


O Secretariado como um Agente da Governança 
Cooperativa 



 Criado pelo Banco da Inglaterra o 1º código 

de boas práticas de Governança Corporativa. 

 No mesmo ano foi elaborado o 1º código de 

Governança corporativo pela GM. 
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 “Teoria da agência”. 

  Necessidade de superar o conflito entre 

agentes (acionistas x dirigentes). 

 Inicialmente nos EUA e Inglaterra. 

 ANS realiza consulta pública para proposta de 

RN sobre Governança Corporativa com ênfase 

em controles internos e gestão de riscos. 

2
0

1
8

 

1
9

9
9

 

 No Brasil, criação do Instituto Brasileiro de 

Conselheiros de Administração (IBCA - 

1995), motivado pela onda de privatizações e 

abertura do mercado nacional. 

 Em 1999, passou a ser intitulado Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) 

e lançou seu primeiro Código das Melhores 

Práticas de Governança Corporativa. 

 

Linha do tempo 



GOVERNANÇA CORPORATIVA 

As boas práticas de governança corporativa convertem princípios básicos em 

recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e 

otimizar o valor econômico de longo prazo da organização, facilitando seu acesso 

a recursos e contribuindo para a qualidade da gestão da organização, sua 

longevidade e o bem comum. 

Sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e 

incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de 

administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes 

interessadas.  

Fonte: IBGC 



Transparência Equidade Prestação de 

Contas 

Responsabilidade 

Corporativa 

Disponibilizar para 

as partes 

interessadas as 

informações que 

sejam de seu 

interesse e não 

apenas aquelas 

impostas por 

disposições de leis 

ou regulamentos 

Caracteriza-se pelo 

tratamento justo e 

isonômico de todos os 

sócios e demais partes 

interessadas 

(stakeholders), levando 

em consideração seus 

direitos, deveres, 

necessidades, interesses 

e expectativas 

Os agentes de governança 

devem prestar contas de 

sua atuação de modo 

claro, conciso, 

compreensível e 

tempestivo, assumindo 

integralmente as 

consequências de seus 

atos e omissões e 

atuando com diligência e 

responsabilidade no 

âmbito dos seus papéis 

Administradores devem 

zelar pela viabilidade 

econômico-financeira das 

organizações, reduzir as 

externalidades negativas de 

seus negócios e suas 

operações e aumentar as 

positivas, levando em 

consideração, no seu 

modelo de negócios, os 

diversos capitais 

(financeiro, manufaturado, 

intelectual, humano, social, 

ambiental, reputacional 

etc.) no curto, médio e 

longo prazos. 

PRINCÍPIOS DA GOVERNANÇA CORPORATIVA 

Fonte: IBGC 



BENEFÍCIOS DA BOA 
GOVERNANÇA 

Conformidade com 
Leis e reguladores 

Informações 
precisas  

 

Sustentabilidade 

Alcance dos 
objetivos 

 

Comunicação 
transparente 

 

Imagem  

 

Ambiente de 
controles  

 



Estrutura de Governança 

Fonte: IBGC 

Prestação de Contas 

Responsabilidade Corporativa 

Equidade 

Transparência 



Estrutura de Governança 

Agentes de governança 

Fonte: IBGC 



GOVERNANÇA CORPORATIVA NAS 
OPERADORAS 



RN 443 – DISPOSIÇÕES GERAIS 



Governança 

Corporativa 

Controles 

Internos 
Compliance 

Conjunto de 

estruturas, normas e 

processos adotados 

pela administração 

da operadora para 

gerir e monitorar 

suas atividades, 

envolvendo os 

relacionamentos 

entre seus 

proprietários, 

administradores, 

órgãos de 

fiscalização e 

controle e demais 

partes interessadas 

Conjunto de medidas 

adotadas para 

salvaguardar as atividades 

da operadora, 

assegurando o 

cumprimento de seus 

objetivos e obrigações em 

todos os níveis da 

organização 

Programa de integridade, 

auditoria e incentivo à 

denúncia de irregularidades 

e a aplicação efetiva de 

códigos de ética e de 

conduta internos com vistas 

à prevenção dos atos 

previstos na Lei (citadas 

9.613/98; 9.656/98 e 

12.846/13) 

RN 443 - Definições 

Auditoria 

Interna 

Unidade específica 

responsável, ligada 

diretamente ao Conselho de 

Administração, pela função 

de auditoria interna para 

avaliação de processos de 

gestão de riscos, sistemas 

de controles internos, 

mecanismos e 

procedimentos internos da 

operadora para 

cumprimento de leis, 

resoluções, regimentos e 

regulamentos. Observância 

das normas e procedimentos 

do IIA 

Gestão de Riscos 

Processo de identificação, 

análise, avaliação, 

priorização, tratamento e 

monitoramento de riscos 

que possam afetar, 

positiva ou 

negativamente, os 

objetivos, processos de 

trabalho e projetos de 

uma operadora nos níveis 

estratégicos, tático e 

operacional 



Governança 

Corporativa 

Controles 

Internos 

Conjunto de 

estruturas, normas e 

processos adotados 

pela administração 

da operadora para 

gerir e monitorar 

suas atividades, 

envolvendo os 

relacionamentos 

entre seus 

proprietários, 

administradores, 

órgãos de 

fiscalização e 

controle e demais 

partes interessadas 

Conjunto de medidas 

adotadas para 

salvaguardar as atividades 

da operadora, 

assegurando o 

cumprimento de seus 

objetivos e obrigações em 

todos os níveis da 

organização 

Gestão de Riscos 

Processo de identificação, 

análise, avaliação, 

priorização, tratamento e 

monitoramento de riscos 

que possam afetar, 

positiva ou 

negativamente, os 

objetivos, processos de 

trabalho e projetos de 

uma operadora nos níveis 

estratégicos, tático e 

operacional 

Compliance 

Programa de integridade, 

auditoria e incentivo à 

denúncia de irregularidades 

e a aplicação efetiva de 

códigos de ética e de 

conduta internos com vistas 

à prevenção dos atos 

previstos na Lei (citadas 

9.613/98; 9.656/98 e 

12.846/13) 

RN 443 - Definições 





CAPÍTULO II 

DA GOVERNANÇA DAS O PERADORAS 

Art. 5º As práticas e estruturas de governança devem ser 

formalizadas de forma clara e objetiva em 

estatuto ou contrato social, regimentos ou regulamentos 

internos submetidos a revisão e aprovação 

das instâncias máximas de decisão das operadoras, e 

divulgadas amplamente às partes interessadas. 

Auxílio na 
manutenção e 
divulgação dos 
documentos, 

atualização e registro 
de atas, 

disponibilidade às 
partes interessadas, 

etc. 

Atuação  



BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA  

• Adotar práticas anticorrupção 

• Prestação de Contas com Integridade 

• Regularidade  de Assembleias 

• Independência dos Conselhos 

• Reuniões regulares do Conselho de Administração 

• Estabelecer modelo decisório 

• Códigos de Condutas 

• Evitar Conflitos de Interesses 

• Disponibilizar informações de interesse público 

• Criar estruturas de controles 



Obrigado! 


