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RESUMO 

Objetivo – Esse estudo se propõe a analisar a evolução do processo de 

planejamento estratégico do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social – BNDES, de modo a avaliar em que medida a Lei das Estatais (Lei nº 

13.303/2016) contribuiu para a efetividade de seus resultados. 

Metodologia – A pesquisa se realiza sob uma abordagem majoritariamente 

qualitativa, de caráter descritivo, no sentido de que busca expor as 

caraterísticas de um fenômeno, todavia sem necessariamente explicá-lo à 

exaustão. 

Resultados – Foi demonstrado que a promulgação da Lei das Estatais 

representou de fato uma inflexão no histórico do planejamento estratégico do 

Banco em termos de efetividade de resultados vinculados à execução de 

políticas públicas e diretrizes governamentais. 

Limitações – A principal limitação dessa pesquisa é verificada na medida em 

que se concentra sobre os mecanismos que buscam assegurar a efetividade 

da execução da estratégia do BNDES, todavia sem entrar nas discussões 

relativas à efetividade da atuação do Banco em si.  

Contribuições práticas – Os resultados observados podem vir a contribuir 

para a aferição de novos benchmarks para o campo das instituições públicas 

de fomento, no que tange à busca por estratégias que garantam o diálogo 

efetivo dessas instituições com as políticas públicas em vigor. 

Contribuições sociais – Uma vez observadas melhores práticas de 

planejamento estratégico, instituições públicas de fomento podem vir a 

contribuir de forma mais efetiva com as políticas públicas às quais estão 

relacionadas, aprimorando seu impacto sobre a sociedade. 

Originalidade – Uma pesquisa estruturada sobre a sistemática histórica dos 

ciclos de planejamento do BNDES, por si, representa um avanço significativo 

no campo dos estudos em administração pública, uma vez que a literatura 

especializada carece de uma análise consolidada desse processo no contexto 

do Banco.  

 

Palavras-chave – BNDES, Estratégia, Planejamento Estratégico, Teoria da 

Agência 

Categoria do artigo – Dissertação de Mestrado  
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ABSTRACT 

Purpose – This study aims to analyze the evolution of the strategic planning 

process of the Brazilian Development Bank (BNDES), in order to assess the 

extent to which the recent state-owned companies law contributed to the 

effectiveness of this process. 

Design / Methodology – The research is carried out under a mostly qualitative 

approach, of a descriptive character, in the sense that it will seek to expose the 

characteristics of a phenomenon, however without necessarily explaining it to 

exhaustion. 

Findings – The research has showed that the enactment of the recent state-

owned companies law did in fact represent an inflection in the history of BNDES 

strategic planning in terms of the effectiveness of results linked to the execution 

of public policies and governmental guidelines. 

Research limitations – The main limitation of this research is verified insofar 

as it focuses on the effectiveness mechanisms for the execution of the BNDES 

strategy, however without entering into discussions regarding the effectiveness 

of the Bank's performance itself. 

Practical implications – The results may contribute to the assessment of new 

benchmarks on the field of public development institutions, with regard to the 

search for strategies that guarantee the effective dialogue of these institutions 

with public policies. 

Social implications – Once best practices in strategic planning are observed, 

public development institutions can contribute more effectively to the public 

policies to which they are related, generating better impact on society. 

Originality – A structured research on the historical systematic of BNDES 

planning cycles, in itself, represents a significant advance in the field of studies 

in public administration, since the specialized literature needs a consolidated 

analysis of this process in the context of the Bank. 

 

Keywords: BNDES, Strategy, Strategic Planning, Agency Theory 

Paper category: Master’s thesis  
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1. INTRODUÇÃO 

As empresas estatais, conceito que abrange tanto as empresas públicas 

quanto as sociedades de economia mista, representam importante elo no 

encadeamento de políticas públicas. Nesse contexto, o planejamento 

estratégico dessas empresas se pretende, por definição, estar alinhado às 

diretrizes, aos programas e às políticas de governo com que se relacionam, 

buscando garantir a atuação efetiva dessas empresas em face a incertezas e 

cenários distintos. 

No que tange à execução de políticas públicas, no ciclo de planejamento 

governamental, quatro mecanismos merecem destaque em termos de 

efetividade na implementação:  

a) O Plano Plurianual – PPA (previsto no artigo 165 da Constituição Federal e 

regulamentado pelo Decreto 2.829, de 29 de outubro de 1998), que 

estabelece as diretrizes, objetivos e metas a serem seguidos pelo Governos 

Federal, Estadual ou Municipal ao longo de um horizonte de quatro anos. 

b) A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, com periodicidade anual, que 

define diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) através 

de metas e prioridades do governo federal e despesas de capital para o 

exercício financeiro seguinte, bem como alterações na legislação tributária e 

política de aplicação nas agências financeiras de fomento.  

c) A Lei de Orçamento Anual – LOA, que estabelece o orçamento da União, 

apresentando um planejamento preliminar acerca de quanto e onde gastar o 

dinheiro público federal no período de um ano, com base no valor total 

arrecadado pelos impostos. 

As agências oficiais de fomento (incluindo o BNDES), mais especificamente, 

têm suas diretrizes de atuação estabelecidas por meio da LDO. Além disso, 

assim como as outras estatais, contribuem para programas do PPA e podem 

receber destinação de recursos da LOA (LEAL, 2020). 

Além desses três, um quarto mecanismo efetivo de fortalecimento à execução 

de políticas e diretrizes de governo ganhou corpo a partir de 2016. A Lei 

13.303, de 30 de junho de 2016, conhecida como “Lei de Responsabilidade das 

Estatais” (ou simplesmente “Lei das Estatais”), foi criada com o intuito de 
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regulamentar o parágrafo primeiro do artigo 173 da Constituição Federal do 

Brasil de 1988, o qual dispõe que: 

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; II - a sujeição ao 
regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos 
direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários; III - 
licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, 
observados os princípios da administração pública; IV - a constituição 
e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com a 
participação de acionistas minoritários; V - os mandatos, a avaliação 
de desempenho e a responsabilidade dos administradores. (BRASIL, 
1988) 

 

Dessa forma, a Lei das Estatais regulamenta diversos aspectos relacionados 

ao planejamento, ao funcionamento, à regulação e à fiscalização, dentre 

outros, de empresas públicas e sociedades de economia mista no âmbito da 

União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Nesse sentido, a lei representa 

um marco fundamental ao aprimoramento da governança corporativa dessas 

empresas, uma vez que as mesmas precisaram passar por diversas 

transformações em suas estruturas organizacionais, de modo a se adequar aos 

elementos e padrões de controle, transparência e governança exigidos pela 

nova regulação. 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) não se 

difere das demais estatais nesse contexto e passou por diversas revisões de 

processos, produtos e normas a fim de se estabelecer um padrão de 

governança mais convergente às exigências da nova lei, fortalecendo seus 

mecanismos e instrumentos de planejamento, monitoramento e controles 

internos. Embora o Banco já viesse realizando esforços contínuos de 

aprimoramento e evolução dessas estruturas de governança interna ao longo 

dos anos que antecederam a promulgação da Lei das Estatais, a edição da Lei 

em 2016 representou de fato uma significativa inflexão nesse movimento em 

termos de escopo e escala. 

Nesse contexto, o exemplo observado para o caso do BNDES demonstra em 

que medida a Lei das Estatais pode ser entendida como um elemento balizador 

da governança corporativa de empresas públicas e sociedades de economia 



 

10 
 

mista, traduzida, nesse contexto, como o conjunto de mecanismos, internos e 

externos, de incentivo e controle que buscam harmonizar a relação entre 

acionista (União, Estados, Municípios e Distrito Federal) e gestores das 

estatais. 

 

1.1. O PROBLEMA 

O chamado Problema do Agente-Principal (também conhecido como Dilema da 

Agência ou Problema da Agência) ocorre quando se verificam circunstâncias 

em que os agentes são motivados a agir em seus próprios interesses, 

contrários aos interesses do principal. Tais circunstâncias se desenvolvem 

quando as duas partes têm interesses diferentes e informações assimétricas 

sobre um mesmo assunto, de modo que o principal não pode garantir 

diretamente que o agente esteja sempre agindo de acordo com seu interesse. 

Os desvios do interesse do principal por parte do agente são chamados de 

"custos de agência", o quais podem ser internalizados pelo principal à medida 

que exigem um esforço de monitoramento do comportamento do agente para 

garantir que não haja resultados “subótimos” (FIANI, 2002). 

Nesse contexto, observada a delegação de poderes da administração pública 

direta às empresas estatais, configurada no parágrafo primeiro do artigo 173 da 

Constituição Federal do Brasil de 1988, a relação entre governo e empresas 

estatais pode ser entendida como uma relação entre principal e agente, 

respectivamente. Assim sendo, a edição da Lei 13.303/2016 representa um 

conjunto significativo de mecanismos de incentivo à transferência de risco entre 

essas partes, sob a forma de redução do custo de monitoramento das 

empresas estatais na execução das políticas públicas designadas pelo 

Governo (Federal, Estadual e ou Municipal, conforme o caso). 

Um desses mecanismos encontra-se disposto no artigo 23 da referida Lei, o 

qual dispõe sobre o planejamento, o monitoramento e a execução da estratégia 

das empresas estatais, estabelecendo a competência de sua governança aos 

membros do Conselho de Administração de cada empresa.  

Historicamente, o BNDES realiza a pactuação interna e externa de sua 

estratégia através de ciclos de planejamento estratégico, buscando sempre o 
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alinhamento integral de sua atuação com as diretrizes governamentais. Esses 

exercícios de planejamento levam em conta os principais programas de 

governo em vigência atinentes à sua atuação enquanto banco de 

desenvolvimento, explicitada em objetivos e metas de curto e longo prazo. 

Todavia, as exigências estabelecidas pela Lei das Estatais no que concerne ao 

acompanhamento e à execução desse planejamento configuram um novo 

caráter vinculante de sua estratégia a metas e objetivos predeterminados, o 

que se traduz em maior incentivo ao atingimento dos mesmos. 

Nesse contexto, a presente pesquisa busca responder à seguinte questão: a 

luz da Teoria da Agência, em que medida a edição da Lei 13.303/16 

representou uma transferência de riscos entre o BNDES (agente) e o Governo 

Federal (principal), explicitados por meio do trade-off entre o custo de 

monitoramento da atuação do Banco e o custo de mensuração dos resultados 

de sua estratégia? 

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Geral 

Analisar a evolução do planejamento estratégico do BNDES à luz da Teoria da 

Agência, com destaque para a inflexão representada pelas exigências 

estabelecidas na Lei das Estatais. 

 

1.2.2. Específicos 

a) Explicitar os fatores que favoreceram transferência de riscos entre agente e 

principal a partir da introdução da nova legislação. 

b) Avaliar, em termos de custos de agência relativos a monitoramento de 

comportamento vis-à-vis mensuração de resultados, em que medida a Lei 

das Estatais contribuiu para a efetividade do planejamento estratégico do 

BNDES. 
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1.3. HIPÓTESE 

A pesquisa se baseia na premissa de que a Lei das Estatais pode ser 

entendida como um elemento balizador da governança corporativa de 

empresas públicas e sociedades de economia mista, traduzida, nesse contexto, 

como o conjunto de mecanismos, internos e externos, de incentivo e controle 

que buscam harmonizar a relação entre acionista (União, Estados, Municípios 

e Distrito Federal) e gestores das estatais pela redução dos custos de agência. 

Nesse contexto, a pesquisa trabalha com a hipótese de que, no caso específico 

do BNDES, a promulgação da Lei das Estatais representou de fato uma 

inflexão no histórico do planejamento estratégico do Banco em termos de 

efetividade de resultados vinculados à execução de políticas públicas e 

diretrizes governamentais. 

 

1.4. DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

A pesquisa focará na série histórica, de 2000 até o final de 2018, do processo 

de planejamento estratégico do BNDES, com destaque para os mecanismos de 

controle sobre a efetividade da execução dessa estratégia face às diretrizes e 

aos programas governamentais vigentes em cada ciclo de planejamento. Mais 

especificamente, o estudo se concentra nos efeitos, sobre esse processo, do 

disposto no artigo 23 da Lei13.303/16, a ver, as normas estabelecidas 

concernentes ao planejamento, ao monitoramento e à execução da estratégia 

de curto e longo prazo das empresas estatais.   

 

1.5. RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

Fundado em 1952, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES) é um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo e 

representa, hoje, o principal instrumento do Governo Federal para o 

financiamento de longo prazo e investimento em todos os segmentos da 

economia brasileira. Para tanto, o Banco recorre historicamente às melhores 

práticas de gestão corporativa e planejamento estratégico com intuito de 

otimizar sua atuação enquanto órgão executor de políticas públicas, bem como 

melhor estruturar suas entregas para a sociedade brasileira. Nesse contexto, o 
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Banco vem implementando, nos últimos 20 anos, ciclos consecutivos de 

planejamento, monitoramento e execução de sua estratégia, sempre buscando 

alinhamento com as principais diretrizes e os programas governamentais. 

Assim sendo, uma pesquisa estruturada sobre a sistemática histórica dos ciclos 

de planejamento do BNDES, por si, já representa um avanço significativo no 

campo dos estudos em administração pública, uma vez que a literatura 

acadêmica especializada carece de uma análise consolidada desse processo 

no contexto de uma Instituição Financeira de Desenvolvimento, em geral, e do 

BNDES, em específico.  

Adicionalmente, a observância desse processo histórico vis-à-vis às 

transformações realizadas para adequação à Lei das Estatais estabelece um 

marco comparativo bastante relevante para a pesquisa ora proposta. Ademais, 

a avaliação da efetividade de todo esse conjunto à luz da Teoria da Agência se 

traduz num arcabouço metodológico ainda pouco explorado no campo da 

análise de organizações públicas brasileiras. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Estratégia Corporativa e Planejamento Estratégico 

Henry Mintzberg (1994a) observa, numa breve imersão antropológica em seus 

estudos sobre processos organizacionais e análise estratégica, uma 

predisposição aparente nos seres humanos à formalização de seu 

comportamento, a partir da qual teriam origem todas as organizações sociais. 

Todavia, as experiências de planejamento estratégico registradas na literatura 

acadêmica de administração têm demonstrado sistematicamente a existência 

de diversos limites a esses esforços de formalização, sejam eles cognitivos, 

comportamentais, sociais e/ou processuais. Nesse sentido, tais limites 

precisariam ser melhor compreendidos e interpretados à luz de uma análise 

estruturada para que, então, o planejamento e a execução de atividades 

complexas e criativas desenvolvidas no âmbito das organizações possam ser 

bem-sucedidos. Segundo o autor, o processo de elaboração de estratégias não 

ocorre de forma isolada, uma vez que a heterogeneidade dos assuntos que 
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devem ser abordados torna o processo entrelaçado com tudo o que é 

necessário para gerenciar uma organização.  

Décadas de experiência em planejamento estratégico, avalia Mintzberg, nos 

ensinaram sobre a necessidade de “relaxar” o processo de elaboração de 

estratégias, ao invés de tentar isolá-lo por formalização arbitrária. A história do 

planejamento estratégico, em outras palavras, nos ensinou não apenas sobre o 

uso da técnica formal em si, mas também sobre como as organizações 

funcionam de fato, bem como sobre a dificuldades com que gestores se 

deparam ao lidar com esse funcionamento quando ele se afasta da estratégia 

formalizada.  

 

The story of strategic planning, in other words, has taught us not only 
about formal technique itself but also about how organizations 
function and how managers do and don’t cope with that functioning. 
Most significant, it has told us something about how we think as 
human beings, and that we sometimes stop thinking (MINTZBERG, 
1994a). 

 

O termo "estratégia" passou a ser utilizado no contexto corporativo na década 

de 1960, com intuito de explicar e orientar a definição de domínio e as 

manobras competitivas de empresas. Substituindo o campo tradicional da 

“política de negócios”, a nova disciplina de planejamento estratégico 

rapidamente se tornou muito popular dentro e fora das escolas de negócios 

(WHITTINGTON, 1993). 

Quando o planejamento estratégico entrou em cena em meados da década de 

1960, os líderes corporativos o adotaram como “a melhor maneira” de conceber 

e implementar estratégias que aumentariam a competitividade de cada unidade 

de negócios. Com origens na gestão científica pioneira de Frederick Taylor, 

essa melhor maneira envolvia uma segregação entre o pensamento estratégico 

e a execução desta mesma estratégia. Nesse contexto, propôs-se criar uma 

nova função composta por especialistas: planejadores estratégicos (ou 

estrategistas corporativos) (MINTZBERTG, 1994a). 



 

15 
 

A nova função vem acompanhada de todo um novo arcabouço de processos e 

governança corporativa nas empresas. Conforme ressaltou Porter (1996) 

 

(...) the strategic agenda is the right place for defining a unique 
position, making clear trade-offs, and tightening fit. It involves the 
continual search for ways to reinforce and extend the company’s 
position. The strategic agenda demands discipline and continuity; its 
enemies are distraction and compromisse (PORTER, 1996, p. 78). 

 

 

2.1.1. As diferentes abordagens da estratégia 

Porter (1979) observa que, depois de avaliar as forças que afetam a 

concorrência em um setor e suas causas subjacentes, o estrategista 

corporativo é capaz de identificar os pontos fortes e fracos da empresa, o que 

definiria a postura da empresa em relação às causas subjacentes à cada força 

envolvida em seu negócio. Nesse sentido, o estrategista pode elaborar um 

plano de ação que inclua:  

1) posicionar a empresa para que suas capacidades forneçam a melhor defesa 

contra as forças competitivas; e/ou  

2) influenciar o equilíbrio das forças através de movimentos estratégicos, 

melhorando assim a posição da empresa; e/ou  

3) antecipar mudanças nos fatores subjacentes às forças e responder a elas, 

com a esperança de explorar a mudança, escolhendo uma estratégia 

apropriada para o novo equilíbrio competitivo antes que os oponentes o 

reconheçam.  

As posições estratégicas, para Porter (1996), emergem de três fontes distintas, 

que não são mutuamente exclusivas e geralmente se sobrepõem. Primeiro, o 

posicionamento pode ser baseado na produção de um subconjunto de produtos 

ou serviços de um setor. O autor classifica essa abordagem como sendo um 

“posicionamento baseado em variedade”, uma vez que se ancora na escolha 

de variedades de produtos ou serviços em vez de segmentos de clientes. O 

posicionamento baseado em variedade se justificaria em termos econômicos a 

medida que uma empresa poderia produzir melhores produtos ou serviços 

específicos usando conjuntos distintos de atividades. 
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Uma segunda base para o posicionamento, na visão de Porter, seria atender a 

maioria ou todas as necessidades de um grupo específico de clientes, a qual o 

autor classifica como “posicionamento baseado em necessidades”, que se 

aproxima do pensamento tradicional de segmentar um nicho de clientes. Esse 

tipo de posicionamento surge quando há grupos de clientes com necessidades 

específicas e se verifica um conjunto personalizado de atividades o qual 

poderia atender melhor a essas necessidades.  

A terceira base para o posicionamento seria a segmentação de clientes que 

são acessíveis de diferentes maneiras, à qual Porter se refere como 

“posicionamento baseado em acesso”. Embora suas necessidades sejam 

semelhantes às de outros clientes, a melhor configuração de atividades para 

alcançá-los é diferente, uma vez que o acesso pode variar de acordo com a 

geografia ou a escala do cliente – ou de qualquer coisa que exija um conjunto 

diferente de atividades para alcançar os clientes da melhor maneira (PORTER, 

1996). Porter, nesse contexto, representa a formalização de uma visão mais 

tradicional da estratégia corporativa, dentro de um universo mais amplo de 

autores que surgiram e ganharam prominência a partir da segunda metade do 

século XX.  

Whittington (1993), apresenta quatro “abordagens genéricas” que 

compreenderiam esse universo heterogêneo de visões acerca do assunto. A 

primeira delas, dentro da qual o autor classifica o pensamento de Porter, é 

chamada de “abordagem clássica”, que abrange todas as abordagens e 

ferramentas projetadas para desenvolver um plano estratégico.  

Uma segunda abordagem genérica da estratégia identificada por Whittington 

estaria compreendida no contexto da chamada “literatura evolutiva” e poderia 

ser observada como uma “não-abordagem”, à medida que prega a não 

existência da estratégia corporativa. Segundo essa abordagem, a 

sobrevivência corporativa estaria determinada a partir de parâmetros diversos 

interrelacionados no âmbito das corporações, a despeito de um planejamento 

estratégico efetivo.  

A terceira perspectiva é chamada por Whittington de “abordagem processual 

da estratégia”, abarcando o pensamento de estudiosos como Henry Mintzberg, 

por exemplo. Nessa perspectiva, a ideia de elaboração de estratégia planejada 
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é substituída por um modelo adaptativo incremental de formação de estratégia, 

o qual será melhor explicado mais adiante. 

 A quarta abordagem é chamada pelo autor de "teoria sistêmica da estratégia", 

cujo foco se concentra no contexto (pressões sociais, cultura, consciência de 

classe etc.) e sua importância na explicação da variação estratégica no 

comportamento corporativo. Como exemplo, presume-se que as estratégias 

corporativas de corporações japonesas ou alemãs refletem predominantemente 

o ambiente cultural em que estão inseridas, ao invés de refletirem 

majoritariamente análises precedentes e escolhas deliberadas 

(WHITTINGTON, 1993). 

A Tabela 1 a seguir representa uma evolução do pensamento de Whittington 

sobre as diferentes concepções da estratégia na literatura especializada. A 

figura distingue as várias abordagens da estratégia de acordo com seus níveis-

alvo e suas preocupações dominantes. Assim, o eixo vertical contrasta o 

grande corpo de pensamento estratégico que é essencialmente direcional, 

preocupado com o destino das estratégias, com o fluxo igualmente importante 

focado em como atingir efetivamente os objetivos almejados. No eixo 

horizontal, a atenção é dividida entre aqueles que se concentram nas unidades 

organizacionais como um todo e aqueles que estão mais preocupados com os 

atores individuais – os atuais gestores e consultores envolvidos na elaboração 

de estratégias (WHITTINGTON, 1996). 

 

Tabela 1 – Quatro perspectivas básicas sobre estratégia 

 

Fonte: Whittington (1996) 
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Com origens na década de 1960, a abordagem de "planejamento" se concentra 

em ferramentas e técnicas para ajudar os gestores a tomarem decisões sobre 

a direção dos negócios. Segundo Whittington (1996), seus principais auxílios 

analíticos incluem as matrizes do portfólio, a análise da estrutura da indústria e 

o conceito de competência central. 

A partir da década seguinte, explica o autor, os pesquisadores de “política” 

desenvolveram um novo foco, analisando os benefícios organizacionais para 

buscar diferentes direções estratégicas. Os pesquisadores de “processos”, por 

sua vez, têm explorado desde a década de 1980 como as organizações 

primeiro reconhecem a necessidade de mudança estratégica e, em seguida, 

realmente a realizam. Por fim, a abordagem da “prática”, na visão de 

Whittington, baseia-se em muitas das ideias da escola de processos, mas 

retorna ao nível gerencial, preocupada com a forma como os estrategistas 

elaboram estratégias.  

 

2.1.2. Henry Minztberg e o conceito de estratégia emergente 

Mintzberg et al. (2006) observa cinco definições para o conceito de estratégia, 

sintetizadas pelo recurso mnemônico dos assim chamados “5 P’s”: plano, 

pretexto, padrão, posição e perspectiva.  

a) A estratégia como “plano”: por essa perspectiva, a estratégica é 

entendida como algum tipo de curso de ação conscientemente 

pretendido, uma diretriz (ou conjunto de diretrizes) para lidar com uma 

situação. Nesse contexto, as estratégias são estabelecidas de forma 

deliberada e ex ante, isto é, situam-se antes das ações às quais vão se 

aplicar. 

b) A estratégia como “pretexto”: nessa visão, a estratégia de reduz a uma 

“manobra” específica realizada com o intuito de se superar um 

concorrente. 

c) A estratégia como “padrão”: nesse contexto, a estratégia é vista como 

um padrão em uma corrente de ações, o que se traduz em uma forma 

de consistência no comportamento, pretendida ou não. 
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d) A estratégia como “posição”: segunda essa visão, a estratégia é 

entendida como uma espécie de “força mediadora” entre a organização 

(o “contexto interno”) e o ambiente em que ela se insere (o “contexto 

externo”).  

e) A estratégia como “perspectiva”: por essa abordagem, o conteúdo da 

estratégia não pode ser entendido somente como uma posição 

escolhida para a corporação, mas também uma maneira fixa de olhar o 

mundo. Nesse aspecto, “estratégia é para a organização aquilo que a 

personalidade é para o indivíduo” (MINTZBERG et al., 2006, p. 27). 

Dialogando com a abordagem “prática” mencionada por Whittington (1996), 

Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010) identificam e categorizam dez diferentes 

perspectivas, chamadas pelos autores de “escolas”, sobre o pensamento 

estratégico, as quais representam processos essencialmente diferentes de 

criação da estratégia e, paralelamente, representam diferentes camadas do 

mesmo processo. São elas: de Design, de Planejamento, de Posicionamento, 

Empreendedora, Cognitiva, de Aprendizado, de Poder, Cultural, Ambiental e de 

Confuguração. 

Numa segunda categorização, os autores avaliam as três primeiras escolas (de 

Design, de Planejamento e de Posicionamento) como sendo majoritariamente 

prescritivas, uma vez que fornecem procedimentos e diretrizes a serem 

observados na condução da estratégia, enquanto as seis escolas seguintes 

(Empreendedora, Cognitiva, de Aprendizado, de Poder, Cultural e Ambiental) 

são entendidas como descritivas, por procurarem entender como são formadas 

as estratégias. A Escola de Configuração apresenta, nesse contexto, um 

caráter transversal, uma vez que se propõe a integrar todas as demais 

abordagens, associando-as a mudanças de “estados” específicos verificados 

no contexto das organizações (MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2010). 

Segundo Mintzberg (1994b), as intenções que são totalmente realizadas no 

âmbito do planejamento estratégico podem ser chamadas de estratégias 

deliberadas. Numa lógica complementar, o conjunto dos elementos que 

também estavam intencionados e não foram realizados podem ser chamados 

de estratégias não realizadas.  
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Para o autor, a literatura de planejamento reconhece os dois casos, com uma 

preferência óbvia pelo primeiro. Entretanto, ele aponta a existência de um 

terceiro caso, o qual não costuma ser reconhecido pela literatura, e ao qual ele 

atribui o nome de “estratégia emergente”: a existência de um padrão realizado 

o qual não era expressamente pretendido. Esse padrão é resultado de uma 

série de tomadas de decisões que convergiram no tempo em algum tipo de 

consistência ou padrão.  

Figura 1 – Estratégias deliberadas e emergentes 

 

Fonte: Mintzberg et al. (2006) 

Mintzberg e Waters (1985) enfatizam que  

(...) emergent strategy does not have to mean that management is out 
of control, only-in some cases at least-that it is open, flexible and 
responsive, in other words, willing to learn. Such behaviour is 
especially important when an environment is too unstable or complex 
to comprehend, or too imposing to defy. Openness to such emergent 
strategy enables management to act before everything is fully 
understood to respond to an evolving reality rather than having to 
focus on a stable fantasy (MINTZBERG; WATERS, 1985, p. 271) 

 

A estratégia emergente também permite que um gerenciamento que não possa 

estar próximo o suficiente da operacionalização dos assuntos estratégicos ou 

que não tenha conhecimento suficiente sobre as diversas atividades de uma 

organização possa, em certa medida, renunciar a parte do controle da 

estratégia, descentralizando sua gestão a favor daqueles que têm as 
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informações mais recentes e detalhadas para garantir resultados efetivos. 

Enquanto as estratégias mais deliberadas tendem a enfatizar a direção e a 

hierarquia central, as mais emergentes abrem caminho para a ação coletiva e o 

comportamento convergente (MINTZBERG; WATERS, 1985). 

Por fim, Mintzberg (1994b) enfatiza que poucas estratégias, se houver alguma, 

podem ser puramente deliberadas e poucas podem ser puramente 

emergentes. Enquanto as primeiras desconsideram o poder do aprendizado, as 

últimas abdicam dos benefícios de alguma forma de planejamento e controle. 

Nesse sentido, todas as estratégias efetivas do mundo real precisam misturar-

se de alguma forma, de modo a possibilitar esse controle sem interromper o 

processo de aprendizado.  

As organizações, por exemplo, geralmente buscam o que pode ser chamado 

de “estratégias guarda-chuva”: as diretrizes gerais são deliberadas enquanto os 

detalhes podem emergir por dentro delas. Assim, deve-se encerrar o estigma 

de que as estratégias deliberadas são necessariamente ruins, ao tempo que as 

emergentes seriam necessariamente boas. As estratégias verdadeiramente 

eficazes são capazes de combinar essas características de maneira a refletir 

as condições existentes: notadamente a capacidade de prever e a necessidade 

de reagir a eventos inesperados (MINTZBERG, 1994b). 

 

2.1.3. Estratégia no Setor Público 

Mintzberg e Jørgensen (1987) estabelecem um primeiro paralelo entre os 

segmentos público e privado no que tange à condução de suas ações e o 

processo de tomada de decisão. Para os autores, “política” significa há muito 

tempo para o setor público o que “estratégia” significa para o setor privado. Nos 

dois casos, um modelo altamente racional tem sido dominante: essa política ou 

estratégia é formulada conscientemente, de forma preferencialmente analítica, 

quando então é tornada explícita e depois implementada formalmente.  

Conforme observado na sessão anterior dessa dissertação, diversos estudos 

da literatura acadêmica em administração destacam evidências que vão de 

encontro a esse modelo mais tradicional, levantando todos os tipos de dúvidas 

sobre sua validade e efetividade. Todavia, especialmente no setor público, a 
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alternativa tem sido recorrer a descrições que enfatizem processos 

incrementais e políticos, menosprezando o conhecimento e os esforços 

daqueles que se debruçam sobre os estudos de estratégia e política 

(MINTZBERG; JØRGENSEN, 1985).  

A abordagem comparativa da gestão organizacional, de uma forma mais 

ampla, e do planejamento estratégico, de maneira específica, apresenta 

historicamente, na literatura acadêmica em administração, visões 

particularmente distintas acerca de seus objetivos, aplicações e idiossincrasias. 

Ao longo das últimas décadas, diferentes autores se debruçaram sobre o tema, 

de forma mais ou menos incisiva, apresentando diferentes inclinações sobre o 

funcionamento efetivo de processos e instrumentos organizacionais 

semelhantes nos contextos dos setores público e privado. 

Brown (2010) afirma que os esforços mais recentes de reforma do setor público 

tentaram conscientemente criar as condições para os gestores se envolverem 

em um comportamento estratégico guiado por informações, e não por regras. 

Todavia, Brown aponta que, para que esse modelo de estratégia do setor 

público melhore de fato o desempenho organizacional da administração pública 

em geral, acadêmicos e analistas precisam fornecer aos gestores novas 

abordagens teóricas acerca de como usar as informações para melhor orientar 

a tomada de decisão e o processo de planejamento. Nesse ponto, Brown 

argumenta que não seria necessária uma teoria específica voltada para a 

estratégia do setor público, mas, sim, um melhor aproveitamento das teorias 

existentes de outras disciplinas para orientar a prática da estratégia. 

De forma complementar, Boyne (2002) ressalta que não existe um corpo de 

conhecimento estabelecido sobre estratégias de gestão bem-sucedidas no 

setor privado que possa ser facilmente utilizado pelos órgãos públicos. A título 

de exemplo, o autor observa que o planejamento estratégico em empresas 

privadas parece funcionar melhor sob algumas circunstâncias específicas, mas 

as variáveis conjunturais e organizacionais que influenciam seu sucesso são 

pouco compreendidas. Assim, se os gestores públicos derivam e adaptam suas 

práticas a partir da experiência observada pelo setor privado, um primeiro 

passo para o melhor aproveitamento dessas experiências seria estabelecer 

mais claramente os determinantes do desempenho nas empresas privadas.  
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Nesse sentido, Montanari e Bracker (1986) fornecem um dos primeiros 

esforços de vínculo conceitual do processo de gerenciamento estratégico para 

companhias que não respondem à mesma matriz de incentivos do setor 

privado: no caso específico, organizações sem fins lucrativos que atendem ao 

grande público. Nessa abordagem, os autores demonstram que os fatores 

conjunturais isolados, como a disponibilidade de recursos econômicos, por 

exemplo, não representam o único determinante na resposta estratégica desse 

tipo de organização, sendo necessária uma abordagem mais holística da 

conjuntura externa para uma análise apropriada de seu comportamento 

estratégico. 

Hatten (1982), por sua vez, entende que a criação de estratégias consistentes 

e eficazes é possível para a corporações sem fins lucrativos da mesma 

maneira que é para as corporações tradicionais, através de avaliações 

contínuas da adequação da estratégia à organização, bem como revisões 

periódicas dessa estratégia, caso necessário. Isso se faz possível uma vez 

que, independente da aferição de lucros e resultados, o gerenciamento 

estratégico fornece uma estrutura para a análise organizacional que pode 

facilitar a tomada de decisões gerenciais na medida em que obriga o gestor a 

considerar várias dimensões críticas da organização, tanto na prestação de 

serviços quanto no uso efetivo de recursos e controle de custos.  

Para Ring e Perry (1985), por outro lado, os aspectos da gestão estratégica no 

setor público geralmente diferem daqueles do setor privado. Lidar com as 

necessidades relativamente únicas do setor público pode exigir um 

comportamento gerencial diferente daquele geralmente prescrito para os 

gestores do setor privado, uma vez que o contexto da gestão estratégica pode 

ser definido como um reflexo da função social que exerce essa organização à 

luz de fatores conjunturais, tecnológicos e de recursos humanos. Dessa forma, 

mudanças no contexto em que as organizações privadas e públicas se inserem 

implicam em um conjunto único de restrições gerenciais que influencia 

diretamente a natureza do comportamento gerencial: as ações de um gestor 

para chegar a uma decisão sobre como lidar com um determinado contexto 

variam significativamente de acordo com o conjunto de restrições com os quais 
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o gestor se depara, observado que esse conjunto tende a ser substancialmente 

diferente entre os setores público e privado. 

Perry e Rainey (1988), por sua vez, focam sua crítica na própria abordagem 

dos estudos acadêmicos que se propõem a realizar análises comparadas sobre 

organizações públicas e privadas, a fim de avaliar a utilidade dessa distinção 

na teoria organizacional. Para os autores, faz-se necessário observar a as 

diferentes dimensões e dinâmicas envolvendo processos e temas relacionados 

à abordagem comparativa da esfera pública vis-à-vis à esfera privada, para 

então serem melhor definidas agendas específicas de pesquisa para se 

verificar a efetividade das concepções e dos desenhos elaborados. 

Meier e O’Toole (2011) apresentam uma avaliação teórica de como o impacto 

da gestão pode diferir em organizações públicas e privadas. Os autores se 

propõem a reorientar o debate acerca da diferença entre as organizações 

públicas e privadas para a seguinte questão: "o impacto da ação gerencial é o 

mesmo nos dois setores"? Para tanto, avaliam uma série de premissas 

baseadas em um conjunto de variáveis relevantes com o intuito de observar 

como a administração pode ter mais ou menos impacto no setor público em 

comparação com o setor privado. 

Meier e O’Toole observam que existe uma grande variação desse impacto 

também dentro dos setores público e privado, e não apenas entre eles, não 

importando quais critérios sejam usados para operacionalizar a análise. Ainda 

assim, alguns padrões podem ser identificados, mesmo que a evidência em 

apoio a alguns deles pareça mais sólida do que a disponível para outros.  

Para os autores,  

Exploring the various ways in which organizations and management 
may differ between sectors continues to be useful and not just for 
scientific reasons. In particular, it is a good idea to document real 
sectoral differences, where they can be found, since much of the 
generic management literature offers injunctions that may be based 
upon faulty generalization from business to all forms of organization 
(MEIER; O’TOOLE, 2011, p.297). 

 

Na visão dos autores, explorar as várias maneiras pelas quais as organizações 

e a administração podem diferir entre os setores público e privado continua 

sendo útil e não apenas por razões científicas. Em particular, Meier e O’Toole 
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entendem que, para evoluir na construção de uma teoria organizacional sólida 

para o setor público, torna-se cada vez mais importante documentar diferenças 

setoriais reais, uma vez que grande parte da literatura sobre administração 

oferece premissas que podem ser baseadas na generalização incorreta dos 

negócios para todas as formas de organização (MEIER; O’TOOLE, 2011).  

 

2.2. A Teoria da Agência 

A Teoria da Agência é um modelo geral estabelecido a partir dos trabalhos de 

Max Weber à luz do chamado novo institucionalismo econômico, vertente 

desenvolvida em pesquisas de economia, ciência política e sociologia a partir 

da década de 1970, que ocasionou o surgimento de diferentes campos de 

estudo acerca das relações entre organizações e dentro das mesmas, tendo 

como principais expoentes para sua disseminação autores como Ronald 

Coase, Oliver Williamson e Douglas North (NEE, 2005). A teoria trata das 

relações observadas entre duas partes envolvidas na execução de um trabalho 

ou uma atividade, em que uma das partes (o principal) delega poderes e atribui 

deveres e responsabilidades a outra parte (o agente), encarregado de realizar 

as tarefas. A unidade de análise fundamental para essa relação é a figura do 

contrato realizado entre essas partes, que pode ser estabelecido em caráter 

formal ou informal (JENSEN e MECKLING, 1976). 

Nesse contexto, observa-se que o desenvolvimento da Teoria da Agência 

originou-se sobre múltiplas frentes de pesquisa entre diferentes disciplinas. 

Desde então, diversos pesquisadores se dispuseram a consolidar essa 

abordagem multidisciplinar dentro de um escopo categorizado pela alcunha de 

Teoria da Agência. Para a contextualização da pesquisa desta dissertação, 

optou-se por trabalhar com a leitura apresentada por Kathleen M. Eisenhardt 

(1989) em seu artigo “Agency Theory: An Assessment and Review”, conforme 

exposto a seguir. 

 

2.2.1. Contexto histórico 

Jensen e Meckling (1976) definem uma relação de agência como um contrato 

sob o qual uma parte (o principal) contrata outra parte (o agente) para executar 
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algum serviço em seu nome, o que envolve a delegação de alguma autoridade 

de tomada de decisão ao agente. Segundo Kiser (1999), a teoria da agência 

surgiu como resultado de duas mudanças significativas na ciência econômica. 

Primeiro, a partir de meados do século XX, diversos economistas começaram a 

redefinir sua disciplina, de um foco no objeto de estudo (relações econômicas) 

a outro baseado em uma teoria econômica (ou "abordagem") que poderia ser 

aplicada a qualquer domínio substantivo. Como consequência, muitos 

economistas se ramificaram em novos tópicos, dentre os quais a ciência 

política, de onde se desenvolveu a teoria da "escolha pública".  

Segundo, o "novo institucionalismo" na economia começou a lançar um olhar 

mais profundo sobre a figura da empresa nas ciências sociais aplicadas, com 

um novo foco nos direitos de propriedade, transação custos e problemas de 

agência. Como explica Immergutt (2007), por essa abordagem 

 

(...) as demandas políticas que são expressas na política não são 
reflexo exato das preferências de indivíduos, mas divergem 
consideravelmente dessa potencial “matéria-prima” da política. 
Diversos fatores institucionais influenciam o processo político que 
decide entre interesses conflitantes e pode, assim, privilegiar alguns 
interesses à custa de outros. Assim, o consenso do poder estrutural 
conforma-se bem à crítica institucionalista ao behaviorismo, que 
compartilha as perspectivas da escolha racional e da teoria das 
organizações (IMMERGUTT, 2002, p. 172) 

 

Como explica Nee (2005), ao intercâmbio interdisciplinar com a economia foi 

bastante útil para a sociologia no passado, como pode ser observado pelo 

extenso empréstimo de insumos da ciência econômica pelos fundadores da 

sociologia moderna e na influência de ideias “importadas” desse campo, tais 

como capital humano, capital social e dependência de caminhos (“path 

dependency”). A nova sociologia econômica institucional estaria bem 

posicionada, nesse sentido, para se beneficiar e contribuir para o comércio 

intelectual com economistas, especialmente à luz de sua vez na sociologia, 

para entender a dimensão social da vida econômica (NEE, 2005). 

2.2.2. Escopo e aplicação 

Segundo Eisenhardt (1989), a teoria da agência surge a partir da literatura 

econômica sobre compartilhamento de riscos para incluir o chamado “problema 



 

27 
 

da agência”, que ocorre quando as partes cooperantes têm objetivos e divisão 

de trabalho diferentes. Nesse contexto, observa-se que: 

 

If both parties to the relationship are utility maximizers there is good 
reason to believe that the agent will not always act in the best 
interests of the principal. The principal can limit divergences from his 
interest by establishing appropriate incentives for the agent and by 
incurring monitoring costs designed to limit the aberrant activities of 
the agent. In addition, in some situations it will pay the agent to 
expend resources (bonding costs) to guarantee that he will not take 
certain actions which would harm the principal or to ensure that the 
principal will be compensated if he does take such actions (JENSEN, 
MECKLING; 1979; p. 164) 

 

Mais especificamente, a teoria da agência foca sobre duas situações 

específicas que podem ocorrer nos relacionamentos desse tipo.  

A primeira situação é o chamado “problema de agência”, que surge quando: (a) 

os desejos e/ou os objetivos do principal e do agente são, em alguma medida, 

conflitantes; e (b) é demasiadamente difícil, complexo ou dispendioso para o 

principal verificar o esforço efetivo do agente em prol do cumprimento do 

contrato acordado. O problema se verifica à medida que o principal não é 

capaz de avaliar se o comportamento do agente está, nesse sentido, de acordo 

com o esperado.  

Como apontam Jensen e Meckling (1976),  

 

The problem of inducing an “agent” to behave as if he were 
maximizing the “principal’s” welfare is quite general. It exists in all 
organizations and in all cooperative efforts – at every level of 
management in firms, in universities, in mutual companies, in 
cooperatives, in governmental authorities and bureaus, in unions, and 
in relationships normally classified as agency relationships such as 
are common in the performing arts and the market for real estate 
(JENSEN; MECKLING, 1976, p. 165). 

 

Kiser (1999) observa as primeiras abordagens do problema da agência nos 

trabalhos de Max Weber. Segundo Kiser, para Weber, o relacionamento entre 

os governantes e suas equipes administrativas é essencial para a 

compreensão da história política. Ele enfatiza que os governantes enfrentam 

um problema no controle desses agentes, porque os interesses dos agentes 
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geralmente diferem dos deles. Além disso, Weber percebe que o motivo pelo 

qual os agentes costumam agir de maneira contrária aos interesses dos 

principais é que eles têm melhores informações sobre a qualidade de seu 

desempenho do que esses últimos.  

Na visão de Kiser, esta seria uma declaração clássica de um problema de 

agência: delegação de autoridade que leva a problemas de controle devido a 

interesses conflitantes de principais e agentes e assimetrias informacionais que 

favorecem os agentes. Em termos gerais, os argumentos de Weber sobre 

como os problemas das agências variam de acordo com as formas 

administrativas apontam para muitos dos mesmos fatores causais enfatizados 

pelos teóricos contemporâneos da Teoria da Agência: o tipo de agente 

escolhido, a eficácia do monitoramento e a natureza das sanções positivas e 

negativas. O autor acrescenta que  

 

Weber’s ideal types of forms of state organization (patrimonialism, 
bureaucracy) can best be understood as his attempt to model agency 
problems in different structural contexts. They are essentially typical 
clusters of recruitment, monitoring, and sanctioning strategies. Rulers 
(as principals) must delegate authority to some staff of state officials 
(as agents) in order to implement any of their policies (KISER, 1999, 
p.158). 

 

O segundo problema identificado por Eisenhardt (1989) se refere ao 

compartilhamento de riscos, que surge quando o principal e o agente têm 

atitudes diferentes em relação à percepção do risco envolvido na atividade 

contratada. Nesse caso, o problema surge no momento em que o principal e o 

agente podem optar por ações distintas em decorrência de suas diferentes 

preferências, conforme explicado nas sessões a seguir.  

 

2.2.3. Risco e contratos 

O papel do risco é uma inovação importante advinda da teoria econômica para 

a teoria da agência. Os economistas reconheceram que as relações entre 

agências envolvem problemas de controle em conjunto a questões de 

compartilhamento de riscos. Dessa forma, quando se presume que todos os 

atores são neutros ao risco, os retornos oriundos do contrato estabelecido 
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entre as partes tendem a ser alocados de maneira equitativa entre principal e 

agente por motivos de eficiência. No entanto, atores avessos ao risco 

geralmente rejeitam um contrato no qual eles assumem a maior parte do risco, 

mesmo que esse contrato seja entendido como eficiente (KISER, 1999). 

O foco da teoria, dentro desse contexto, está em determinar o contrato mais 

eficiente que governa o relacionamento principal-agente, dada as suposições 

sobre as pessoas (por exemplo, interesse próprio, racionalidade limitada, 

aversão ao risco), as organizações (por exemplo, conflito de objetivos entre 

membros) e as informações (por exemplo, informações são mercadorias que 

podem ser compradas). No geral, o cerne da teoria da agência são as relações 

que refletem uma estrutura básica de governança entre duas partes envolvidas 

num comportamento cooperativo, mas que têm objetivos e atitudes diferentes 

em relação ao risco (EISENHARDT, 1989). 

A evolução da teoria da agência levou ao seu desenvolvimento a partir de duas 

vertentes distintas: a corrente positivista e a abordagem do agente-principal. 

Essas duas vertentes compartilham uma unidade comum de análise – o 

contrato entre o principal e o agente –, bem como convergem em suposições 

comuns sobre pessoas, organizações e informações. No entanto, elas se 

diferenciam quanto a seu rigor matemático e o estilo de abordagem, conforme 

demonstrado a seguir. 

 

2.2.4. A corrente positivista 

Segundo Eisenhardt (1989), pesquisadores mais alinhados à corrente 

positivista se concentraram em identificar situações nas quais o principal e o 

agente provavelmente possuem objetivos conflitantes para, em seguida, 

descrever os mecanismos de governança que limitam o comportamento 

egoísta do agente. De uma perspectiva teórica, a corrente positivista tem se 

preocupado mais em descrever os mecanismos de governança que resolvem o 

problema da agência, buscando entender em que circunstâncias e por que 

certas relações contratuais são priorizadas em detrimento de outras. Nesse 

contexto, Eisenhardt identifica duas proposições que abarcariam esses 

mecanismos de governança.  
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A primeira proposição estabelece que, quando o contrato entre o principal e o 

agente é baseado em resultados, é mais provável que o agente se comporte de 

acordo com o interesse do principal. O argumento é que esse tipo de contratos 

combina as preferências do agente com a do principal, uma vez que as 

recompensas de ambos dependem das mesmas ações e, portanto, os conflitos 

de interesse entre eles são reduzidos. 

A segunda proposição estabelece que, quando o principal possui acesso a 

informações suficientes para verificar o comportamento do agente, isso induz o 

agente a se comportar de acordo com os interesses do principal. O argumento 

aqui é que, como os sistemas de informação garantem ao principal o 

conhecimento sobre as atividades do agente, isso limitaria o comportamento 

oportunista do mesmo, o qual estaria ciente dessa dificuldade de dissuasão. 

 

2.2.5. A corrente “Agente-Principal” e o modelo simplificado de análise 

Comparativamente à vertente positivista, a corrente da abordagem “agente-

principal” apresenta um foco mais amplo, com maior interesse em implicações 

teóricas gerais. Nesse sentido, as duas correntes são complementares: a 

positivista identifica diferentes alternativas de contrato possíveis entre as partes 

ao tempo que a abordagem “agente-principal” indica qual contrato é o mais 

eficiente em níveis distintos de incerteza de resultado, aversão ao risco, 

informações e outras variáveis. 

O foco da literatura do agente-principal está na determinação do contrato ideal 

a ser estabelecido entre o principal e o agente, tendo o monitoramento de 

comportamento do agente em contraposição à verificação dos resultados de 

seus esforços. O modelo simplificado dessa abordagem, que será a base da 

análise dessa dissertação, pressupõe: (i) conflito de objetivos entre principal e 

agente; (ii) um resultado facilmente mensurável; e (iii) um agente com maior 

aversão ao risco que o principal (EISENHARDT, 1989).  

O modelo simplificado abordado por Eisenhardt (1989) descreve duas 

situações específicas que podem surgir a partir da capacidade de observação 

do agente pelo principal. A primeira situação seria um caso simples de 

informação completa, quando o principal é capaz de verificar com facilidade as 
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atividades do agente. Nesse caso, um contrato baseado no comportamento 

seria mais eficiente, tendo em vista que contrato baseado em resultados 

transferiria desnecessariamente o risco para o agente (dada a suposição de 

que o agente tende a ser mais avesso ao risco que o principal). 

O segundo caso é quando o principal não é capaz de verificar com precisão o 

comportamento do agente. Dessa forma, dados os interesses próprios do 

agente, ele pode ou não engendrar esforços para cumprimento do contrato tal 

qual acordado. O chamado “problema da agência” se origina a partir desse tipo 

de situação, uma vez que (a) o principal e o agente têm objetivos diferentes e 

(b) o principal não pode determinar se o agente se comportou adequadamente 

para fins de cumprimento do contrato.  

 

2.2.6. Risco moral e seleção adversa 

Nesse contexto, dois aspectos principais podem ser identificados a partir do 

problema da agência: o risco moral e a seleção adversa. 

Risco moral refere-se ao baixo esforço por parte do agente. O argumento aqui 

é que, ciente da dificuldade do principal em verificar seu comportamento, o 

agente pode simplesmente não realizar a atividade contratada com o nível de 

esforço acordado.  

Seleção adversa, por sua vez, refere-se à declaração distorcida de capacidade 

por parte do agente. O argumento aqui é que o agente pode alegar possuir 

habilidades inexistentes ou pouco desenvolvidas no momento da contratação, 

sendo essas habilidades necessárias para a execução do contrato. A seleção 

adversa ocorre porque o principal não pode avaliar com precisão tais 

habilidades no momento da contratação ou enquanto o agente está 

trabalhando. 

Eisenhardt (1989) observa que, diante de uma situação de comportamento não 

observável (devido a risco moral e/ou seleção adversa), o principal tem duas 

opções. Uma delas é ampliar sua capacidade de avaliação do comportamento 

do agente investindo em sistemas de informação, tais como sistemas de 

orçamento, procedimentos de relatórios, conselhos de administração e 

camadas adicionais de gerenciamento e governança.  
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A outra opção é estabelecer um contrato a partir dos resultados do 

comportamento do agente. Esse contrato com base em resultados induz à 

adequação do comportamento do agente ao alinhar suas preferências às do 

principal, ainda que haja transferência de risco deste último para o agente.  

Embora práticas como triagem, monitoramento do comportamento e avaliação 

de resultados reduzam a seleção adversa e o risco moral, essas ações podem 

ser prejudiciais à confiança e cooperação mútuas. A teoria da agência baseia-

se na noção de que há uma troca negativa entre risco e incentivos (DRESSEL 

et al., 2018). 

A questão do risco surge à medida que os resultados são apenas parcialmente 

obtidos em função dos comportamentos, ao tempo em que são mais sujeitos a 

incertezas do que esses últimos. Quando a incerteza dos resultados é baixa, os 

custos da transferência de riscos para o agente são baixos e os contratos 

baseados em resultados são mais atraentes. No entanto, à medida que a 

incerteza aumenta, fica cada vez mais caro transferir o risco, a despeito dos 

benefícios motivacionais dos contratos baseados em resultados 

(EISENHARDT, 1989). 

Em termos formais, Eisenhardt (1989) sintetiza essas relações ao estabelecer 

que sistemas de informação estão relacionados positivamente a contratos 

baseados em comportamento e negativamente relacionados a contratos 

baseados em resultados. Por outro lado, a incerteza dos resultados está 

positivamente relacionada a contratos baseados em comportamento e 

negativamente relacionada a contratos baseados em resultados. Nesse 

sentido, para a autora, o cerne da teoria do agente principal é o compromisso 

entre (a) o custo de medir o comportamento e (b) o custo de medir resultados e 

transferir riscos para o agente. 

Os custos de agência sob a forma de risco moral e seleção adversa surgem 

porque os contratos são por natureza incompletos e os principais enfrentam um 

problema de assimetria de informações em relação ao esforço do agente. Mais 

especificamente, os custos de agência incluem os benefícios pecuniários na 

forma de remuneração contingente vinculada ao desempenho do agente, bem 

como benefícios não pecuniários, tais como as nomeações físicas do escritório, 
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a atratividade da equipe de secretariado, o nível de disciplina dos funcionários 

e assim por diante (CUEVAS-RODRÍGUEZ et al., 2012). 

Adicionalmente, cabe destacar que o modelo simples assume que os 

resultados são facilmente medidos. No entanto, algumas tarefas exigem muito 

tempo para serem concluídas, envolvam esforços conjuntos ou em equipe ou 

produzem resultados fáceis. Nessas circunstâncias, os resultados são difíceis 

de medir ou difíceis de medir dentro de um período de tempo prático. Quando 

os resultados são medidos com dificuldade, os contratos baseados em 

resultados são menos atraentes. Por outro lado, quando os resultados são 

mensurados prontamente, os contratos baseados em resultados são mais 

atraentes. Dessa forma, pode-se dizer que, em termos formais, a 

mensurabilidade dos resultados está relacionada negativamente a contratos 

baseados em comportamento e positivamente relacionada a contratos 

baseados em resultados (EISENHARDT, 1989).  

 

3. METODOLOGIA 

O objetivo geral desse projeto de pesquisa é observar, à luz dos custos de 

agência, a relação entre o Governo Federal e o BNDES no contexto dos ciclos 

de planejamento deste último desde o início da década de 2000 até os dias 

atuais. Nesse sentido, a pesquisa se dará sob uma abordagem 

majoritariamente qualitativa, de caráter descritivo, no sentido de que buscará 

expor as caraterísticas de um fenômeno, todavia sem necessariamente explica-

lo à exaustão (VERGARA, 2006).  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Ao longo de diferentes governos e administrações, o planejamento estratégico 

do BNDES se pautou historicamente por ciclos de curto, médio e longo prazos, 

a depender das diretrizes estratégicas apontadas pelo Poder Executivo à 

época. Cada ciclo de planejamento era constituído basicamente por um 

conjunto de orientações fundamentais que endereçavam prioridades em termos 

de setores estratégicos, canais de atuação e diretrizes acerca dos processos, 
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dos produtos e do uso e da aplicação de recursos financeiros e não-financeiros 

do Banco. 

Os exercícios de planejamento estratégicos do BNDES são tradicionalmente 

embasados sobre diretivas metodológicas específicas, orientadas a partir das 

unidades organizacionais responsáveis pela condução da estratégia 

corporativa. Para tanto, cada ciclo foi precedido por exercícios de planejamento 

corporativo, com consulta a partes interessadas internas e externas ao Banco. 

As sessões a seguir apresentam, em linhas gerais, esses ciclos de 

planejamento realizados a partir de 2000. 

 

4.1.  Histórico recente do Planejamento Estratégico do BNDES 

4.1.1. Plano Estratégico BNDES 2000-2005 

O Plano Estratégico 2000-2005 apresentava como prioridades para o BNDES: 

a) Infraestrutura: adoção dos Eixos Nacionais de Integração e 

Desenvolvimento, incorporados no Plano Plurianual de Investimentos 

(PPA).  

b) Exportações: fortalecimento das cadeias produtivas e fomento à 

comercialização de produtos.  

c) Desenvolvimento social: infraestrutura urbana, serviços sociais básicos, 

modernização na gestão pública e manutenção e geração de 

oportunidades de trabalho e renda.  

d) MPMEs: ampliação do acesso ao crédito mediante a introdução de 

novos canais de distribuição, produtos e procedimentos, reforçando a 

contribuição à geração de empregos e ao efeito exportador.  

e) Atuação regional: fomento à elevação da participação no PIB das 

regiões de menor desenvolvimento relativo (Norte, Nordeste, Centro-

Oeste e microrregiões específicas do Sul e Sudeste).  

f) Privatizações: aumento da eficiência da economia, para expansão da 

oferta de serviços públicos, e para a modernização do Estado. 

O Plano foi concebido com o intuito de elevar o efeito multiplicador dos 

desembolsos do Banco a partir do Mercado de Capitais, concentrando sua 
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atuação sobre três eixos: foco no cliente, valorização das pessoas e gestão do 

conhecimento (CASTRO, 2015). 

Segundo Castro (2015), nesse documento, aparece pela primeira vez uma 

divisão da estratégia corporativa entre “missão”, “visão” e “dimensões da 

visão”, uma inovação nos ciclos de planejamento do Banco. A novidade, nesse 

contexto, estaria refletida no reconhecimento, explícito no Plano, “do desafio da 

complexidade”, a partir do qual  

O Banco propunha-se a promover uma série de objetivos 
simultaneamente: a modernização industrial do país, o aumento da 
competitividade das exportações brasileiras, o desenvolvimento 
social, a geração de empregos, o desenvolvimento regional, o apoio a 
micro, pequenas e médias empresas (MPME), o apoio a empresas 
com potencial competitivo internacional (transformação em 
competidores globais), assegurar o processo de abertura da 
economia nacional, desempenhar o papel de agente de 
financiamento de longo prazo e, ao mesmo tempo, fortalecer o 
mercado de capitais (CASTRO, 2014, p. 247) 

 

Castro também destaca a ênfase no discurso de maior transparência da gestão 

das empresas e melhoria das práticas de governança corporativa através da 

atuação do BNDES no mercado de capitais, com a consequente redução do 

custo médio de capital e aumento da competitividade das empresas. 

 

4.1.2. Planto Trienal 2005-2007: Sistema de Planejamento Integrado para 

o Desenvolvimento (Spid) 

O chamado Sistema de Planejamento Integrado para o Desenvolvimento (Spid) 

foi o processo de planejamento realizado em 2004 no BNDES com intuito de 

elaborar um conjunto de diagnósticos e reflexões sobre os grandes temas de 

atuação do Banco, a partir dos quais foi estruturado o Plano Trienal 2005-2007.  

Enquanto o Plano 2000-2005 pretendia fazer uma mudança mais 
profunda na forma de atuação do Banco, buscando transformar o 
BNDES em um “banco de investimento”, o Spid pretendia desmontar 
os processos de planejamento anteriores. Como explicitamente 
colocado em documentos e apresentações, os objetivos seriam 
resgatar “algumas tradições do Banco”, entre elas a visão e o 
conhecimento setorial, através da sistematização do conhecimento 
em relatórios temáticos; e resgatar os processos de planejamento 
participativos e permanentes. Desejava-se, igualmente, promover a 
transferência de conhecimento entre técnicos antigos e novos 
(CASTRO, 2014, p. 250). 
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A preocupação com a transmissão sistemática do conhecimento tácito 

espalhado pela organização se justificava diante da expectativa – depois 

confirmada – de uma grande renovação em seu quadro funcional nos anos que 

se seguiriam, com entrada de centenas de novos funcionários e aposentadoria 

de outros tantos. Além disso, o Plano buscava garantir um alinhamento mais 

robusto com políticas e programas do Governo Federal, a exemplo das 

diretrizes da Política Industrial, Tecnológica e de Comercio Exterior (PITCE), 

em vigor à época. 

A criação de sete câmaras técnicas buscou produzir diagnósticos e análises 

aprofundadas sobre os grandes temas e setores de influência do Banco no 

período: Infraestrutura; Setores Produtivos; Comércio Exterior; Inclusão Social; 

Fontes de Recursos para Retomada do Desenvolvimento; Relações 

Institucionais; e Gestão Organizacional Interna.  

Castro (2015) destaca também duas importantes ações do Banco no período 

que não se encontravam declaradas no Spid: o projeto AGIR e o fomento à 

inovação. O projeto Ação para Gestão Integrada de Recursos (AGIR) foi um 

modelo de negócios orientado por processos com objetivo de aumentar a 

eficácia administrativa e operacional do Banco por meio da padronização e 

automatização de seus processos. A segunda ação se trata da incorporação, 

como uma das prioridades do Banco, do financiamento a atividades de 

diversos setores classificadas como inovações, através da criação de linhas de 

crédito com custos reduzidos. Ambas as medidas, vale observar, podem ser 

entendidas como movimentos de estratégia emergente, seguindo a definição 

de Mintzberg (1994b), uma vez que se consolidaram no planejamento do 

Banco a partir de sua prática sistemática, ainda que não declarada. 

 

4.1.3. Planejamento Corporativo 2009-2014 

O período que compreende a formulação do Planejamento Corporativo 2009-

2014 foi marcado pelo aumento de seu grau de complexidade, o que refletiu, 

em grande medida, o próprio crescimento do Banco no contexto da crise 

internacional observada no início do período, bem como um maior grau de 

comprometimento em sua prestação de contas à sociedade, refletido na ênfase 
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de métricas, transparência e controle dos processos. Outros fatos relevantes 

com impacto sobre a estratégia do Banco no período foram as mudanças 

significativas no marco regulatório brasileiro (marco da infraestrutura, lei de 

responsabilidade social etc.) e o fortalecimento dos órgãos de controle e 

regulação (CASTRO, 2015).  

O processo de formulação da estratégia desse ciclo compreendeu a 

elaboração de um “Mapa Estratégico Corporativo”, explicitando as prioridades 

definidas, seus indicadores e suas metas, bem como os “Planos de Ação” para 

alcance desses resultados, os quais passaram a ser monitorados e avaliados 

por meio da metodologia Balanced Scorecard – BSC (KAPLAN; NORTON, 

1992).  

 

4.2. A inflexão provocada pela Lei das Estatais 

A Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016, conhecida como Lei da 

Responsabilidade das Estatais (doravante apenas “Lei das Estatais”, para fins 

de simplificação), representou efetivamente uma mudança no padrão exigido 

de governança das empresas estatais brasileiras. De acordo com Leal (2020), 

a referida Lei 

implicou em inovações significativas e estruturantes no campo da 
governança, que elevaram o patamar institucional das empresas 
estatais. Foram criados parâmetros para a investidura de dirigentes, 
atuação de comitês, conselhos e mecanismos jurídicos para evitar 
que a ingerência política afete o desempenho das empresas estatais 
e, sobretudo, seus resultados perante acionistas privados (LEAL, 
2020, p1).  
 

Na análise Pinto Júnior (2016), as inovações estabelecidas pela Lei das 

Estatais podem ser classificadas, de uma maneira geral, em quatro grandes 

eixos:  

1) Explicitação do interesse público: objetivo de nortear a atuação da 

companhia mista;  

2) Fortalecimento dos mecanismos de compliance: intuito de prevenir desvios 

de conduta por parte de dirigentes, gestores e servidores;  
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3) Composição adequada dos órgãos de administração: objetivo de preservar a 

autonomia da estatal, bem como evitar seu aparelhamento político-

partidário;  

4) Comprometimento do acionista controlador com boas práticas de 

governança corporativa: fiscalizar a boa aplicação das verbas públicas, 

afastando ameaças que vão desde o desvio intencional de recursos para 

satisfazer interesses políticos ou objetivos privados, até o desperdício 

involuntário por ineficiência na execução de políticas públicas. 

A ênfase da governança, conforme explica Pinto Júnior (2016),  

recai sobre os mecanismos de controle da legitimidade da despesa 
pública e da economicidade da ação governamental, tendo como 
principais instrumentos as auditorias internas, as corregedorias gerais 
e os tribunais de contas. O aparato responsável pelo controle da 
administração pública também funciona como um programa de 
integridade (PINTO JÚNIOR, 2016, p. 87). 

 

Nesse sentido, a Lei das Estatais, através desse recrudescimento da 

governança, pode ser entendida como responsável pelo fortalecimento dos 

mecanismos de monitoramento do comportamento (ou da atuação) da 

administração dessas empresas, o que, numa perspectiva positivista da Teoria 

da Agência, representam mecanismos que limitam o comportamento egoísta 

por parte da administração das empresas estatais, entendidas como os 

agentes dessa relação. 

Os sistemas de informação fomentados a partir da promulgação da Lei 

garantem ao centro de governo, o “principal”, o conhecimento sobre as 

atividades da empresa estatal, o “agente”, o que limita a possibilidade de 

comportamento oportunista por parte desse último, conforme explicado no item 

2.2 desta dissertação. Cabe reiterar que a premissa por trás dessa análise 

observa que, uma vez que o principal possua acesso a informações suficientes 

para verificar o comportamento do agente, esse fato induziria o agente a se 

comportar de acordo com os interesses do principal. 

No que se refere a implicações diretas sobre a estratégia corporativas das 

empresas estatais, a principal contribuição advinda da Lei das Estatais 

encontra-se definida em seu artigo 23: 
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Art. 23. É condição para investidura em cargo de diretoria da empresa 
pública e da sociedade de economia mista a assunção de 
compromisso com metas e resultados específicos a serem 
alcançados, que deverá ser aprovado pelo Conselho de 
Administração, a quem incumbe fiscalizar seu cumprimento (BRASIL, 
2016). 

 

O “caput” do artigo 23 estabelece, de forma geral, o comprometimento da alta 

administração da empresa estatal com metas e resultados pré-acordados, o 

que define uma estratégia de controle e fiscalização da administração pública 

direta com a respectiva empresa estatal. O artigo recebe ainda qualificadores 

desses mecanismos, os quais definem o objeto e as diretrizes da estratégia: 

 

§ 1º Sem prejuízo do disposto no caput, a diretoria deverá presentar, 
até a última reunião ordinária do Conselho de Administração do ano 
anterior, a quem compete sua aprovação: 

I - plano de negócios para o exercício anual seguinte; 

II - estratégia de longo prazo atualizada com análise de riscos e 
oportunidades para, no mínimo, os próximos 5 (cinco) anos (BRASIL, 
2016). 

 

Nesse sentido, segundo o disposto no parágrafo primeiro do artigo 23, bem 

como nas duas alíneas subsequentes, a Lei das Estatais determina que o 

estabelecimento de metas e resultados esperados não pode estar desvinculado 

de um planejamento estratégico de fato, devendo ser inseridos num contexto 

de curto (o plano de negócios para o exercício anual seguinte) e longo prazos 

(a estratégia atualizada com análise de riscos e oportunidades). Assim sendo, 

o processo de definição de metas e resultados esperados passou a ser 

consubstanciado num documento oficial do órgão estatal, o que garantiu sua 

legitimidade institucional. Ademais, o artigo 23 ainda delibera sobre a prestação 

de contas acerca das metas e dos resultados previstos:  

 

§ 2º Compete ao Conselho de Administração, sob pena de seus 
integrantes responderem por omissão, promover anualmente análise 
de atendimento das metas e resultados na execução do plano de 
negócios e da estratégia de longo prazo, devendo publicar suas 
conclusões e informá-las ao Congresso Nacional, às Assembleias 
Legislativas, à Câmara Legislativa do Distrito Federal ou às Câmaras 
Municipais e aos respectivos tribunais de contas, quando houver. 

§ 3º Excluem-se da obrigação de publicação a que se refere o § 2º as 
informações de natureza estratégica cuja divulgação possa ser 
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comprovadamente prejudicial ao interesse da empresa pública ou da 
sociedade de economia mista. (BRASIL, 2016) 

 

Dessa forma, além do monitoramento e acompanhamento per se de metas e 

resultados pré-acordados, a Lei das Estatais ainda estabelece a necessidade 

de uma análise qualificada do desempenho da estratégia da empresa estatal, 

competindo ao Conselho de Administração da mesma sua aprovação e 

posterior comunicação oficial. 

A “estratégia de longo prazo atualizada com análise de riscos e oportunidades 

para, no mínimo, os próximos 5 (cinco) anos” se traduz numa visão de 

planejamento estratégico mais longo prazo que o PPA em si, cujo horizonte é 

de quatro anos. Essa exigência representa uma importante contribuição da Lei 

das Estatais para a realização de políticas públicas e investimentos públicos 

com prazos de maturação mais extensos, fortalecendo uma certa constância e 

perenidade no âmbito de sua execução. Por sua vez, o plano de negócios 

anual formaliza o desencadeamento dessa estratégia para o curto prazo, 

possibilitando a prospecção e o estabelecimento de metas e resultados 

estimados no horizonte de um ano, em consonância com as diretrizes de longo 

prazo, os quais serão analisados ao fim daquele ano-exercício, sendo o 

resultado final dessa análise comunicado à sociedade.  

 

4.3. A adequação do BNDES ao artigo 23 da Lei das Estatais 

Desde sua criação, o BNDES presta contas anualmente à sociedade brasileira 

relativamente a suas atividades, realizações e resultados. Ao longo dos anos, a 

publicação anual responsável por essa comunicação passou por algumas 

revisões de escopo e ênfase, alinhadas aos tempos e movimentos do governo 

brasileiro, mas sempre mantendo seu foco nos resultados e entregas da 

atuação do Banco. Nesse contexto, o documento recebeu diferentes 

denominações desde sua primeira publicação: 

a) Exposição sobre o Programa de Reaparelhamento Econômico (1953 – 1970) 

b) Relatório das Atividades BNDE (1971 – 1982) 

c) Sistema BNDES: relatório de atividades (1983 – 1998) 
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d) Relatório Anual BNDES (1999 – hoje) 

O processo de prestação de contas do Banco acompanha historicamente o 

fortalecimento dos organismos de controle da administração pública brasileira, 

paralelamente ao desenvolvimento da legislação brasileira específica relativa à 

transparência e à governança das empresas estatais. Nesse contexto, para 

além de sua contribuição sobre a elaboração, a execução e o 

acompanhamento da estratégia corporativa do BNDES, a Lei das Estatais 

também trouxe importantes mudanças para o BNDES (BNDES, 2017), das 

quais destacam-se: 

1) Novas regras para nomeação de dirigentes e membros do Conselho de 

Administração;  

2) Observância de requisitos mínimos de transparência, como a divulgação 

anual de relatório integrado ou de sustentabilidade;  

3) Obrigatoriedade de divulgação de toda e qualquer remuneração dos 

administradores;  

4) Definição de que os órgãos de controle devem ter acesso irrestrito às 

informações necessárias para suas atividades, inclusive as sigilosas.  

5) Estabelecimento de um regime próprio de licitações e contratos para as 

empresas estatais.  

Tendo em vista o esforço de adaptação requerido pela adequação à nova lei, 

bem como o contexto político, social e econômico à época, que exigiu maior 

capacidade de planejamento e comunicação do Banco frentes às demandas 

emergentes da sociedade brasileira, o BNDES se lançou, no ano seguinte à 

promulgação da Lei das Estatais, num grande exercício de reformulação de 

sua estratégia, com impacto significativo sobre seus processos e produtos. Os 

resultados desse exercício mostraram-se diretamente alinhados às exigências 

dispostas no artigo 23 da Lei das Estatais, conforme explicado a seguir. 

 

4.3.1. Planejamento Estratégico 2018-2023 

Tendo sua formulação sido iniciada em 2017, num exercício de debates e 

consultas aos públicos interno e externo do BNDES (o qual foi chamado de 
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“Desenvolvendo Futuros”), o Planejamento Estratégico 2018-2023 buscou 

realizar uma inflexão no posicionamento estratégico do Banco, o qual foi 

consolidado na definição da seguinte missão: “Viabilizar soluções financeiras 

que adicionem investimentos para o desenvolvimento sustentável da nação 

brasileira”. As diferentes dimensões que compõem esse ciclo de planejamento 

foram consolidadas sob a forma de um Mapa Estratégico do BNDES, conforme 

figura 2 a seguir: 

 

Figura 2 – Mapa de Diretrizes Estratégicas do BNDES

 

Fonte: BNDES 

 

Em consonância com o disposto no parágrafo primeiro do artigo 23 da Lei das 

Estatais, o documento intitulado “Estratégia Corporativa – Plano de Negócios 

2018” representou a consolidação do planejamento estratégico do Banco com 

as novas diretrizes de governo.  

O Plano de Negócios 2018 foi uma atualização do Plano Integrado 2017-2018, 

aprovado em 2017, alguns meses após a promulgação da Lei das Estatais. O 

Plano Integrado 2017-2018 foi um primeiro esforço de adequação do Banco 

aos efeitos do artigo 23, elaborado após um amplo processo de reflexão 

conjunta sobre princípios, diretrizes e desafios que deveriam orientar a atuação 
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do Banco nos dois anos seguintes, preparando a organização para o processo 

mais profundo de planejamento que se iniciaria logo após sua aprovação.  

O Plano de Negócios 2018 representou, portanto, a consolidação de um longo 

processo de reposicionamento do BNDES no contexto de mudanças 

significativas no âmbito político e social, tendo sido gerado a partir de 

desdobramentos de um grande projeto chamado “Reflexão Estratégica de 

médio e longo prazos”, que ocorreu no segundo semestre de 2017 e envolveu 

milhares de partes interessadas, entre clientes e formadores de opinião, além 

da escuta interna do corpo funcional. Por fim, ainda em consonância com as 

exigências da Lei das Estatais, o resultado final foi derivado de uma análise de 

tendências e incertezas no Brasil e no mundo, bem como o uso de cenários, 

para uso da reflexão estratégica.  

A partir das novas orientações estabelecidas pela Estratégia Corporativa foi 

realizado um processo de alinhamento e desdobramento organizacionais, 

implicando na revisão das Políticas Operacionais e nas prioridades 

estratégicas. O Plano de Negócios 2018 se baseou em indicadores econômico-

financeiros e em informações operacionais para estimar diversas métricas que 

ajudaram a acompanhar o desempenho do Banco vis-à-vis à estratégia 

aprovada. O Plano consolidava as diretrizes estratégicas, os indicadores e as 

metas corporativos, a carteira de projetos corporativos e as prioridades 

pactuadas entre as diretorias e suas respectivas áreas, todos objetos de 

acompanhamento ao longo de 2018 (BNDES, 2019). 

Historicamente, o BNDES trabalha com metas e indicadores gerenciais, com 

intuito de melhor comunicar seu desempenho à sociedade, bem como 

mensurar seus resultados para fins de cômputo de remuneração variável de 

seus dirigentes e funcionários. Nesse sentido, o uso desses instrumentos de 

gestão por incentivo não se traduz em algo novo de fato para o Banco. 

Todavia, a grande inovação proporcionada pelo disposto no artigo 23 da Lei 

das Estatais diz respeito à definição de uma governança específica e 

fortalecida para esse processo. 

No momento em que estabelece a responsabilidade das diretorias na assunção 

de compromisso com metas e resultados específicos a serem alcançados, e a 

responsabilidade do Conselho de Administração em sua aprovação e posterior 
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análise de desempenho, o disposto no artigo 23 da Lei das Estatais cria um 

mecanismo de fortalecimento da governança e do controle sobre a execução 

da estratégia das empresas estatais. Nesse sentido, essa inovação institucional 

pode ser avaliada na figura do contrato entre o principal e o agente baseado 

em resultados, conforme definido por Eisenhardt (1989) a partir da abordagem 

positivista da Teoria da Agência, representando um mecanismo efetivo de 

alinhamento do comportamento da alta administração do BNDES (o “agente”) 

de acordo com os interesses do principal (o Poder Executivo). Cabe lembrar 

que, para a validade desse argumento, parte-se da premissa de que esse tipo 

de contrato combina as preferências do agente com as do principal, uma vez 

que as recompensas de ambos dependem das mesmas ações e, portanto, os 

conflitos de interesse entre eles são reduzidos. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse estudo se propôs a analisar a evolução do processo de planejamento 

estratégico do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – 

BNDES, de modo a verificar, à luz da Teoria da Agência, em que medida a Lei 

das Estatais (Lei nº 13.303/2016) contribuiu para a efetividade de seus 

resultados. Ademais, buscou explicitar os fatores que favoreceram 

transferência de riscos entre agente e principal a partir da introdução da nova 

legislação, bem como avaliar, em termos de custos de agência relativos a 

monitoramento de comportamento vis-à-vis mensuração de resultados, em que 

medida a Lei das Estatais contribuiu para a efetividade do planejamento 

estratégico do Banco. 

Baseada numa abordagem majoritariamente qualitativa, de caráter descritivo, a 

pesquisa focou na série histórica, de 2000 até o final de 2018, do processo de 

planejamento estratégico do BNDES, com destaque para os mecanismos de 

controle sobre a efetividade da execução dessa estratégia face às diretrizes 

governamentais vigentes em cada ciclo de planejamento. O foco da análise se 

concentrou, mais especificamente, nos efeitos do disposto no artigo 23 da Lei 

13.303/2016 sobre as normas estabelecidas concernentes ao planejamento, ao 

monitoramento e à execução da estratégia de curto e longo prazo do BNDES. 



 

45 
 

Como embasamento teórico para análise, foi necessário observar os dois 

elementos fundamentais envolvidos: o planejamento estratégico do BNDES e a 

governança envolvida em sua elaboração e prestação de contas. Nesse 

sentido, foi realizado um breve apanhado geral acerca da literatura acadêmica 

em estratégia corporativa e planejamento estratégico, abordando diferentes 

conceitos, visões e modelos de análise, para, em seguida, apresentar as 

extensões e os desdobramentos dessa literatura para o setor público. 

Relativamente à governança envolvida no processo de planejamento 

estratégico, a Teoria da Agência mostrou-se um bom instrumental para se 

analisar o processo de planejamento do BNDES no contexto do alinhamento do 

Banco (o “agente”) com o Governo Federal (o “principal”), como instrumento 

executor de políticas públicas. Tendo em vista que essa relação entre o 

Governo Federal e o Banco reflete, no âmbito da alta administração do 

BNDES, uma possível situação de comportamento não observável, pode-se 

entender que os melhores resultados podem ser comprometidos devido a 

problemas de risco moral e/ou seleção adversa. Nesse contexto, conforme 

explicado por Eisenhardt (1989), o principal teria duas possibilidades de 

mitigação/resolução:  

1) Ampliar sua capacidade de avaliação do comportamento do agente 

investindo em sistemas de informação, tais como sistemas de orçamento, 

procedimentos de relatórios, conselhos de administração e camadas 

adicionais de gerenciamento e governança.  

2) Estabelecer um contrato a partir dos resultados do comportamento do 

agente, o qual induziria à adequação do comportamento do agente ao 

alinhar suas preferências às do principal.  

A presente dissertação demonstrou que os mecanismos de governança e 

controle estabelecidos a partir da Lei das Estatais endereçam as duas 

possibilidades destacadas.  

Primeiro, tendo em vista que a ênfase da governança na referida Lei como um 

todo (não apenas no âmbito do artigo 23) recai majoritariamente sobre os 

mecanismos de controle da legitimidade da despesa pública e da 

economicidade da ação governamental, o controle da administração pública 
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passa a exibir uma natureza próxima a um programa de integridade, tornando o 

esforço de transparência e accountability em um esforço de compliance 

(PINTO JÚNIOR, 2016). Nesse sentido, fortalece-se o monitoramento relativo 

ao comportamento do agente (no caso, a alta administração do BNDES) no 

sentido de que a atuação dos dirigentes do Banco passa a ser objeto de 

escrutínio mais amplo por meio de órgãos de controle.  

Numa perspectiva positivista da Teoria da Agência, conforme mencionado 

anteriormente, esses fatores representam mecanismos que limitam o 

comportamento egoísta por parte da alta administração, entendida como o 

agente dessa relação. Os sistemas de informação fomentados a partir da 

promulgação da Lei garantem ao Governo Federal, o “principal”, o 

conhecimento sobre as atividades do Banco, o que limita a possibilidade de 

comportamento oportunista por parte desse último. 

A segunda possibilidade destacada por Eisenhardt (1989) e endereçada pela 

Lei das Estatais se trata da inovação proporcionada pelo disposto no artigo 23 

da Lei, o qual diz respeito à uma governança específica para o processo de 

definição, acompanhamento e prestação de contas das metas e dos resultados 

acordados. Conforme explicado anteriormente, uma vez estabelecida a 

responsabilidade das diretorias na assunção de compromisso com metas e 

resultados específicos a serem alcançados, bem como a responsabilidade do 

Conselho de Administração em sua aprovação e posterior análise de 

desempenho, cria-se um mecanismo de fortalecimento da governança e do 

controle sobre a execução da estratégia das empresas estatais. Esse 

mecanismo equivaleria, em termos de governança e controle, à figura do 

contrato entre o principal e o agente baseado em resultados, conforme definido 

por Eisenhardt (1989) a partir da abordagem positivista da Teoria da Agência, 

representando um instrumento efetivo de alinhamento do comportamento da 

alta administração do BNDES (o “agente”) de acordo com os interesses do 

principal (o Poder Executivo). 

Sendo assim, à luz da Teoria da Agência, observa-se que a Lei das Estatais 

representou de fato uma importante inflexão no que tange ao compartilhamento 

de riscos relativos ao cumprimento das diretrizes governamentais pelo BNDES, 

outrora tomados integralmente pela Governo Federal. Por conseguinte, os 
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custos de agência referentes ao monitoramento da atuação dos dirigentes do 

Banco na execução de uma política pública foram em parte redefinidos como 

custos de mensuração de resultados previamente pactuados a partir de 

critérios mais objetivos. 
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