitos que lidam com 

valores como o bom, o ruim, o certo e o errado. A moralidade refere-se a padrões de 

comportamento de uma sociedade, enquanto a ética refere-se ao conjunto normativo 

de valores que se aplicam a todos membros de um grupo ou organização. Assim, 

tanto a moral quanto a ética se relacionam com comportamentos desejáveis versus 

indesejáveis (JENSEN, 2009). 

Ao definir a integridade como “honrar a palavra”, Jensen (2009) indica que: i) 

fornece um acesso inequívoco e acionável para a oportunidade de desempenho 

superior e vantagem competitiva a nível individual, organizacional e social e; ii) habilita 

fenômenos da virtude, a moralidade, a ética e a legalidade (ERHARD; JENSEN; 

ZAFFRON, 2009).  

Segundo Becker (1998), teóricos da liderança e pesquisadores descobriram 

que a integridade é um traço central de líderes empresariais efetivos. Além disso, os 

teóricos da relação interpessoal e de grupo identificaram a integridade como um 

determinante central da confiança nas organizações.  
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Os objetivistas definem a integridade como lealdade, como praticar o que se 

prega independentemente da pressão emocional ou social. A integridade não é 

apenas uma questão de palavra, ela exige atuar de acordo com os valores racionais. 

Isso não deve significar que a integridade elimine a possibilidade de mudança pessoal. 

Já a teoria da ética, citada por Becker (1998), aborda explicitamente a questão da 

moralidade, fazendo com que, nessa perspectiva, a moral seja o cerne da integridade. 

Barry e Stephens (1998) desafiam a explicação objetivista de Becker sobre 

integridade nas organizações, afirmando que a abordagem objetivista da integridade 

subestima o papel do poder social como determinante das escolhas organizacionais, 

em última instância, ameaçando a própria autonomia e as perspectivas futuras dos 

trabalhadores individuais que o objetivista pretende defender. 

Grover e Moorman (2007) afirmam que a integridade emergiu como um 

componente importante da eficácia do líder e abordam integridade como a 

consistência entre palavras e ações. Assim, a integridade comportamental seria o 

padrão percebido de alinhamento entre as palavras e ações de um líder. 

Estudos revelam o vínculo causal entre a integridade e o aumento do 

desempenho. A integridade é, portanto, um fator tão importante quanto o 

conhecimento e a tecnologia. Du et al. (2018), em estudo sobre integridade do 

governo, concluem, por exemplo, que a integridade do Governo está positivamente 

associada à eficiência do investimento das empresas listadas na China. Esse estudo 

enriquece a pesquisa sobre investimento corporativo, adotando a perspectiva da 

integridade do Governo, e fornece evidências empíricas de que o fortalecimento dessa 

integridade do governo promoverá a transformação econômica da China. 

Na mesma linha da visão de Jensen (2009) – integridade como honrar a palavra 

–, Du et al. (2018) afirmam ser importante que o Governo mantenha sua palavra, 

porque investidores estrangeiros e cidadãos escolherão investir em locais somente se 

acreditarem nas políticas do governo e considerarem o governo confiável. Um 

Governo com integridade contribui para um bom ambiente de investimento, essencial 

para o desenvolvimento econômico local. A integridade do Governo é a alma da 

integridade social. Os governos desempenham um papel importante na liderança e na 

construção de um sistema de integridade social (DU et al., 2018). Este é um elemento 

importante, já que nosso estudo é sobre estatais, onde o controlador é o Governo e 

sua atuação possivelmente afetará o comportamento da empresa estatal.  
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Daí a importância de se construir a integridade organizacional (KAYES et al., 

2007), afinal, não é só a ação do Governo que traz impactos para uma organização, 

mas os lapsos éticos dos funcionários podem colocar as organizações em risco 

substancial. Embora programas de conformidade possam ajudar a limitar esse risco, 

os esforços bem-sucedidos devem se estender para além da conformidade e criar 

uma cultura organizacional de integridade nas empresas. Para isso, é importante uma 

abordagem integrada de uma consciência ética, que englobe práticas organizacionais 

de controles, princípios e propósitos claramente definidos, valores centrais e cultura. 

Inevitavelmente, a mais difícil delas é a construção de uma cultura de altos padrões 

éticos que se refletem na prática cotidiana (KAYES et al., 2007). Afinal, não é simples 

promover uma mudança cultural numa organização.  

Para isso, são importantes os programas de integridade. Segundo Kayes et al. 

(2007), destacam-se quatro características da integridade:  

1) a linguagem da tomada de decisão deve ser ética, de forma que os 

funcionários discutam abertamente as implicações éticas das ações; 

2) deve haver a existência de apoios estruturais e procedimentos que facilitem 

a tomada de decisões éticas. Ter um canal claro para transmitir e discutir 

problemas, escalar problemas. Muitas das organizações desenvolveram 

programas de ombudsman (ouvidoria), que fornecem um mecanismo 

importante para a escalada de problemas sem medo de retaliação; 

3) cultura de abertura, responsabilidade e compromisso com os objetivos de 

negócios. Os funcionários podem articular várias metas de negócios que 

podem incluir a responsabilidade da organização perante a sociedade, 

funcionários etc.; 

4) o desenvolvimento e a valorização do empregado. Os funcionários devem 

experimentar oportunidades regulares de desenvolvimento de carreira 

dentro da organização. Tais oportunidades ajudam os indivíduos a se 

sentirem como parte valiosa da organização, e vinculam o sucesso individual 

ao sucesso organizacional, o que ajuda os funcionários a fazerem projetos 

de longo prazo e buscarem decisões no melhor interesse da organização.  

Com essa compreensão da integridade em mente, várias práticas específicas 

podem ser integradas para construir a integridade da organização. Para tanto, é 

importante que se entenda que a integridade é necessária e também as 
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consequências de não adotá-la, e isso deve estar alinhado com o tom da alta 

administração. Esse é um esforço contínuo e sistêmico (KAYES et al., 2007). 

Para a CGU (2017b, p. 5) “Integridade, em seu conceito filosófico, refere-se à 

característica de algo inteiro, intocado, não contaminado ou danificado”. 

Diante disso, para fins do presente estudo, adotamos a proposta conceitual de 

Jensen (2009) no sentido de ver a integridade como “honrar a palavra”, uma vez que 

este é um conceito objetivo, de compreensão inequívoca, permitindo a adequada 

aplicação não só neste estudo como na realidade empresarial. 

Por fim, como sintetizam Brandão, Perazzo e Raso (2017), Erhard e Jensen 

(2012) não definem integridade como “cumprir a palavra”, mas “honrar a palavra”. Isso 

significa cumprir a palavra ou, assim que você perceber que não vai cumpri-la 

(incluindo não cumprir na hora), dizer a todos que possam ser impactados por essa 

mudança. 

2.2.1 Integridade, compliance e conformidade 

Integridade é diferente de programa de integridade, de compliance ou de 

conformidade. Quanto ao primeiro – integridade – assumimos a definição de Jensen 

(2009) – honrar a palavra – , tal como já esclarecido. Para definir Programa de 

Integridade, já que o foco desta pesquisa é a empresa estatal de capital misto, 

trouxemos para reflexão a definição da CGU (2017b, p. 6-7), segundo a qual “um 

programa de integridade é o conjunto de medidas e ações institucionais voltadas para 

a prevenção, detecção, punição e remediação de fraudes e atos de corrupção”. 

Definida a identidade da organização, esta é referência para a busca da 

integridade, com o auxílio do sistema de conformidade. Entende-se por identidade, 

em síntese, uma combinação entre propósito, valores, princípios, missão e visão da 

organização, critérios para decidir (deliberar de forma ética), e por compliance uma 

conduta de manter as decisões em conformidade, isto é, cumprir normas internas e 

externas, envolvendo a busca por prevenir, detectar e remediar evetuais não 

conformidades (BRANDÃO; PERAZZO; RASO, 2017). Aliás, a prevenção é o principal 

eixo do sistema de compliance, porém não menos importante, o fortalecimeto de 

mecanismos de detecção, como canal de denúncias e auditorias, com atenção para 

os controles internos e gestão de riscos. Uma vez detectada alguma não 
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conformidade, haverá que se remediar, promovendo medidas corretivas e um sistema 

de consequências. 

Todavia, para Barcat (2017), não se pode confundir um programa de 

integridade com um programa de compliance ou de conformidade, pois um programa 

de integridade deveria cuidar essencialmente de questões de natureza ética e moral, 

ao passo que os programas de conformidade que vêm sendo utilizados misturam 

diretrizes e técnicas de outros programas de monitoramento de atividades, por 

exemplo, controles, auditorias, gerenciamento de riscos etc. Limitar o conceito de 

integridade corporativa ao cumprimento de normas e processos empobrece a 

compreensão do conceito. 

Coimbra e Lemos (2017) salientam para um efeito manada que tem conduzido 

as organizações para uma visão de compliance mais legalista do que organizacional. 

As organizações que definem a ética como um exercício de conformidade legal 

estão implicitamente endossando um código de mediocridade moral. Embora a 

conformidade seja importante, não substitui a integridade (KAYES et al., 2007). 

Para Muritiba (2017, p. 79), a “integridade pode ser entendida como a 

capacidade de uma empresa (ou de seus sócios) de tomar decisões que 

racionalmente sejam condizentes com os princípios nos quais se acredita”. Sobre 

integridade dos sócios, Muritiba destaca que deve partir dos sócios a sinalização de 

avançar na ideologia de uma organização mais íntegra, e esclarecem: “O termo 

compreende três princípios: ser leal aos seus valores racionais; praticar o que se 

prega a despeito de pressões sociais e emocionais; e não permitir que nenhuma 

consideração irracional se sobreponha às convicções individuais” (p. 79). 

O clima de negócios atual é de pressão constante para produzir resultados, 

aumentar a produtividade, com atenção na concorrência global (KAYES et al., 2007). 

Em paralelo, surgiu uma onda resultante de fraudes e violações de ética, não sendo 

surpresa o crescente interesse em programas de ética corporativa. Por conseguinte, 

está crescendo a retaliação pública contra o que pode ser considerado lapso ético 

excessivo. Segundo Kayes et al. (2007), grandes empresas de investimento e fundos 

de pensão estão cada vez mais preocupados com a integridade das empresas em 

que investem.  

Spinelli (s.d.), ao tratar dos mecanismos de prevenção e controle da corrupção, 

traz uma distinção acerca do compliance nas empresas estatais e nas empresas 

privadas: 
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No caso específico do compliance em uma empresa estatal, como é um caso 
da Petrobras, há uma distinção importante que precisa ser destacada, em 
relação ao que ocorre no setor privado. Ao contrário do que ocorre em 
empresas privadas, em que o compliance, quando se refere à relação dessas 
organizações com o poder público, tem o foco em impedir a prática da 
chamada corrupção ativa, no caso de uma estatal a preocupação é mais 
ampla, pois engloba tanto a prática da corrupção passiva (recebimento de 
vantagem por seus empregados), assim como a corrupção ativa. Um 
programa de compliance de uma empresa estatal deve, por conseguinte, ser 
desenvolvido sobre essas bases, definindo ações que tenham a capacidade 
de abranger os dois aspectos aqui considerados. (s.p.) 

A gestão da integridade preocupa-se em salvaguardar a capacidade das 

organizações de combater as violações da integridade, as quais ocorrem quando 

interesses conflitantes são incorretamente ponderados uns contra os outros, de modo 

que o ator infringe os interesses legítimos da empresa ou de stakeholders. Essas 

violações de integridade causam danos enormes à empresa, aos empregados e aos 

stakeholders externos. Violações de integridade prejudicam a vantagem competitiva 

das empresas envolvidas. A tarefa da empresa é garantir o equilíbrio institucionalizado 

em meio aos interesses conflitantes (KAPTEIN, 1999). 

Kaptein (1999) diferencia três tipos de relações relevantes do ponto de vista da 

integridade: (a) a relação entre o empregado e a empresa, (b) a relação funcional entre 

empregados e (c) o relacionamento entre a empresa e os seus stakeholders. Se essas 

relações envolverem conflitos de interesses e expectativas, falamos de dilemas. Um 

dilema de integridade existe se houver uma discrepância entre os interesses. Essa 

discrepância de interesses pessoais dos empregados e dos interesses da empresa 

chama-se o dilema das mãos entrelaçadas; se houver um conflito entre o interesses 

de funcionários, gerentes, departamentos e unidades – o dilema de muitas mãos –, 

ou seja, a especialização muitas vezes cria unidades que competem entre si por 

recursos corporativos e os interesses da unidade são não necessariamente o mesmo 

que os interesses da corporação; e se os interesses e as expectativas das partes 

interessadas são incompatíveis com os interesses da empresa – o dilema das mãos 

sujas. A metáfora das “mãos sujas” alude aos esforços da organização para manter 

suas “mãos” limpas para realizar as expectativas de partes interessadas (KAPTEIN, 

1999). O dilema das mãos sujas surge porque uma corporação é geralmente 

confrontada por partes interessadas com interesses conflitantes. 

O desequilíbrio entre esses interesses conflitantes e expectativas leva a 

violações de integridade. 
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2.2.2 Integridade e governança corporativa 

Segundo a CGU (2017b), para a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), a integridade é uma pedra fundamental da boa 

governança, uma condição para que todas as outras atividades não só tenham 

confiança e legitimidade, mas também sejam efetivas. Desse modo, promover a 

integridade e a prevenção à corrupção no setor público é essencial não só para 

preservar a credibilidade das instituições públicas em suas decisões, mas também 

para assegurar um campo propício para os negócios privados. 

Existem diversos conceitos para governança. Trata-se de uma expressão que 

comporta uma série de entendimentos em função do contexto em que é aplicada. 

Apesar disso, existe uma convergência para alguns pilares afeitos à transparência, ao 

direcionamento e controle das ações e uso dos recursos, à capacidade de articulação 

e coordenação dos diversos segmentos interessados (stakeholders) e do atendimento 

efetivo das necessidades do “principal” (NARDES; ALTOUNIAN; VIEIRA, 2014). 

Ainda segundo Nardes, Altounian e Vieira (2014), a palavra “governo” tem 

origem na palavra grega kubernan, que significava a parte superior do leme das 

embarcações. Portanto, o conceito está atrelado à capacidade de direção ou definição 

de rumos corretos.  

Nas mais diversas definições encontradas, o termo governança corporativa 

guarda sempre um sentido relacionado aos instrumentos institucionais para reger as 

relações entre acionistas e agentes, executivos ou não, internos ou externos à 

organização, buscando disciplinar práticas que devem conduzir estas relações. Uma 

definição clássica seria: “corporate governance deals with the ways in which suppliers 

of finance to corporations assure themselves of getting a return on their investment” 

(SHLEIFER; VISHNY, 1997, p. 737). 

É difícil precisarmos a data em que o conceito de governança começou 

efetivamente a ser utilizado, mas, segundo Fontes Filho (2018), na década de 1970 

era visível a preocupação dos acionistas e investidores com o crescente poder obtido 

pelos executivos, avançando em ações e estratégias que mais os beneficiavam (self-

dealing) que aos acionistas, conduzindo a um problema de agência, explorando as 

assimetrias de informação e a elevada dispersão dos proprietários. Desde então, 

diversas ferramentas foram sendo criadas para que houvesse melhor coordenação e 

sintonia das ações em função dos interesses do proprietário da empresa. 
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Mais recentemente, podemos dizer que o caso Enron foi emblemático e marcou 

o histórico da governança corporativa por vários motivos, dentre eles: resultou de uma 

gestão temerária, evidenciou sérios problemas de conflito de interesse envolvendo 

auditorias independentes, levantou o dilema de adotar um sistema de regras contábeis 

abrangentes baseadas em princípios ou sistemas de regras claras e inequívocas, 

além de ter constituído o primeiro dos grandes processos de falência que resultaram 

na quebra de confiança de investidores e em maior rigidez do ordenamento legal 

(BERGAMINI JR., 2014). 

Episódios como Enron e Parmalat demonstraram a necessidade de aumentar 

o rigor sobre os instrumentos de conformidade e transparência nas organizações 

(TOSINI et al., 2009). 

A partir daí ganhou força o conceito de Governança Corporativa no mundo 

empresarial, entendido como o “conjunto de práticas que têm por finalidade otimizar o 

desempenho de uma companhia, protegendo investidores, empregados e credores, 

facilitando, assim, o acesso ao capital” (SILVA, 2016, p. 31). 

Especificamente no Brasil, um fato recente foi marcante para o fortalecimento 

e a propagação do conceito de governança e integridade nas estatais, que foi a 

“Operação Lava Jato”, envolvendo casos de corrupção na Petrobras. Com isso, 

apressou-se a aprovação e publicação da Lei 13.303 e do Decreto 8.945, que trazem 

avanços e desafios para a aplicação dos conceitos de governança e integridade nas 

estatais. Dentre os desafios está a necessidade de conciliar o interesse público que 

dá origem às Sociedades de Economia Mista e a integridade, mola mestra para a 

sustentabilidade da empresa, seja de capital aberto ou fechado. Estão ficando comuns 

notícias de grandes empresas envolvidas em escândalos de corrupção, levando à 

reflexão sobre a integridade da empresa e do(s) sócio(s) (MURITIBA, 2017). 

Por fim, vale destacarmos que Saboya (2017), ao abordar a governança 

corporativa na raiz da integridade do ambiente de negócios, observa que são as 

políticas, os controles internos e a transparência que a governança traz para a 

companhia que contribuem para despersonalizar as demandas e afastar as 

solicitações indevidas, que são ameaças à perenidade da empresa.  

Boas práticas de governança corporativa podem ser definidas como aquelas 

que tornam mais eficientes as relações entre os proprietários, e destes com os 

gestores e demais partes interessadas, incluídos clientes, mercado, governo e 

sociedade (FONTES FILHO, 2014). 
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Segundo Barrett (1997), os princípios de governança corporativa são os 

mesmos nos setores público e privado. Uma boa governança corporativa exige 

definições claras de responsabilidade e uma compreensão clara das relações entre 

as partes interessadas da organização e as pessoas encarregadas de gerenciar 

recursos e entregar resultados. 

Carvalho (2002) sintetiza o ciclo virtuoso que permite relacionar a governança 

empresarial ao desenvolvimento do país, quando afirma que vários estudos 

evidenciam que a taxa de crescimento e desenvolvimento dos países é afetada pelo 

estágio de desenvolvimento de intermediários financeiros e do mercado acionário. Por 

sua vez, tanto o mercado financeiro quanto o mercado de ações, especialmente, 

dependem de liquidez, ou seja, da possibilidade de investidores transacionarem as 

ações com facilidade. Dado que a liquidez está relacionada ao número de 

participantes e pulverização do mercado, é importante a presença de pequenos 

investidores comprando e vendendo as ações ou outros títulos das empresas. 

Entretanto, apenas se tiverem um nível de segurança adequado e custos reduzidos 

para exercerem seus direitos esses pequenos acionistas terão interesse em participar 

do mercado. Completando o ciclo, boas práticas de governança trazem proteção 

adicional aos investidores minoritários, que se sentem estimulados a investir mais no 

mercado, dando mais liquidez às ações e favorecendo o crescimento do mercado, o 

que, por sua vez, contribui para o desenvolvimento do país. Como destaca o autor, 

esse raciocínio vale também para o mercado de dívida, uma vez que a pouca proteção 

aos credores tende a tornar o crédito mais caro e escasso. 

Entretanto, apenas se tiver um nível de segurança adequado e custos 

reduzidos para exercer seus direitos, esses pequenos acionistas terão interesse em 

participar do mercado. 

Boas práticas de governança trazem proteção adicional aos investidores 

minoritários, que se sentem estimulados a investir mais no mercado, dando mais 

liquidez às ações e favorecendo o crescimento do mercado, o que, por sua vez, 

contribui para o desenvolvimento do país (CARVALHO, 2002). 

Segundo Claessens (2003), há cinco aspectos que relacionam governança ao 

crescimento e desenvolvimento econômico dos países: 

a) amplia o acesso ao capital externo, o que pode conduzir a maior 

investimento, maior crescimento e maior criação de emprego; 
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b) reduz o custo de capital e melhora o valor das empresas, atraindo mais 

investimentos, e também levando ao crescimento e maior geração de 

emprego; 

c) melhora o desempenho operacional em decorrência de uma melhor 

alocação dos recursos e uma melhor gestão, o que promove a criação de 

riqueza na economia; 

d) reduz o risco de crises financeiras, que podem trazer grandes custos 

econômicos e sociais; e 

e) promove melhores relações com todas as partes interessadas, contribuindo 

para melhorar as relações e os aspectos sociais, trabalhistas e ambientais. 

Assim, boas práticas de governança e integridade não se resumem a uma 

necessidade das empresas, pois o desenvolvimento empresarial está intimamente 

relacionado com o crescimento e desenvolvimento do próprio Estado. É importante 

lembrar também que investidores buscam segurança sistêmica, para a qual a 

governança e a integridade são peças fundamentais. Segundo Fontes Filho (2014, p. 

98), 

Concluímos esta seção trazendo a apreciação da OECD e do Banco Mundial 
sobre a importância sistêmica da boa governança corporativa. Para a OECD, 
princípios de boa governança fundamentam as bases para a estabilidade 
financeira internacional, enquanto que para o Banco Mundial: 

‘Corporate Governance (CG) concerns the system by which companies are 
directed and controlled. It is about having companies, owners and regulators 
become more accountable, efficient and transparent, which in turn builds trust 
and confidence. Well-governed companies carry lower financial and non-
financial risks and generate higher shareholder returns. They also have better 
access to external finance and reduce systemic risks due to corporate crises 
and financial scandals. Reliable financial reporting, timely disclosures, better 
boards and accountable management also facilitate development of stronger 
capital markets. They improve a country’s ability to mobilize, allocate and 
monitor investments and help foster jobs and economic growth. Better 
supervision and monitoring can detect corporate inefficiencies and minimize 
vulnerability to financial crises.’ 

Portanto, mais que um problema individual ou particular de determinada 
empresa, a difusão das boas práticas de governança contribui para o 
fortalecimento de todo um ambiente de negócios, reduzindo assimetrias de 
informações entre as partes interessadas pela maior transparência, 
fortalecendo a visão de longo prazo, a responsabilização dos administradores 
e o respeito a padrões éticos no mercado.” 

Portanto, integridade, governança e compliance são elementos que se somam 

para o bom funcionamento de uma mesma engrenagem: a organização. 
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2.3 O problema de agência 

O problema de agência, ou do principal-agente, trata das relações e conflitos 

decorrentes da separação entre o proprietário (principal) e quem executa (agente), 

considerando os distintos interesses, motivações e informações disponíveis às partes 

(FONTES FILHO, 2014, p. 81). 

A teoria de agência explora a relação entre duas partes que precisam atuar, 

porém, possui objetivos e responsabilidades distintos, isto é, o principal (dono) e o 

agente (gestor). Daí a necessidade de construir mecanismos para garantir que os 

gestores cuidariam dos interesses da companhia com o zelo dos sócios (FONTES 

FILHO; LEAL, 2012).  

Numa perspectiva histórica, os problemas de governança surgiram há cerca de 

duzentos anos, com o início da industrialização e a separação das figuras do 

proprietário e do gestor, impulsionada pela Revolução Industrial, buscando a melhoria 

do desempenho e a redução de custos com a utilização de gestores especializados, 

gerando a necessidade de monitoramento das ações de gerentes e empregados, 

exigindo uma hierarquia. Nesse momento, a mão invisível do mercado foi sustituída 

pela mão da hierarquia da empresa (MCGRAW, 1998).  

Mais recentemente, outros pontos podem ser acrescidos à questão da 

problemática da governança das organizações: (i) mudança na natureza do trabalho 

e (ii) crescimento dos fundos de investimento. O capital humano passou a ser um 

elemento crítico nos processos produtivos, segundo Bradley, Schipani e Walsh (1999). 

A teoria de agência ressalta mecanismos para alinhamento da atuação do 

agente, que são: a contratação baseada em resultado e o fortalecimento dos sistemas 

de informação como forma de desestímulo para atuações oportunistas 

(EISENHARDT, 1989). 

Com o afastamento do proprietário/acionista do controle da companhia e o 

surgimento da figura do executivo – indivíduo que não detém o controle, entretanto 

atua com jurisdição sobre as decisões da empresa –, os mecanismos de governança 

corporativa tornaram-se a solução encontrada para assegurar que os indivíduos, 

voluntariamente, tomem decisões e cumpram regras no melhor interesse comum de 

longo prazo da empresa (SILVEIRA, 2002). 

A utilização de práticas de governança corporativa ascendeu com a própria 

dinâmica do sistema capitalista, pois com o advento da Revolução Industrial a 
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empresas se expandiram, tomando-se, em alguns casos, sociedades anônimas. Esse 

movimento de expansão separou a propriedade da empresa do controle do negócio 

(BERLE; MEANS, 1987). 

Corroborando, Berle e Means (1987), Silveira (2002) e Denis e McConnell 

(2013) sustentam a ideia de que quando o controle e a gestão de uma empresa não 

são totalmente coincidentes, existe potencial para conflito de interesses entre 

controladores e gestores. 

Jensen e Meckling (1976), introdutores da teoria, não entram no mérito de 

competência do indivíduo, e entendem como problema de agência a relação entre o 

principal e o terceiro (agente) que ele contrata para realizar serviços e tomar decisões 

em seu nome. Com a pulverização do capital das organizações, o controle destas 

passa a ser exercido por executivos, que podem ou não deter um percentual de ações 

da companhia, dando início ao problema de como garantir que o comportamento dos 

gestores esteja alinhado com a maximização do valor da empresa para o conjunto de 

acionistas, evitando o oportunismo gerencial por parte do executivo. 

Conforme antes exposto, a função social e o interesse público são os 

fundamentos da participação do poder público nas estatais. Esse seria o interesse do 

controlador na empresa. Assim, em suas decisões, o agente deve observar a função 

social e o interesse público. Atualmente, porém, o problema de agência ganha outros 

contornos, remetendo também ao problema da relação principal-principal, isto é, entre 

os próprios acionistas, notadamente entre controladores e minoritários, dada a 

prevalência da empresa com controlador ou blockholder – tais como famílias, Estado, 

outras empresas e investidores institucionais. Dessa forma, abarca as diferenças 

entre os ambientes de propriedade difusa e concentrada (YOUNG et al., 2008). 

Segundo Agrawal e Knoeber (1996), existem mecanismos para o controle dos 

problemas de agência: uso de políticas de endividamento, profissionalização de 

administradores, controle corporativo, monitoramento pelo acionista ou conselho, 

participação acionária dos gestores e blocos de controle concentrado em grupos de 

acionistas ou instituição. Além disso, o controle do mercado e dos empregados, bem 

como um conselho de administração atuante, contribuem para o desempenho das 

empresas. 
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3 METODOLOGIA 

 

A presente seção indica a abordagem metodológica aplicada na pesquisa 

realizada, a qual tem por objetivo identificar o efeito da natureza estatal para a 

integridade das sociedades de economia mista, com atenção à função social e ao 

interesse público que originou a SEM. 

A pesquisa teve uma abordagem qualitativa, com a utilização de entrevistas 

semiestruturadas com agentes do setor como fonte de coleta de dados, além da 

pesquisa teórica, baseada em referências de livros e artigos, nacionais e estrangeiros, 

de revistas especializadas, jornais e internet. 

O objetivo das entrevistas foi identificar o impacto da natureza estatal na 

integridade da SEM. Para a formulação das perguntas foram extraídos os principais 

elementos do conceito de integridade e das singularidades das estatais e conjugados 

em cada pergunta, de modo a identificarmos os efeitos de uma coisa na outra, como 

era o objetivo proposto neste trabalho. 

O roteiro das entrevistas foi produzido partindo da identificação das 

singularidades da SEM e da definição de Integridade, à luz da literatura pesquisada, 

conforme exemplificado no Apêndice desta dissertação. 

Assim, o roteiro empregado nas entrevistas foi dividido em cinco blocos, 

traduzidos em cinco perguntas, buscando relacionar os seguintes temas: (i) o contexto 

de grandes alianças políticas e os objetivos de longo prazo das SEM; (ii) a não 

prioridade do lucro e os direcionamentos difusos da SEM; (iii) a natureza pública e a 

consistência das ações de longo prazo das SEM; (iv) as pressões políticas e os 

valores éticos das SEM; (v) visão atual e ações para o fortalecimento da integridade.  

3.1 Estratégia de pesquisa, coleta e tratamento de dados 

A estratégia de pesquisa é qualitativa (interpretativa), de caráter exploratório-

descritivo, tendo como principal instrumento de coleta de dados a utilização de 

entrevistas semiestruturadas. Para o tratamento e análise de dados foram 

considerados elementos da técnica de análise de conteúdo. 
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Segundo Coutinho (2014), a abordagem qualitativa/interpretativa procura 

penetrar no mundo pessoal dos sujeitos. Se a ação humana é intencional, há que se 

interpretar e compreender os seus significados num dado contexto social. O 

paradigma qualitativo pretende substituir as noções científicas de explicação, previsão 

e controle do paradigma positivista pelas de compreensão, significado e ação. Essa 

estratégia tem como principais características a busca dos significados, a construção 

indutiva da teoria e o papel central assumido pelo investigador. 

A pesquisa qualitativa permite explorar e entender o significado que os 

indivíduos ou os grupos atribuem a um problema. Os dados coletados nesse tipo de 

pesquisa são pertinentes ao ambiente do participante e a análise de dados ocorre de 

forma indutiva, observado o referencial teórico para as interpretações a serem feitas 

pelo pesquisador. Esse caráter exploratório da pesquisa qualitativa permite ao 

pesquisador desenvolver entendimentos baseados nos dados colhidos na pesquisa 

(CRESWELL, 2010). 

Em suma, a técnica qualitativa permite ao investigador estabelecer um padrão 

comum de interpretação, trabalhando com alegações baseadas em perspectivas 

construtivistas, tendo em conta os significados múltiplos das experiências individuais, 

além do social e historicamente construído (CRESWELL, 2010). A análise qualitativa 

mostra-se, portanto, compatível com o presente estudo, que requer entendimento 

quanto aos efeitos da natureza estatal na integridade das sociedades de economia 

mista, tendo em conta suas singularidades, decorrentes do controlador público e o 

dever de perseguir o interesse público, fundamento da sua criação. 

As entrevistas foram do tipo face a face e semiestruturadas, realizadas pela 

pesquisadora individualmente com cada entrevistado, permitindo o registro de 

informação qualitativa sobre o tópico para o esclarecimento das respostas dadas 

(MAY, 2004). Esse tipo de entrevista possibilita ao entrevistado maior flexibilidade nas 

respostas, que não ficam limitadas à direção da pergunta (OLIVEIRA; MARTINS; 

VASCONCELOS, 2012), também possibilitando ao pesquisador explorar outros 

aspectos da temática que não haviam sido mapeados no momento de elaboração do 

questionário (GILL et al., 2008). 

Critérios não probabilísticos, do tipo intencional, foram considerados na seleção 

dos entrevistados, onde foram escolhidos sujeitos-tipo que representam as 

características relevantes da população em estudo. Com foco na pesquisa, a seleção 

ocorreu de acordo com os critérios tidos como relevantes para a investigação, 
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estabelecidos indutivamente (THIRY-CHERQUES, 2009).  Ao final apresentamos 

quadro com perfil dos entrevistados (Apêndice 2). 

Com isso, a fonte central da pesquisa foi a entrevista semiestruturada, tendo 

como guia um roteiro de perguntas abertas e flexíveis de modo que o entrevistado 

tivesse maior liberdade para expor com clareza, da forma mais consistente e produtiva 

possível, sua visão do tema pesquisado.  

Assim, as entrevistas foram uma importante fonte de coleta de dados nesta 

pesquisa, sendo necessária a seleção de sujeitos diversos para permitir a 

apresentação de opiniões heterogêneas (VERGARA, 2009).  

Partindo dessa premissa, foram inicialmente selecionados sujeitos das 

relações pessoais da pesquisadora, com conhecimento e experiência (em geral de 

mais de dez anos) no tema em questão, e a partir daí outras sugestões de 

especialistas no mercado foram recebidas, aplicando-se a técnica conhecida como 

“bola de neve”. Todos os entrevistados, num total de dezessete, são profissionais com 

reconhecida experiência profissional no tema, dentre os quais estão administradores 

de SEM, membros de conselhos, funcionários públicos com experiência na área de 

gestão/governança de empresas estatais e membros de ouvidorias.  

Dessa forma, o rol de entrevistados compõe-se de indivíduos com histórico de 

experiência profissional no tema e no ambiente público-privado, não tendo sido 

apresentada nenhuma objeção ou julgamento quanto ao fato de um ou mais 

indivíduos atuarem na mesma companhia e tendo sido garantido o caráter sigiloso 

aos nomes dos entrevistados e das empresas, para permitir maior confiabilidade das 

respostas. Por essa razão, os entrevistados serão aqui identificados por letras 

(exemplo: A, B etc.) e, independentemente de terem sido entrevistados homens e 

mulheres, todos serão identificados no gênero masculino. 

A abordagem com os individuos selecionados foi realizada pessoalmente, por 

e-mail ou por contato telefônico, explicando o objetivo da entrevista e esclarecendo o 

caráter sigiloso que se daria aos nomes dos entrevistados e das empresas. As 

entrevistas foram realizadas no terceiro trimestre de 2018, no Rio de Janeiro, sendo 

que os profissionais domiciliados fora desta cidade foram entrevistados por meio 

telefônico e cinco deles responderam por escrito, alegando absoluta falta de tempo 

para atenderem à pesquisadora pessoalmente.  

Para definição do momento de encerramento das entrevistas foi considerado 

“o momento em que o acréscimo de dados e Informações em uma pesquisa não altera 
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a compreensão do fenômeno estudado. É um critério que permite estabelecer a 

validade de um conjunto de observações” (THIRY-CHERQUES, 2009, p. 21). 

Sobre o critério de saturação, Thiry-Cherques (2009, p. 21 ) esclarece ser “um 

processo de validação objetiva em pesquisas que adotam métodos, abordam temas 

e colhem informações em setores e áreas em que é Impossível ou desnecessário 

tratamento probabilístico da amostra”. Assim, após realizar as entrevistas, o 

pesquisador identifica os tipos de resposta e anota as repetições. Ao notar que 

nenhuma nova informação é registrada, constata-se o atingimento do ponto de 

saturação. Isto é, segue-se um critério ex-post, interrompe-se a coleta de dados 

quando se percebe que não há mais nenhum novo elemento a ser extraído capaz de 

subsidiar a teorização almejada. 

A saturação, sob o ponto de vista operacional e metodológico, indica o 

momento em que se deve encerrar a coleta de dados e permite generalizar os 

resultados no universo pesquisado. Trata-se, portanto, de um fenômeno que permite 

ao pesquisador identificar o momento do encerramento da coleta, no qual se tem a 

percepção de que não serão obtidos novos dados que agreguem maiores resultados 

para a pesquisa (GUERRA, 2006). 

3.2 Análise e Diagnóstico 

Para o exame dos dados extraídos nesta pesquisa foram utilizadas orientações 

da técnica de análise de conteúdo, que pode ser definida como um conjunto de 

instrumentos metodológicos que se prestam a analisar diferentes fontes de conteúdo 

e representa uma das técnicas de tratamento de dados em pesquisa qualitativa, 

calcada na proposta de Bardin (2011). Para essa autora, uma análise de conteúdo 

não deixa de ser uma análise de significados, pois ocupa-se da descrição objetiva, 

sistemática e quantitativa do conteúdo extraído das comunicações e de sua respectiva 

interpretação. 

Portanto, a análise foi desenvolvida tendo por base elementos da análise de 

conteúdo e foram consideradas três fases: (i) pré-análise; (ii) exploração do material; 

e (iii) tratamento dos resultados. A primeira fase foi desenvolvida para sistematizar as 

ideias iniciais do referencial teórico e estabelecer indicadores para a interpretação das 

informações coletadas, compreendendo a organização e a leitura geral do material 
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eleito para a análise. Passando-se à segunda fase, exploratória, nesta se examinou o 

material selecionado, para permitir a adequada execução da terceira fase que é a de 

tratamento de resultados, consistindo em captar os conteúdos manifestos e latentes 

contidos em todo o material coletado.  

Essas técnicas objetivam transpor incertezas, enriquecendo o exame dos 

dados coletados (MOZZATO; GRZYBOVSKI, 2011). May (2004) sustenta que a 

utilização de entrevistas como ferramenta de pesquisa enriquece e aprofunda a 

análise. 

A técnica ultrapassa o limite estritamente linguístico, considerando que o 

discurso está inserido num contexto social. A análise de conteúdo permite identificar 

o significado por trás das palavras (CRESWELL, 2010), e necessita da qualidade da 

elaboração conceitual realizada pelo pesquisador e da exatidão com que a elaboração 

conceitual será traduzida em esquema de análise ou de categorias (FREITAS; 

CUNHA JR.; MOSCAROLA, 1997). 

A pesquisadora foi responsável pela condução de todas as entrevistas, razão 

pela qual estão sendo consideradas suas percepçõese e anotações na análise dos 

dados, que teve por base o referencial teórico. 
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4 RESULTADO E ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 

Neste capítulo encontra-se o relato do resultado da pesquisa que contou com 

o referencial teórico apresentado e as entrevistas realizadas a partir dos principais 

elementos do conceito de integridade e das singularidades das estatais, de modo que 

pudéssemos extrair o efeito dessas singularidades na integridade da SEM.  

Para apresentarmos os resultados da pesquisa, optamos por organizar os 

dados levantados em cinco categorias analíticas, refletidas nas perguntas de pesquisa 

e associadas ao referencial teórico apresentado, permitindo uma melhor apreciação 

dos resultados e uma coerência com o problema de pesquisa apresentado, que visava 

identificar os efeitos da natureza estatal para a integridade das sociedades de 

economia mista. As cinco categorias analíticas são: 

a) o contexto de grandes alianças políticas e os objetivos de longo prazo;  

b) a não prioridade do lucro e os direcionamentos difusos;  

c) a natureza pública e a consistência das ações de longo prazo;  

d) as pressões políticas e os valores éticos; e 

e) visão atual e ações para o fortalecimento da integridade da SEM. 

Para cada uma das categorias serão apresentadas as principais posições dos 

entrevistados, destacando-se convergências e divergências, bem como a relação com 

o referencial teórico.  

Vale registrarmos que a totalidade dos entrevistados atribuiu importância ao 

tema e exaltou a relevância dos parâmetros estabelecidos na Lei 13.303/16 e no 

Decreto 8.945/16 para a melhoria da governança e integridade das estatais, por vezes 

sendo a Lei apontada em mais de uma pergunta por entrevista de forma positiva, 

inclusive no tocante à perseguição do interesse público, hoje mais bem delimitado 

pelo artigo 27 da citada Lei, e quanto aos requisitos e vedações para indicação de 

administradores e membros do conselho fiscal. Essa percepção apontada pelos 

entrevistados está em grande parte condizente com a literatura mencionada no 

referencial teórico, de onde destacamos as considerações de Fontes Filho (2018) e 

Aragão (2018), segundo os quais a Lei das Estatais (BRASIL, 2016) trouxe 

perspectivas otimistas para o fortalecimento da governança corporativa e a 

integridade dessas empresas. 
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4.1 O Contexto de grandes alianças políticas e os objetivos de longo prazo 

Neste tópico os entrevistados foram questionados se o contexto de grandes 

alianças políticas prejudica a clareza de definições dos objetivos de longo prazo para 

as SEM. Do universo de dezessete entrevistados, doze consideraram que sim e cinco 

responderam “não”, “não necessariamente” ou “depende”.  

Em síntese, a maioria tem a percepção de que o contexto do presidencialismo 

de coalizão vivido no Brasil permite que diversos grupos políticos, não 

necessariamente unidos por uma mesma ideologia, façam parte de um único bloco 

político que será representado pelo controlador, e isso pode trazer implicações. Por 

vezes, dentro de uma mesma empresa, em sua administração, poderão ser 

encontrados representantes com interesses diversos, ainda que legítimos. Esse fato, 

sem dúvida, pode vir a gerar uma dificuldade adicional para a empresa harmonizar e 

traçar seus objetivos de longo prazo. Além disso, se considerado que o tempo político 

por vezes é observado com foco em cada mandato, essa seria outra dificuldade a ser 

ultrapassada, notadamente caso a substituição de membros da administração resulte 

em descontinuidade de projetos. Sobre esse posicionamento, destacam-se os relatos: 

Sim, dependendo do tipo de interferência que for feita na gestão 
ou na governanças dessas empresas. (Entrevistado F) 

Entendo que dada a conjuntura política atual do Brasil, sim, por 
diversas razões, mas talvez a principal delas é que nós temos 
uma grande fragmentação partidária, [...], grande parte deles ou 
sua totalidade sem uma clara vinculação a uma corrente 
ideológica e que num governo de coalizão, para ter o apoio 
desses partidos, ter o apoio no parlamento, é necessária a 
distribuição de cargos e, em geral, os cargos mais disputados, 
pelo menos na esfera federal, são os cargos nas estatais. 
(Entrevistado M) 

Acredito que sim, se pensarmos no universo de estatais que 
existem e com o presidencialismo de coalizão, onde se está, a 
todo o tempo, a negociar e barganhar alguns pontos entre 
executivo e congresso. Hoje há uma grande indicação de 
utilização das estatais com nomeações políticas etc.. Isso acaba 
trazendo para as estatais traços dessa barganha que se vê em 
nível mais macro e isso pode confundir o que é o objetivo dessas 
empresas estatais no longo prazo. (Entrevistado H) 
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Esse posicionamento encontra amparo na literatura pesquisada, de onde se 

extrai que no Brasil, por diversas razões, as empresas estatais têm tido uma 

expressiva relevância, inclusive no que tange aos aspectos políticos, por se 

qualificarem como atores de destaque das composições políticas e das barganhas na 

formação das coalizões de poder (FONTES FILHO, 2018). 

Por outro lado, aqueles entrevistados que não partem da premissa de que as 

alianças políticas poderiam ser prejudiciais, consideram que dependerá da boa 

governança da companhia. Isso se confirma no trecho de resposta abaixo transcrito: 

[...] Se partir dessas premissas, as alianças políticas não 
deveriam influenciar na atividade privada. Todo o arcabouço 
legal, de conselheiros etc. também reforça a ideia de 
independência da atividade daquela empresa do acionista 
controlador. (Entrevistado I) 

Portanto, é possível concluir que de fato as alianças políticas podem vir a 

representar entraves para a boa governança e integridade empresarial, salvo se 

seguirem parâmetros legítimos de atuação, observados os limites legais e o objeto 

social da companhia. 

Resgatando a referência teórica posta sobre o tema, vale ressaltarmos que o 

primeiro movimento sistemático de criação de estatais no Brasil aconteceu no 

Governo Vargas (1930-1945) e buscava propiciar o nascimento da industrialização 

em nações em desenvolvimento, como o Brasil, justificando a presença do Estado 

como o grande fomentador do desenvolvimento econômico, especialmente em 

mercados com escassez de capital ou carência de infraestrutura (FONTES FILHO; 

PICOLIN, 2008). Portanto, o Estado tem um papel importante no desenvolvimento da 

sociedade. No entanto, o capitalismo de Estado é uma ferramenta que pode ser 

prejudicial ao mercado, se utilizada para os governos ampliarem seu poder político, 

privilegiando agendas populistas e atendendo aos seus interesses com cargos ou 

contratos privilegiados (MUSACCHIO; LAZZARINI, 2012).  

Assim, é importante superar barreiras e permitir a aplicabilidade de um modelo 

de governança corporativa com impacto sobre a performance e capacidade das 

empresas brasileiras de competir globalmente. 
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Portanto, mais que uma questão particular de determinada empresa, a difusão 

das boas práticas de governança e integridade contribui para o fortalecimento de todo 

um ambiente de negócios e, em última análise, para o desenvolvimento do país. 

4.2 A não prioridade do lucro e os direcionamentos difusos 

Para essa aferição de impacto, os entrevistados foram questionados se a não 

prioridade do lucro pode implicar direcionamentos mais difusos e de difícil avaliação 

pelas SEM. 

Onze dos entrevistados (portanto, a maioria) afirmaram que há objetivo de 

perseguir o lucro, sim. Ocorre que por vezes levanta-se a dúvida se a SEM deve 

perseguir o interesse público ou o lucro, como se houvesse uma dicotomia. Porém, 

para a maioria dos entrevistados, não deve haver essa dicotomia, valendo 

destacarmos as seguintes posições: 

Toda empresa pública ou privada tem um interesse público e 
visa o lucro. Essa combinação é que permite a sustentabilidade. 
(Entrevistado O) 

O lucro é fundamental. Há que se ter uma conciliação de 
interesses. (Entrevistado D) 

É saudável que tanto o lucro como interesse público sejam 
perseguidos. A empresa deve ser levada para um lugar de 
convergência. Não se pode pensar no lucro máximo apenas, 
mas numa geração de valor mais ampla. (Entrevistado E) 

Um dos entrevistados esclarece melhor essa dicotomia: 

Aqui há uma discussão um pouco mais complexa. Eu entendo 
que é necessário discutir em primeiro lugar quais seriam os 
objetivos de uma SEM, se o objetivo é atender ao interesse 
público ou é gerar lucro. Essa talvez seja a grande discussão 
com relação às estatais no Brasil, principalmente as estatais de 
capital aberto. [...] Então há uma discussão anterior que é se 
cabe a uma estatal priorizar o lucro, na medida em que ela é uma 
empresa estatal. Talvez se o foco for a priorização do lucro tenha 
que se repensar o papel dessa empresa enquanto estatal. Se 
partirmos do pressuposto de que ela pode ser uma estatal e, 
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ainda assim, priorizar o lucro, me parece evidente que isso pode, 
em alguma medida, gerar um conflito entre os interesses dos 
acionistas minoritários e o acionista controlador, que é o 
governo. Talvez esse seja o grande dilema das empresas 
estatais do Brasil, como conciliar interesses que, em alguma 
medida, podem ser antagônicos. (Entrevistado M) 

O Entrevistado M foi o único a levantar esse potencial conflito entre o lucro e o 

interesse público. A maioria, como dito inicialmente, entende que há o objetivo de lucro 

e, portanto, não haveria a questão dos interesses difusos decorrentes da ausência 

desse objetivo. Para os que concordam que se não perseguir o lucro e fundar as ações 

apenas no interesse público poderiam surgir direcionamentos mais difusos e de difícil 

avaliação, destacam-se: 

Sim, pode se ela efetivamente não estiver priorizando o lucro. 
Por outro lado, uma SEM é diferente de uma empresa pública, 
pois a SEM tem nos seus objetivos o lucro. O lucro pode não ser 
priorizado, mas corre-se o risco de perder o “norte”. 
(Entrevistado A) 

Sim. Gerar lucro é uma das principais funções de uma empresa. 
Nenhuma empresa existe sem ter a intenção de lucratividade, 
[...], a partir do momento em que não se observa o lucro e foca 
somente [...] em cumprir a sua função pública, interesse público, 
pode comprometer a própria perenidade da empresa, ou seja, 
ficará mais difícil avaliar. (Entrevistado F) 

Portanto, ressalvada a observação trazida pelo Entrevistado M, o que se extai 

da pesquisa é que a SEM tem como objetivo perseguir o lucro, até porque isso é que 

permitirá a sua sustentabilidade e os novos investimentos, de modo a poder cumprir 

adequadamente o interesse público que fundamentou a sua criação, respeitado o seu 

objeto social e os limites do artigo 27 da Lei 13.303/16. Portanto, lucro e interessse 

público não seriam interesses antagônicos e sim coexistentes, cabendo buscar um 

equilíbrio. Por essa razão, se faltar equilíbrio, poder-se-á correr o risco de a 

organização enveredar por direcionamentos mais difusos e de difícil avaliação. 

Aragão (2018, p. 102-104) trata do tema destacando o interesse público 

segundário de lucro econômico, afirmando que o artigo 173 da CF/88 legitima que o 

Estado exerça atividade econômica em igualdade de condições e em concorrência 

com a iniciativa privada. Nesse sentido, há um interesse público primário, que seria a 
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realização de atividade-fim de interesse coletivo, e um interesse público secundário, 

que seria o pecuniário. O citado autor entende que tanto o interesse público primário 

quanto o secundário seriam direitos indisponíveis, “evitando-se o viés de ver o 

interesse público secundário como algo menos nobre e mais disponível que o 

interesse público primário, já que quase sempre este não tem como ser realizado sem 

aquele”. Vale destacarmos ainda o que segue: 

Outros poderiam sustentar que o ‘relevante interesse coletivo’ do art. 173 da 
CF, dado o adjetivo ‘relevante’, só pode ser considerado como o atendimento 
direto de necessidades da sociedade, não a mera obtenção de receita para 
que, com esta, tais necessidades sejam atendidas. Essa posipção se 
inspiraria naquela concepção que vê o interesse público secundário como 
algo menos nobre que o interesse público primário, sendo menos digno de 
proteção e de expansão que este. 

Contudo, entendemos que o mero interesse na obtenção de lucro não pode 
justificar a atuação do Estado na economia com base no art. 173 da CF 
porque, tecnicamente, se assim admitíssemos, estaríamos, por via 
hermenêutica, invertendo a lógica do dispositivo [...] (ARAGÃO, 2018, p. 104). 

Dewenter e Malatesta (2001, p. 321) destacam que “the results of the 

comparison strongly support the proposition that government firms display inferior 

profitability”, e esclarecem que ao renunciarem a busca de maior lucratividade para 

seguirem objetivos políticos e sociais, as empresas estatais tendem a reduzir a 

eficiência no monitoramento do desempenho dos seus gestores, conduzindo a uma 

possível queda no desempenho da organização. Não obstante, ainda segundo 

Dewenter e Malatesta (2001, p. 334), não há evidências de que a privatização seja 

fator determinante para a melhoria da lucratividade, pois o Governo foi capaz de 

reestruturar adequadamente suas empresas antes de vendê-las: “the political impetus 

behind privatization first impels government firms to operate more profitably”. Vale 

lembrarmos que quanto maior a interferência dos governos na administração da 

estatal, menos atrativa ela se torna ao investidor privado e mais dificuldades terá de 

captar recursos no mercado, segundo Fontes Filho (2018). 

Podemos concluir que há importância no fortalecimento da integridade 

empresarial nas sociedades de economia mista, como instrumento de moralidade, no 

respeito aos compromissos e na valorização da empresa, tornando-se este o ponto 

de equilíbrio para a aplicação de sua função social e interesse público com 

lucratividade.  
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4.3 A natureza pública e a capacidade de manter a consistência das ações de 
longo prazo 

Neste tópico buscamos aclarar se a natureza estatal prejudica a consistência 

das ações das SEM no longo prazo. 

Somente cinco entrevistados concordaram com a premissa da pergunta e 

fundamentaram a posição nas singularidades da SEM, como amarras que não 

permitem a mesma velocidade da empresa privada, além do tempo político, da 

alternância de poder e de direcionamentos. Destaca-se o seguinte relato: 

Sim. Se comparadas às empresas privadas. As amarras 
prejudicam o desempenho. O mundo é muito dinâmico, a 
inciativa privada se transforma, podendo aderir imediatamente 
as mudanças. Enquanto as empresas públicas são obrigadas a 
obedecer legislações arcaicas. Há órgãos de controle que com 
interpretações literais não entendem o contexto da tomada de 
decisões e responsabilizam os gestores por decisões 
necessárias, mas mais ousadas em benefício da empresa. 
(Entrevistado G) 

Nesse sentido, Aragão aponta o contrassenso da razão de criação das estatais 

e as amarras hoje presentes: 

As empresas estatais surgiram como uma tentativa de o Estado ter 
instrumentos ágeis de ação, partindo-se do pressuposto de que as pessoas 
jurídicas de direito público possuíam amarras e controles que impediam uma 
atuação eficiente, sobretudo na seara econômica, onde a inovação e o 
dinamismo do mercado exigem uma atuação mais célere e adaptável a cada 
momento e demanda (ARAGÃO, 2018, p. 165). 

No entanto, hoje, apesar de a Lei 13.303/16 ter sido positiva em diversos 

aspectos, foi tímida na aproximação das estatais ao regime jurídico das empresas 

privadas, acabando por ficar mais próxima da Lei 8.666/93 do que do Código Civil e 

Comercial. 

Dentre os demais entrevistados, dois não responderam nem que sim, nem que 

não, e dez responderam negativamente, ou seja, a natureza pública por si só não 

prejudica. Os que responderam “não” justificaram, em síntese, que o fato de se ter o 

ente público como controlador, por si só, não prejudicaria, partindo de uma premissa 

de atuação legítima. Todavia, deixando fazer crer que se houver uma iniciativa 



53 

 

negativa, poderia sim prejudicar a consistência das ações da organização, e isso vale 

para empresa estatal ou privada. Vejamos: 

Eu não acho que a natureza pública prejudique as ações de 
longo prazo, obviamente que estou pensando num ambiente 
onde a empresa consegue ter a sua independência e não sofra 
nenhum tipo de interferência indevida. Isso é que não pode 
ocorrer com as SEM. [...] Mas enquanto estiver dentro de uma 
atuação legítima e o controlador e os minoritários estiverem 
usando os mecanismos legítimos de relacionamento com aquela 
empresa, a natureza pública não prejudica sua performance. 
Saindo do Brasil, há empresas com as mesmas características 
das SEM. Tudo que estou falando aqui, vale para o ente privado.  
Onde houver uma atuação indevida do controlador, haverá 
reflexos porque estaria desequilibrando a relação. (Entrevistado 
I) 

Não necessariamente a natureza publica prejudica a 
sustentabilidade da empresa no longo prazo, mas sim os desvios 
dos seus objetivos econômico-sociais. A natureza publica da 
empresa deve estar inequivocamente atrelada ao interesse da 
sociedade e não a interesses políticos específicos e ocasionais. 
Assim sendo, quando a atividade da empresa pública pode ser 
substituída com economia pela inciativa privada, sua natureza 
deve ser reavaliada, salvo situações de caráter estratégico para 
o interesse público. (Entrevistado J) 

Portanto, sem uma clareza da missão, um valor único, pode gerar confusão 

gerencial e até mesmo um fracasso competitivo. Afinal, a profusão e a concorrência 

de distintos objetivos para atender aos vários stakeholders pode servir para ampliar 

os problemas de agência. Yeung (2005) afirma que a governança da empresa estatal 

está sujeita a influências do Estado, mercado e sociedade civil, que são influências de 

natureza muito distintas em termos de fontes de poder, valores, racionalidades e 

normas, o que pode gerar conflitos nas orientações, mesmo no caso de SEM, onde 

há um acionista controlador. 

Podemos concluir que a Integridade Empresarial contribui para a segurança 

das relações comerciais e para o aumento da confiabilidade do mercado na 

organização. 
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4.4 As pressões políticas e os valores éticos 

Este ponto buscou identificar se a intensidade das pressões políticas pode 

conduzir a uma maior flexibilidade nos valores e compromissos éticos das SEM. 

Dentre os entrevistados, onze responderam que sim: as pressões políticas 

podem conduzir a uma maior flexibilidade nos valores e compromissos éticos. 

Entretanto, eles destacam que as SEM têm instrumentos para se protegerem disso, 

por exemplo, o acionista minoritário (destaque dos Entrevistados A e C) que, se 

atuante, pode dar sustentáculo à organização para suportar essas pressões, a cultura 

organizacional (destaque do Entrevistado B), o compliance, a ouvidoria, transparência 

e accountability (Entrevistado C), Lei 13.303/16 e ética (Entrevistado D). E ainda: 

Sim é verdade, mesmo quando submetidas à transparência. [...] 
É necessário admitir que [...] essa intensificação das pressões 
ou demandas por representação de interesses pode sim ferir 
valores ou submeter a SEM à prejuízos ou ao comprometimento 
da sua integridade. (Entrevistado K) 

No passado isso era muito mais possível [..]. A partir da 
Convenção OCDE 1997, Lei anticorrupção, Lei de acesso à 
informação, Lei de conflito de interesses e Lei das estatais, isso 
ficou mais difícil. [...] [Há] uma ação de Estado sendo construída. 
Essa construção pode ser maximizada ou minimizada com efeito 
de algum agente político do momento? Pode. Mas o conjunto de 
regras que vem sendo paulatinamente construídas, cada vez 
mais, tende a blindar esse efeito mais imediatista de um governo 
em detrimento ao Estado. Então eu vejo uma construção sólida 
acontecendo [...] Hoje eu vejo, por exemplo no processo de 
indicação de representantes para os assentos de conselho e de 
diretoria [...] recusa da indicação de certos nomes. (Entrevistado 
E) 

Aqueles que não responderam “sim” também não afastaram a possibilidade da 

ocorrência da situação fática trazida na pergunta, apenas partiram da premissa de que 

tais fatos não deveriam ocorrer, à luz de todo o arcabouço legal e de governança das 

empresas. Exemplo: 

Não deveria. [...] A pressão política se acontece de maneira 
indevida, deve ser combatida, porque sempre será prejudicial à 
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empresa. Os órgãos de controle devem zelar para que isso não 
aconteça no mercado como um todo. (Entrevistado I) 

Não deve. Nos últimos anos, foram desenvolvidos, por questões 
internas e externas às empresas e por necessidade de 
amadurecimento do contexto empresarial brasileiro, controles e 
exigências de forma de atuação que limitam essa flexibilização. 
Há um caminho ainda extenso a ser trilhado pelas estatais (e 
pelas empresas privadas também, no mercado brasileiro) no 
sentido de uma mudança cultural, mas o novo cenário está 
posto. (Entrevistado N) 

As SEM devem ter uma cultura formada por valores éticos. As 
pressões políticas sempre existirão, inclusive de quem não é 
sócio dela, seja na empresa pública ou na privada. Tem que ter 
o seu papel, seus objetivos claramente definidos e ser gerida por 
pessoas que não estão suscetíveis a isso, que saibam defender 
a instituição para que ela tenha longevidade. (Entrevistado O) 

Sendo assim, podemos concluir que as pressões políticas, seja por cargos ou 

supostos interesses públicos, pode ser muito prejudicial, trazendo o risco de eventual 

flexibilização dos valores éticos da organização. De acordo com o resultado das 

pesquisas, este é um ponto que demanda forte atenção para a integridade da SEM. 

Ceder a pressões fere diretamente a integridade de uma organização. Os 

objetivistas definem a integridade como lealdade, como praticar o que se prega 

independentemente da pressão emocional ou social. A integridade não é apenas uma 

questão de palavra; exige atuar de acordo com os valores racionais. Isso não deve 

significar que a integridade elimine a possibilidade de mudança (BECKER, 1998). 

Corroborando todo o exposto, para Muritiba (2017, p. 80), a “integridade pode 

ser entendida como a capacidade de uma empresa (ou de seus sócios) de tomar 

decisões que racionalmente sejam condizentes com os princípios nos quais se 

acredita”, e acrescentam: deve partir dos sócios a sinalização de avançar na ideologia 

de uma organização mais íntegra, o que compreende ser leal aos seus valores 

racionais e praticar o que se prega a despeito de pressões. 
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4.5 Visão atual e ações para o fortalecimento da integridade 

Nesta última categoria analítica, considerando integridade como a capacidade 

de “honrar compromissos” com consistência entre propósitos, palavras e ações, 

buscamos identificar como os entrevistados veem a situação das SEM brasileiras e o 

que poderia ser feito para o fortalecimento da integridade dessas organizações. 

Nos limites da pesquisa realizada, os entrevistados concordam que as SEM 

brasileiras passaram por um momento de grande turbulência em razão dos 

escândalos de corrupção que atingiram as principais estatais nacionais (ex.: 

Entrevistados L e P). No entanto, também é senso comum que se está passando por 

uma curva de aprendizado e que a expectativa é positiva, embora muito ainda se 

tenha por fazer. 

Outro ponto comum destacado pelos entrevistados foi a Lei das Estatais (ex.: 

Entrevistado Q). Alguns apontaram para o quão positivas podem ser as regras 

estabelecidas na Lei para a governança das estatais, em especial quanto aos critérios 

para indicações de administradores e membros de conselho fiscal, bem como 

parâmetros para a perseguição do interesse público (art. 27 da Lei 13.303/16), muito 

embora haja um problema de controles exacerbados. Apresentada esta síntese dos 

posicionamentos, cumpre salientarmos os seguintes trechos com foco na segunda 

parte desta categoria analítica (grifos nossos nas transcrições): 

Agora é momento de realizar uma grande mudança, gerar a 
independência que essas empresas precisam, cessar a 
interferência indevida, agora reforçado por arcabouço legal. A 
SEM preservada de ações indevidas pode ser plenamente 
competitiva. Existem “n” exemplos de SEM com gestão 
profissional e trabalho de qualidade. Integridade é elemento 
chave para a SEM gerar confiabilidade, ter acesso ao mercado 
de capitais, conseguir financiamentos, baratear seus custos de 
capitação para realizar projetos e investimentos. A Integridade 
vale dinheiro para as empresas, não é só a integridade pela 
integridade, mas a integridade é um elemento chave do 
posicionamento das empresas [...]. Ações concretas seriam: o 
pleno exercício do que foi colocado pela Lei 13.303; indicação 
de dirigente com qualificação técnica, checagem de integridade 
de seus antecedentes e sem vínculos que impeçam o pleno 
exercício da sua atuação; declaração clara do interesse público 
de forma transparente, que o custo seja calculado e haja o 
devido ressarcimento. (Entrevistado I) 
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Então, o que fortalece é não falar de governança e integridade 
como uma dimensão do controle, mas elevar o debate da 
integridade à rentabilidade, à efetividade, à realização dos 
compromissos [...] à dupla obrigação fixada pela CF para a SEM 
[lucro e interesse público]. (Entrevistado K) 

Eu vejo com muita preocupação. Eu acho que esse movimento 
com relação à integridade, mesmo após a entrada em vigor da 
Lei das Estatais, ele não vem sendo feito de forma consistente, 
muito pelo contrário, com raríssimas exceções. [...], a Lei das 
Estatais ajudou, [...] [mas] tem de haver compromisso político, 
acompanhamento pelos órgãos de controle, pelos órgãos 
reguladores, para que esse quadro possa melhorar. 
(Entrevistado M) 

Vejo um caminho ainda longo a ser percorrido. [...] Instrumentos 
e ferramentas foram e continuam sendo criados para que a 
distância entre discurso e ação possa ser menor, como controles 
mais reais, monitoramento contínuo, automatização de 
processos, segregação de funções. Mas entendo como um 
processo contínuo, que só pode ser capitaneado por equipes 
técnicas internas, capacitadas para isso e que tenham uma visão 
de legado para a perenidade da companhia. Está cada vez mais 
claro que a integridade é item básico para a atuação das 
empresas. Sem esses mecanismos, a sobrevivência, 
especialmente de estatais de economia mista, é impossível. 
Contudo, o fortalecimento da integridade demanda uma 
conscientização cultural, principalmente dentro das empresas, 
capaz de gerar mecanismos mais resilientes e seguros, na 
direção correta. (Entrevistado N) 

Tem que sair de um cenário policialesco que estamos 
vivenciando hoje para esses órgãos se voltarem mais para a 
questão da efetividade. Se eles conseguirem colocar uma 
cobrança [em] termos de melhora de produtividade, de eficiência 
e eficácia das estatais, elas serão forçadas a fazerem um 
planejamento. (Entrevistado H) 

Hoje enxergo que as estatais estão num processo de controles 
exacerbados [...], a Lei das Estatais, [...] essas ferramentas 
podem ser utilizadas como forma de [...] transformar a empresa 
numa empresa com quadro efetivamente competitivo no 
mercado, quadros de excelência, principalmente na 
administração maior, porque de uma forma geral, na estrutura e 
no corpo da companhia isso é levado em conta. (Entrevistado A) 
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Mesmo com pessoas com bons propósitos dentro da 
organização, é preciso que se tenha uma estrutura de 
governança, até para que a companhia tenha formas de rastrear, 
analisar, até de aprender com o que vem evoluindo ao longo do 
tempo. Ou seja, o que está se estabelecendo para as SEM está 
sendo muito útil para o futuro dessas companhias. Houve um 
lapso em que se teve um tempo de aprender e a partir de agora 
cabe estabelecer regras para como atuar daqui para frente. A 
Lei 13.303/16 trouxe elementos importantes para as SEM e se 
isso for atendido, será possível atrair parceiros, que buscarão 
lucro, mas também sustentabilidade, credibilidade e 
oportunidade de expandir seus negócios. O Brasil é um país que 
precisará de parceiros externos privados para que o Estado 
consiga prover a sociedade de instrumentos que permitam o seu 
desenvolvimento. [...] É preciso evoluir nas parcerias e isso só 
se construirá com sistemas de governança que permitam ao 
investidor ser um parceiro que vai aceitar um lucro moderado, 
porém sustentável e confiável. (Entrevistado O) 

É inegável que a Lei 13.303/2016 aprimorou as práticas de 
governança corporativa das empresas estatais [...]. É importante 
assegurar a conformidade dos processos e controles internos e 
garantir a observância dos regulamentos internos e legislações 
aplicáveis à companhia, [...] é indispensável a [...] área de 
integridade e gestão de riscos, [...] é necessário o fortalecimento 
da área. A empresa estatal deve possuir uma estrutura 
adequada de Compliance, Controles Internos e Riscos, assim 
como orçamento suficiente às suas atividades. (Entrevistado B) 

A Lei 13.303/16 trouxe várias obrigações e exigências [...]. Isso 
traz mais proteção para as empresas. [...] para o fortalecimento 
da integridade das estatais, [...] reduzir a quantidade dessas 
estatais para que o Governo consiga fazer melhor a governança. 
(Entrevistado F) 

As SEM que não estiverem fortalecendo sua estrutura de 
governança, tem mais risco de sucumbir a questões políticas 
[...]. É essencial fortalecer a governança. (Entrevistado L) 

Verificamos, portanto, que em grande parte há consistência entre a teoria e a 

prática expressada por meio das entrevistas. Desta forma, podemos constatar a 

importância do comprometimento político e da melhoria da governança e integridade, 

elementos importantes para o desenvolvimento das empresas e do mercado. Du et al. 

(2018) concluem que a integridade do governo está positivamente associada à 

eficiência do investimento das empresas listadas na China. Esse estudo enriquece a 
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presente pesquisa ao fornecer evidências empíricas de que o fortalecimento da 

integridade do governo promoverá a transformação econômica da China. Ainda 

afirmam ser importante que o Governo mantenha sua palavra, porque investidores 

estrangeiros e cidadãos escolherão investir em locais somente se acreditarem nas 

políticas do Governo e  se o considerarem confiável.  

Um governo com integridade contribui para um bom ambiente de investimento, 

essencial para o desenvolvimento econômico local. Os governos desempenham um 

papel importante na liderança e na construção de um sistema de integridade social.  

Da mesma forma, é importante fortalecer a integridade organizacional, afinal, 

não é só a ação do Governo que traz impactos para uma organização estatal. 

Segundo Kayes et al. (2007), os lapsos éticos dos funcionários também podem 

colocar as organizações em risco substancial. Embora programas de conformidade 

possam ajudar a limitar esse risco, os esforços devem se estender além da 

conformidade para criar uma cultura organizacional de integridade nas empresas. 

Para isso, é importante uma abordagem integrada de consciência ética, que englobe 

práticas organizacionais de controles, princípios e propósitos claramente definidos, 

valores centrais e cultura. Inevitavelmente, a mais difícil delas é a construção de uma 

cultura de altos padrões éticos que reflitam na prática cotidiana (KAYES et al., 2007). 

Afinal, não é simples promover uma mudança cultural numa organização.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente dissertação teve como objetivo analisar o efeito da natureza estatal 

na integridade das SEM e, com a pesquisa realizada, fica claro o impacto político 

decorrente da natureza estatal na integridade das SEM, o qual poderá ser positivo ou 

negativo, conforme mais ou menos legítima seja essa atuação e o grau de estabilidade 

da governança corporativa, da cultura de integridade empresarial, dos valores éticos 

e dos sistemas de compliance eficazes. 

Para fins da presente, consideramos integridade como “honrar a palavra”.   

Por meio da pesquisa realizada constatou-se que o contexto de grandes 

alianças políticas pode vir a prejudicar a clareza de definições dos objetivos de longo 

prazo das SEM. Organizações que tentam atender a expectativas conflitantes podem 

vir a ser disfuncionais, terminando por não agradarem a ninguém enquanto tentam 

agradar a todos, promovendo a “doença” denominada de Multiple Accountability 

Disorder (KOPPEL, 2005).   

O Estado tem importante papel de fomento ao desenvolvimento econômico, 

especialmente em mercados com escassez de capital ou carência de infraestrutura. 

No entanto, o capitalismo de Estado é uma ferramenta que pode ser prejudicial ao 

mercado, se utilizada para os governos ampliarem seu poder político, privilegiando 

agendas populistas e atendendo aos seus interesses com cargos ou contratos 

privilegiados.  

A pesquisa aponta, ainda, para o duplo objetivo da SEM: perseguir o interesse 

público e o lucro. A maioria dos entrevistados tem a visão da necessidade de 

conciliação desses objetivos, em prol da sustentabilidade da organização, apesar de 

uma aparente dicotomia entre eles. Nessa linha, Aragão (2018) sustenta haver o 

interesse público primário e secundário, ambos de direito indisponível. Alguns dos 

entrevistados, embora em menor número, admitem que a não prioridade do lucro pode 

implicar direcionamentos mais difusos e de difícil avaliação. 

O resultado da pesquisa também permite afirmar que a natureza estatal por si 

só não necessariamente prejudica a consistência das ações das SEM no longo prazo, 

partindo da premissa de que ações do controlador, ente político, são legítimas e que 

para conter eventuais interesses espúrios a SEM contaria com a sua estrutura de 
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governança, hoje sendo fortalecida com as iniciativas decorrentes do arcabouço legal 

existente. Daí ser possível sustentar a importância de uma clareza da missão, visão, 

valores e planejamento de longo prazo nas SEM.  

Além disso, as pressões políticas podem conduzir a uma maior flexibilidade nos 

valores e compromissos éticos, sendo, portanto, um ponto de atenção para as 

estatais.  Não obstante, na opinião dos entrevistados as SEM têm instrumentos para 

se protegerem, por exemplo: o acionista minoritário, a cultura organizacional, o 

compliance, a ouvidoria, a transparência e accountability.  Por essa razão, se mostra 

essencial uma estrutura adequada de governança e compliance, o que não significa 

a desestatização ou a captura da empresa por seus quadros, o que representaria um 

problema de agência. Ao contrário, é preciso assegurar à SEM melhores condições 

para atender ao interesse público para o qual foi criada, com eficiência e integridade.  

A integridade exige atuar de acordo com os valores racionais (BECKER, 1998) e deve 

partir dos sócios a sinalização de avançar no sentido de uma organização mais 

íntegra, o que compreende praticar o que se prega a despeito de pressões 

(MURITIBA, 2017). 

Por fim, as SEM brasileiras passaram por um momento de grande turbulência 

em razão dos escândalos de corrupção que atingiram as principais estatais nacionais 

e, portanto, o momento atual representaria uma curva de aprendizado, onde apesar 

da expectativa ser positiva, ainda haveria muito a ser feito.  A Lei das Estatais 

(BRASIL, 2016) trouxe perspectivas otimistas para o fortalecimento da governança e 

integridade das SEM, na medida em que traz elementos que contribuem para a 

ampliação de sua autonomia, sinaliza para a profissionalização da administração e a 

explicitação dos seus objetivos de políticas públicas, além de buscar deixar as estatais 

menos suscetíveis a demandas de grupos políticos situacionistas. Por outro lado, 

foram registradas preocupações com o quão consistentes e efetivas estão sendo as 

iniciativas em prol dessa boa governança e integridade, ou se para algumas empresas 

é mero cumprimento legal. 

Dentre as ações apontadas pelos entrevistados como necessárias ao 

fortalecimento da integridade da SEM, foram destacadas: (i) a declaração clara do 

interesse público de forma transparente;  (ii) a indicação de dirigente com qualificação 

técnica, checagem de integridade de seus antecedentes e sem vínculos que impeçam 

o pleno exercício da sua atuação;  (iii) a independência das SEM; (iv) o pleno exercício 

do disposto na Lei 13.303; (v) o compromisso político;  (vi)  a existência de 
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instrumentos, ferramentas de controle e monitoramento contínuo; (vii) segregação de 

funções;  (viii) eliminação de controles exacerbados e foco na efetividade;  (ix) quadro 

competitivo, principalmente na administração; (x)  estrutura de governança e 

conformidade fortalecida, com autonomia e orçamento suficiente às suas atividades;  

(xi) o tom da alta administração; e (xii) a cultura organizacional íntegra. 

Sendo assim, em síntese, ressalta-se a importância do comprometimento 

político e da alta administração da SEM, além da melhoria da governança e 

conformidade como elementos importantes para o fortalecimento da integridade e o 

desenvolvimento das empresas e do mercado.  

A Integridade Empresarial contribui para a segurança das relações comerciais 

e para o aumento da confiabilidade do mercado na organização.  

A pesquisa está limitada a sociedades de economia mista, bem como às 

características de uma pesquisa qualitativa, a qual, apesar de permitir ampliar a 

compreensão dos fenômenos, contém riscos relacionados com a capacidade de 

generalização do estudo. 

Por último, podem ser valiosos para a pesquisa acadêmica, contribuindo para 

o desenvolvimento e fortalecimento das estatais, o que poderá ser objeto de futuros 

estudos, avaliar se as estatais, nas esferas federais, estaduais e municipais, estão 

aplicando a Lei 13.303/16 de forma consistente ou se estão tratando o tema como 

mera formalidade.  Outro aspecto para futuros estudos seria avaliar se todas as 

exigências da citada Lei de fato se justificam para estatais de menor porte ou se na 

prática apenas as tornam excessivamente burocráticas, apesar da possibilidade de 

compartilhar estruturas com a holding. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – PRINCIPAIS SINGULARIDADES DAS ESTATAIS X 
INTEGRIDADE 

INTEGRIDADE SINGULARIDADES DAS ESTATAIS 

Honrar a palavra. Poder disputado por vários grupos 
políticos, permeando a hierarquia da 
organização; 
Múltiplos interesses e orientações, 
refletidos nas várias diretorias; 
Diversas influências / conflitos de 
orientações: baixa qualidade da 
governança das empresas estatais. 

Consistência entre 
palavras e ações. 

Reduzida clareza de objetivos; 
Dificuldade de avaliar a gestão para 
resultados. 

Transparência. Reduzida transparência; 
Pouca efetividade dos mecanismos de 
controle externo, como os mercados 
financeiros e de capitais. 

Ter objetivos claros. Influência política nas deciões 
estratégicas e operacionais; 
lucratividade x objetivos políticos e 
sociais; 

Visão de longo prazo. Tempo político x tempo empresarial 
 
Mudanças de direcionamentos conforme 
os mandatos eletivos; 
Ausência de direcionamento único e uma 
visão de longo prazo na estatal. 

Valores éticos. Integridade x Função Social / Interesse 
Público 
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APÊNDICE B – PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

PERFIL DOS ENTREVISTADOS PERCENTUAL  

APROXIMADO 

FAIXA ETÁRIA 

(entre 40 e 60 anos) 

94% 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  

(mais de 10 ANOS) 

94% 

ADMINISTRADORES 

(Diretores e Conselheiros de Administração) 

29,4% 
 

CONSELHEIROS FISCAIS 5,9% 
 

EXECUTIVOS 

com experiência em Governança, 
Conformidade e Ouvidoria 

35,3% 

 

Profissionais 

com conhecimento em 

governança/conformidade 

(Consultores interno/externo e Membros da 
Adm. Indireta) 

29,4% 
 

Sexo 29% feminino 
 

71% masculino 
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ANEXO – PRINCIPAIS STAKEHOLDERS E MAPA DE INFLUÊNCIAS 
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