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RESUMO 

 

O contexto de globalização, comunicação instantânea e aproximação dos mercados 

mundiais possibilitou a realização de negócios em qualquer parte do mundo. Contudo, 

essa evolução dos mercados trouxe consigo conflitos de interesses, especificamente 

entre os administradores e acionistas, onde os gestores não pensavam nos desejos 

dos sócios. Neste contexto surgem a necessidade de mitigar os problemas gerados 

pelos conflitos de agência, surgindo assim, os princípios da governança corporativa, 

que visam direcionar as atividades dos diretores das empresas para transparência, 

maior equidade entre acionistas, maior conformidade e por consequência reduzindo 

os riscos dos investimentos e maior atendimento das demandas dos investidores. 

Diante disso, este trabalho procurou reconhecer quais são as práticas da boa 

governança e se estas são bem reconhecidas no dia a dia das companhias listadas 

no Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada (IGC) da B3. 

Palavras-chaves: Administração, Ciências Contábeis, Governança Corporativa e B3. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento tecnológico, a globalização e a capacidade de 

comunicação instantânea, fez com que indivíduos e empresas fossem capazes de 

realizar negócios, fazer comprar ou operar em qualquer parte do mundo. Contudo, 

apesar de toda aproximação dos mercados, ainda existe a necessidade de minimizar 

os riscos e inseguranças existentes nessas atividades. 

O mercado brasileiro tradicionalmente conhecido como instável e inseguro, seja 

pelo contexto político, econômico, mercadológico, social e/ou por ser uma democracia 

ainda em desenvolvimento, demonstra através de todos esses aspectos a 

necessidade de mitigar os riscos envolvidos nas operações de mercado. Nesse 

ambiente de instabilidade e com inúmeras variáveis incontroláveis houve a 

necessidade de tornar as organizações transparentes, seguindo uma convergência 

mundial, as empresas brasileiras introduzem princípios de equidade, transparência, 

redução dos riscos, entre outros fundamentos que as são bases para a governança 

corporativa. 

Sendo essas práticas facilmente percebida nas empresas que operam na bolsa 

de valores brasileira, a B3, onde as operações seguindo esses princípios ocorrem nos 

mercados de Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado, senda as entidades que operam nesses 

segmentos listadas no Índice de Governança Corporativa Diferenciada (IGC). As 

organizações listadas nesse índice são obrigadas a atender diferentes parâmetros de 

governança, facilitando a compreensão da situação financeira-econômica da 

entidade, reduzindo significativamente os riscos para os stakeholders. 

Esse trabalho parte do pressuposto que as práticas de governança corporativa 

visam oferecer maior transparência, consequentemente melhorando a igualdade entre 

os acionistas. Diante disso, pergunta-se, todo os preceitos estabelecidos pelos 

manuais de boas práticas de governança são efetivamente implantados e 

reconhecidos nas atividades, nas demonstrações contábeis e setores das entidades 

que foram neste trabalho pesquisadas. 

Objetiva-se, reconhecer frente aos modelos organizacionais os elementos de 

governança repassados pela B3, em seus diferentes níveis conforme exposto 

anteriormente, verificar se esses fundamentos estão concretizados e claramente 

apresentados em divulgações informacionais das empresas aos stakeholders, 

possibilitando a redução dos riscos envolvidos nas operações.  
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Para verificar o que foi anteriormente descrito foram apresentados os conceitos 

de governança corporativa e identificadas as práticas descritas nos manuais dos 

Níveis 1, 2 e Novo Mercado de governança da B3 e que devem ser adotados pelas 

empresas que desejam atuar nesses segmentos de mercado. Como forma de 

responder ao problema proposto, foi também tratada qual a percepção dos 

investidores quanto aos padrões de governança, e se efetivamente tais normas são 

observadas nas entidades. 

 

1.1.Justificativa 

 

Em um mercado globalizado um dos desafios das empresas é manter a 

transparência, principalmente por ofertarem seus papéis nas bolsas de valores do 

mundo, lidando, portanto, com inúmeros investidores. Diante disso, a B3, seguindo 

uma tendência mundial implementou os níveis de governança, que são ferramentas, 

práticas e métodos para tornar as entidades que comercializam suas ações mais 

transparentes. 

Diante disso, o presente trabalho tem a finalidade de verificar se a 

implementação da governança corporativa, conforme pressupostos da B3, oferecem 

maior transparência, equidade e segurança aos stakeholders. 

 

1.2.Objetivo principal 

 

Identificar a implementação das práticas de governança pelas organizações 

listadas no Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada da B3. Bem 

como, a qualidade de tais práticas junto as companhias no presente trabalho 

pesquisadas. 

 

1.3.Objetivos secundários 

 

Verificar quais são as práticas de governança corporativa utilizadas pela B3 

para os Níveis 1, 2 e Novo Mercado; 

Reconhecer a aplicação dos princípios da boa governança, seguindo os 

pressupostos da B3 para os níveis 1, 2 e Novo Mercado; 
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Identificar se os princípios de Governança Corporativa são totalmente 

implementados nas organizações de acordo com o nível de mercado em que estão 

inseridas; 

Identificar a qualidade da governança corporativa nas organizações 

pesquisadas, segundo os pressupostos estabelecidos pelos estudiosos do tema. 

 

1.4.Relevância 

 

Para elucidar a relevância do presente trabalho deve-se atentar para a 

importância da governança corporativa, uma vez que é uma das formas de deixar as 

atividades das organizações mais transparente, o que possibilita maior segurança aos 

stakeholders. O que se dará por meio da implementação de novas práticas 

corporativas, ferramentas de divulgação das informações, entre outras funções que 

são obrigatórias paras as empresas que integram qualquer um dos níveis de 

governança definidos pela B3. 

Fundamentado nas concepções anteriormente descritas, pode-se perceber que 

as práticas de governança corporativa tornam a realização de negócios mais segura. 

O que por sua vez oferece condições favoráveis e estimulantes para aumentos dos 

investimentos e/ou realização de novos negócios. Concretizando a importância da 

adoção de tais práticas de governança pelas empresas. 

 

1.5.Metodologia de Pesquisa 

 

O presente trabalho desenvolveu uma pesquisa qualitativa exploratória 

descritiva, através de uma pesquisa documental e utilização do método hipotético-

dedutivo, conforme descrito por PRODANOV (2013), caracterizada pela coleta e 

análise de dados secundários, sendo inicialmente tratada toda base teórica que irá 

suportar o estudo aqui apresentado, posteriormente serão identificadas as empresas 

que estão listadas no Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada 

(IGC), nesse índice as companhias são obrigadas as seguir os elementos de 

governança previsto para os Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado. 

O universo de pesquisa trata-se das empresas que tem suas ações ofertadas 

na bolsa de valores, especificamente listadas no Índice de Ações com Governança 

Corporativa Diferenciada (IGC), observando as entidades dos setores industriais e de 
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serviços, que operem segundo as práticas de governança corporativa estabelecidas 

pela bolsa de valores. É importante ressaltar que a coleta de dados acorreu através 

do site da B3, no site institucional das companhias em análise, no site do Tribunal 

Superior do Trabalho e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), o 

tempo de análise é janeiro de 2013 até janeiro de 2018. 

Como forma de determinar a qualidade da governança corporativa no âmbito 

das companhias, os seguintes aspectos foram observados, tamanho do conselho 

administrativo, existência de comitê de auditoria interna, realização de auditoria 

independente por empresa de renome (big four), número de ações sob análise do 

Tribunal Superior do Trabalho (TST)  e a existência de reclamações junto ao Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). Os parâmetros citados anteriormente são 

trazidos por estudiosos, onde estão reconhecidos os elementos que fundamentam a 

importância de as companhias estarem atentas a esses preceitos, que são 

fundamentais para trazer maior transparência para a companhia. 

Para facilitar a compreensão da pesquisa foi estruturada uma pesquisa, cujo 

objetivo é apresentar as empresas pesquisadas, coletar e analisar os dados seguindo 

os parâmetros descritos.  

As organizações que foram utilizadas como base da pesquisa guardam as 

seguintes características, tem suas ações negociadas na bolsa de valores, estão 

listadas no IGC, sendo que duas companhias são do setor industrial, que são 

Usiminas S.A. e Gerdau S.A., outras duas são transporte aéreo Gol Linhas Aéreas 

Inteligentes e Azul Linhas Aéreas. A escolha dessas empresas, confere maior 

qualidade a pesquisa, uma vez que a crise brasileira impactou diretamente esses 

segmentos de mercado, o período de análise janeiro de 2013 até janeiro de 2018 é 

igualmente essencial, uma vez que permeia todo o período de crise. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Previamente a elaboração do referencial teórico cabe ressaltar que a estrutura 

conceitual apresentada foi a seguinte, governança corporativa, com abordagem 

histórica e visão de diferentes autores, percepção dos investidores e empresas no 

tocante a governança, apresentação dos níveis 1, 2 e Novo Mercado da B3. 

 

2.1.Governança Corporativa 

 

A necessidade de desenvolver instrumentos, métodos e práticas que 

garantissem os direitos dos acionistas, em detrimento das atividades gerenciais 

exercidas pela diretoria, fez com que surgisse no ano de 1980 (mil novecentos e 

oitenta) os princípios da governança corporativa, sendo resultado de um movimento 

originário nos Estados Unidos. (BERTUCCI, BERNARDES E BRANDÃO,2006) 

A finalidade da Governança Corporativa, é elaborar um conjunto de práticas 

que estabeleçam uma relação de união entre os interesses dos executivos e dos 

acionistas. O que se mostra totalmente necessário uma vez que existe o conflito de 

agência, entre os dois agentes anteriormente citados, para garantir que os 

investidores tenham suas demandas resguardadas. Portanto, a boa governança 

corporativa objetiva garantir que, os proprietários possam gerir estrategicamente suas 

organizações e monitorar as ações dos gestores. 

 

Essas mudanças, se, por um lado, facilitam o acesso a novos financiamentos 
e promovem a modernização da gestão, por outro, devido à tendência de 
separar propriedade e gestão mais nitidamente, criam um problema de 
monitoramento das relações entre os acionistas e os administradores. Do 
ponto de vista dosacionistas, uma gestão profissionalizada implica delegar 
autonomia aos administradores, tornando- se inevitáveis as assimetrias 
informacionais decorrentes da nova separação de poderes, podendo levar a 
uma divergência de interesses. (LETHBRIDGE; 1997, p. 3) 

 

Yamamoto (2003) seguindo essa concepção afirma que, a mudança de 

concepção acerca dos meios de captação de recursos financeiros e também da 

participação mais ativa dos investidores, que é percebida por meio da tendência atual 

da abertura de capital faz com que o conflito de agência tenha maior probabilidade de 

ocorrer. Como dito anteriormente, a governança corporativa surge com base nesse 
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aspecto, sendo, uma forma de reduzir a distância entre os agentes internos e externos 

a organização, garantindo o direito desses indivíduos. 

O trecho acima permite compreender a necessidade desenvolvida através do 

conflito de agência, gerando assim o desenvolvimento das normas, regras, 

instrumentos, métodos e princípios de gestão de forma a garantir que os acionistas 

tenham seus direitos preservados frente às ações dos executivos. 

 

Nesta perspectiva, um sistema de governança corporativa emerge 
justamente para procurar resolver o problema de agência oriundo da 
separação da propriedade do controle das corporações. Na medida em que 
uma grande corporação tem sua propriedade pulverizada e seu controle 
entregue a executivos não proprietários coloca-se o problema de como 
garantir que o comportamento destes executivos esteja afinado com a 
maximização do valor para os acionistas. 
(RABELO; SILVEIRA; 1997, p. 5) 

 

Silveira (2006) vai de encontro a essa afirmação ao dizer que, a governança 

corporativa teve de aprimorar a monitoração sobre os executivos, uma vez que esses 

expropriavam a riqueza dos acionistas. Esse autor afirma que esse é um problema de 

agência dos gestores, que ocorre quando os gestores tomam decisões com o intuito 

de maximizar sua utilidade pessoal e não a riqueza de todos os acionistas, motivo 

pelo qual são contratados. 

Staub, Martins e Rodrigues (2008) utilizam o conceito de governança 

corporativa elaborado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (doravante 

IBGC) sendo, um conjunto de princípios e processos associados ao controle e 

administração das empresas, que tem no conselho de administração o ponto 

essencial do sistema de governança. 

 

Um sistema de governança corporativa é composto pelo conjunto de 
instituições, regulamentos e convenções culturais, que rege a relação entre 
as administrações das empresas e os acionistas ou outros grupos às quais 
as administrações, de acordo com o tipo de modelo, devem prestar contas. 
As características e o desenvolvimento desses modelos, que podem ser 
associados a grupos de países, refletem as peculiaridades de formas distintas 
de organização capitalista e prioridades políticas e sociais diversas. 
(LETHBRIDGE, 1997, p. 3) 

 

É possível concluir que, as boas práticas de governança visam oferecer aos 

sócios maior transparência, igualdade, responsabilidade por resultados e respeito aos 

padrões legais. Uma vez que existirá sempre um conflito de agência, pois, os 

executivos tendem sempre a resguardar seus cargos, mesmo que isso vá contra os 
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desejos dos acionistas. Nesta mesma orientação Leal e Saito (2003) propõe, por 

governança corporativa entende-se, conjunto de práticas, regras e instituições que 

vão determinar a forma de atuação dos administradores para garantir os interesses 

dos stakeholders. 

Carvalho (2002) confirma o conceito de boas práticas de governança como 

sendo, uma forma de forçar os administradores a proteger os interesses dos 

acionistas, ratificando a existência de uma separação entre os gestores e os 

acionistas, além disso, há uma confirmação de que as ações praticadas pelos 

gerenciadores muitas vezes é contrária ao interesse dos investidores, demonstração 

já observada anteriormente com a conceituação do conflito de agência. 

Besarria e outros (2010) diz que as práticas de governança corporativa são 

incentivadas pela globalização dos mercados, motivando a qualidade e também a 

responsabilidade das organizações, e pode ser compreendido como sendo a chave 

para o sucesso de uma empresa no ambiente de negócios em que está inserida. 

Carvalho (2002) diz, a necessidade em desenvolver, os princípios de 

governança corporativa nasceram como uma forma de minimizar o conflito de 

agência. Ou seja, o conflito existente entre o acionista majoritário e o minoritário, onde, 

o primeiro determinava os administradores, e o segundo exercia um papel de 

coadjuvante. O mesmo autor afirma que diante dessa situação ocorre uma mudança 

de pensamento acerca da governança corporativa, onde as boas práticas de 

governança não mais visam a proteção dos direitos dos acionistas, mas são para 

evitar que os acionistas detentores de um maior percentual de ações expropriem os 

com menor número de ações 

 

Governança corporativa abrange um conjunto de políticas e práticas 
orientadas para diversos objetivos, dentre os quais, dar maior visibilidade e 
transparência às decisões empresariais, minimizando os potenciais conflitos 
de interesses entre os diferentes agentes das organizações e aumentando o 
valor da empresa e o retorno do acionista. (BERTUCCI; BERNARDES; 
BRANDÃO, 2006, p. 184) 

 

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), em seu código das 

Melhores Práticas de Governança Corporativa em sua quarta edição, conceituou e 

também definiu os princípios da Governança Corporativa. 
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Governança Corporativa e o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, 
monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre 
proprietários, Conselho de Administração, Diretoria e órgãos de controle. As 
boas práticas de Governança Corporativa convertem princípios em 
recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar 
e otimizar o valor da organização, facilitando seu acesso a recursos e 
contribuindo para sua longevidade. (IBGC, 2006, P.19) 

 

O IBGC descreveu os princípios inerentes as práticas de governança, são 

esses; 

 

• Transparência; 

• Equidade; 

• Prestação de contas; 

• Responsabilidade corporativa. 

 

Entende-se por transparência, segundo IBGC (2006), além da obrigação do 

fornecimento de informações previstas na legislação, as empresas com boas práticas 

de governança devem também ter a característica de fornecer as informações 

demandadas pelas partes interessadas. Equidade é, tratamento justo a todos os 

sócios e stakeholders, observando que esse mesmo instituto tratou como inaceitável 

qualquer atitude ou política discriminatória. 

No tocante a prestação de contas, o Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa (2006) determinou as seguintes as práticas, os agentes de governança, 

podendo ser entendido como sendo, administradores, sócios, conselho fiscal e 

auditores, deverão prestar contas de atuação, sendo os mesmos, responsabilizados 

por suas práticas e atitudes. Por fim, responsabilidade corporativa, para o IBGC (2006) 

esse princípio é uma forma das firmas agirem sustentavelmente, buscando 

longevidade, mas também, benefícios de ordem social e ambiental, com práticas 

implementadas em suas operações e negócios. 

Diante da necessidade por segurança, bem como, da evolução do mercado, a 

B3 reconheceu a importância de desenvolver mercado de ações que fosse baseado 

nos conceitos da boa governança. A estruturação, de níveis diferentes de Governança 

Corporativa da B3 foram baseadas no modelo alemão, conhecido como Neuer Market, 

no Brasil, Novo Mercado. O Novo Mercado segundo Carvalho (2002) funciona como 

um selo de qualidade cujo valor reside nas obrigações contratuais assumidas pela 

empresa e na maneira como a B3 administra tais contratos. Contudo, muitas 
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empresas não seriam capazes de cumprir tais exigências, diante disso, a Bovespa 

desenvolveu dois níveis além do Novo Mercado. 

Portanto, no ano de 2000 a antiga Bovespa (atual B3) implementou os 

diferentes níveis de governança citados anteriormente, segundo Aguiar, Corrar e 

Batistella (2004), a Bolsa de Valores de São Paulo tinha por objetivo oferecer maiores 

medidas de transparência do mercado, o que iria atrair um número maior de 

investidores e por consequência aumentar o número de transações. 

 

Implantados em dezembro de 2000 pela antiga Bolsa de Valores de São 
Paulo (B3), o Novo Mercado e os Níveis Diferenciados de Governança 
Corporativa – Nível 1 e Nível 2 – são segmentos especiais de listagem 
desenvolvidos com o objetivo de proporcionar um ambiente de negociação 
que estimulasse, ao mesmo tempo, o interesse dos investidores e a 
valorização das companhias. (B3, 2009) 

 

Como forma de facilitar a compreensão dos leitores, a seguir são apresentadas 

as perspectivas das empresas e dos investidores ao implementarem as práticas, 

metodologias e princípios da governança corporativa, o que permitirá compreender a 

concepção dos diferentes stakeholders, para posterior conceituação dos níveis de 

governança. 

 

2.2.Governança corporativa nas organizações 

 

Conforme tratado anteriormente, a governança corporativa nasce com a 

necessidade de minimizar os conflitos de agência gerados, através de evidenciação 

das informações, aumentando assim a transparência das organizações. (SILVEIRA; 

BARROS,2008). Contudo, mesmo com essa evidente necessidade, Klapper e Love 

(2004) demonstram que diferentes são os níveis de governança praticados, isto é, 

diversos são os instrumentos e meios de aplicação dos princípios, afetando a 

qualidade da governança corporativa. 

As empresas são observadas com boas ou ruins no que tange o recebimento 

de investimentos, como afirmam Daily e Dalton (2004). Quando o foco é a governança 

corporativa, duas avaliações entram em questão, sendo, a forma como os investidores 

utilizam as classificações para tomarem suas decisões de investimento, e a 

concorrência entra as companhias no mercado. (KHANCHEL, 2007) Diante disso, 
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inúmeros são os fatores utilizados para mensurar a qualidade da governança 

corporativa, que são base para a tomada de decisão de investimento.  

O Conselho de Administração é um dos aspectos que influenciará na qualidade 

da governança corporativa, conforme Khanchel (2007), o autor afirma que existe uma 

relação negativa entre o tamanho do conselho e a qualidade da governança, isto é, 

quanto maior o conselho de administração menor será a qualidade da governança. 

Hermalin e Weisbach (2003), confirmam essa percepção, os autores afirmam que 

conselhos menores são melhores, pois evitam problemas de monitoramento. Além 

disso, concluíram que conselhos menores sofrem menos com problemas de 

comunicação e coesão. 

Ainda no que tange o Conselho de Administração, Fama e Jensen (1983), 

reforçam a importância da independência desse conselho, como sendo uma boa 

forma de implementar os elementos da governança. Ideia que é suportada também 

por Hermalin e Weisbach (2003) ao afirmarem que conselheiros independentes são 

mais efetivos no monitoramento das atividades. 

Aspecto interessante, refere-se a parcela de ações disponíveis para serem 

negociadas, também conhecido como free float. Silveira e Barros (2008), afirma que 

valores superiores a 25% de ações sendo negociadas na bolsa é um indicativo 

favorável, uma vez que a empresa está preocupada com sua liquidez. O que também 

é positivo do ponto de visto dos acionistas minoritários, uma vez que tal 

comportamento da companhia favores tais investidores. (LAMEIRA, 2007). 

Lameira (2007) traz a luz as reclamações societárias feitas junto a Comissão 

de Valores Mobiliários (CMV), sendo essas, referentes a problemas envolvendo a 

companhia e seu investidores. Essas discussões estão relacionadas ao não envio de 

informações a CVM e também a reelaboração das demonstrações contábeis. O que 

para Lameira (2007), Leal e Silva (2005) trata-se de itens diretamente relacionados a 

qualidade da governança corporativa, isto é, quanto maior for o número de protestos 

junto a CVM menor e qualidade da governança. 

O comitê de auditoria também é reconhecido como ponto importante para o 

reconhecimento da real qualidade da governança corporativa implementada no âmbito 

das organizações. (SHARMA, 2011) O que é confirmado por Klein (2002), que 

segundo o autor, comitês de auditoria inibem o gerenciamento de resultados, 

consequentemente as empresas tem maior transparência, colaborando para a boa 

governança. Lameira (2007) e Kanchel (2007) afirmam também a importância de se 
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observar a experiência, área de conhecimento e desenvolvimento intelectual dos 

membros do comitê de auditoria, afinal, esse comitê é o responsável por verificar a 

veracidade das demonstrações contábeis e funcionalidade dos controles internos. 

Diferentemente do que tange o comitê de auditoria, anteriormente descrito, 

Klein (2002) também coloca em foco a importância de se contar com uma empresa 

de auditoria externa. Indo além, a autora fala da importância de se ter uma companhia 

de auditoria competente, deixando inclusive citado a utilização de uma das Big Four, 

ou que seja uma entidade com renome no mercado. Kanchel (2007) confirma a 

importância de se contar com uma auditoria de reconhecimento mundial, uma vez que 

isso pode impactar positivamente na transparência da companhia auditada. 

Andrade e Rosseti (2009) citam eu seu trabalho as práticas sugerida pela 

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD): enquadramento 

das empresas; direitos dos acionistas; tratamento equânime dos acionistas; direitos 

de outros acionistas; divulgação e transparência; e responsabilidade do Conselho de 

Administração. Portanto, respectivamente, a OECD (2004) afirma, as entidades 

devem contribuir para a adoção das práticas de governança, o direito dos acionistas 

deve ser preservado, tratamento equânime dos acionistas, respeito ao direito dos 

acionistas e reparação de danos caso haja algum desrespeito, divulgação oportuna e 

precisa de todos os dados relevantes referentes a empresa, definição dos direitos e 

responsabilidades dos conselhos 

Todos os aspectos anteriormente tratados são essenciais para as 

organizações, demonstrando a importância de que os princípios e práticas da boa 

governança corporativa conferem maior credibilidade às empresas, além disso, como 

consequência oferece maior segurança para a realização de investimentos. Diante 

disso, torna-se fácil compreender, quanto melhor for a qualidade da governança, 

conforme princípios descritos, maior a atratividade das entidades para receber 

investimentos. 

Baseado nisso, surgem os questionamentos, qual é a perspectiva dos 

investidores frente aos métodos da governança corporativa, o que esses agentes 

esperam das organizações que adotam os princípios da boa governança. 
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2.3.Investidores frente a Governança Corporativa 

 

Andrade e Rosseti (2007) afirmam que existem tendências a serem observadas 

acerca da governança corporativa no mundo, sendo principalmente influenciada por 

aspectos internos e externos as organizações. Os mesmos autores afirmam que, 

internamente pode-se observar maior assimilação das práticas de governança pelas 

companhias, conferindo maior fortalecimento (empowerment) do Conselho 

Administrativo. Além disso, Andrade e Rosseti (2007) consideram que há uma maior 

atenção dedicada as variáveis externas e a tendências descritas pelo mercado. 

Externamente as entidades, Machado Filho (2006), Andrade e Rosseti (2007) 

convergem ao afirmarem que grande parte dos investidores, segundo os autores, 

aproximadamente 60% (sessenta por cento), estão dispostos a investir em 

companhias que adotam as boas práticas de governança. Esses mesmos autores 

dizem que os seguintes aspectos são essenciais, sendo, respeito as normas 

contábeis, direitos de propriedade, níveis de corrupção, respeito ao direito dos 

acionistas, qualidade das informações divulgadas e transparência organizacional. 

Silveira e Barros (2008) confirmam a importância da observação das normas descritas 

acima, os autores apontam, como necessária a adesão as tendências mundiais da 

adoção das práticas de governança corporativa, o que irá atender a demanda por 

segurança dos investidores na realização de investimentos 

Segundo Bertero (2006) existem quatro tendências comuns ao mundo para a 

Governança Corporativa, sendo, convergência, adesão, diferenciação e abrangência. 

Respectivamente, segundo Nakayasu (2006), pode-se observar uma maior 

convergência e uniformidade dos princípios, dos códigos e práticas de governança. 

Portanto, diante do dito anteriormente pode-se concluir, há uma aproximação mundial, 

o que permitirá aos investidores a atuar em qualquer mercado. 

Quanto a adesão das rotinas de Governança Corporativa, os autores Andrade 

e Rosseti (2007) afirmam que é um reconhecimento da importância de tais padrões. 

Segundo esses autores, independente das forças externar (leis, diretrizes, estatutos, 

etc.) não haveria adoção por parte das empresas se não fossem reconhecidos 

valorização ou benefícios pela adesão das normas estabelecidas pela boa 

governança. 

A terceira tendência diz respeito a diferenciação, Lameira (2007) e Andrade e 

Rosseti (2007), concluem que essas são variações que dizem respeito as variáveis 



37 
 

 

externas as companhias, sendo principalmente relacionadas as agências de 

classificação (rating), maneira como as bolsas de valores no mundo lidam com a 

informação divulgada pelas companhias e os investidores institucionais. Portanto, há 

uma preocupação das entidades em se diferenciar, buscar novas formas de atuar e 

se expor ao mercado, objetivando ser reconhecida como boa para receber aplicações. 

Por último, a quarta tendência refere-se ao comprometimento das companhias 

em aspectos que vão além do máximo retorno ao investidor, portanto, é a destinação 

de esforços para buscar maior interação dos interesses dos stakeholders. (SILVEIRA, 

2006) Abandonando, portanto, de uma visão bitolada para uma observação do todo, 

compreensão de que inúmeros são as características que determinam a evolução, 

valorização, rentabilidade e crescimento das companhias. 

Diante do que foi tratado, pode-se afirmar que, os stakeholders internos e 

externos buscam maior transparências das organizações, isto é, redução das 

divergências informacionais, menores índices de corrupção, melhor conformidade 

(compliance) nas atividades empresariais, isonomia e representatividade dos 

acionistas. Como forma de atender as demandas dos indivíduos, houve uma evolução 

dos conceitos, princípios e práticas de governança corporativa. (AGUIAR, CORRAR 

e BATISTELLA, 2004) 

O objetivo da evolução da Governança Corporativa, conforme Carvalho (2002), 

é permitir que os investidores tenham acesso às informações contábeis tempestivas, 

em conformidade com os padrões nacionais e internacionais, e isenta de erros ou 

manipulações. Indo além, que seus interesses sejam observados pelo Conselho 

Administrativo, independente de ser acionista minoritário, majoritário, ter ações 

preferenciais ou ordinárias, entre outras demandas. Todas essas características além 

de maior equidade e transparência, possibilitam também a realização de negócios em 

qualquer parte do mundo, uma vez que existe a tendência de convergência e adesão 

das práticas de governança. 

Todos os aspectos anteriormente descritos, estão claramente expostos na 

pesquisa realizada por Eccles et al. (2002) em seu livro: The Value Reporting 

Revolution: Moving beyond the earing game (tradução independente: A revolução do 

relatório de valor, indo além do ganho), segundo os autores em suas pesquisas, cinco 

são os aspectos a serem observados acerca da melhor evidenciação das 

informações. O primeiro benefício está relacionado a divulgação das informações, 
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sejam positivas ou negativas, ao publicar informações com consistência a companhia 

está elevando sua credibilidade junto aos investidores. 

O segundo aspecto tratado na pesquisa de Eccles et al. (2002) refere-se, 

existem investidores que estão dispostos a aumentar seus investimentos, bem como, 

novos investidores, todos devem receber as informações necessitam para ficar 

confortável. Ainda segundo esses autores, o terceiro ponto observado, refere-se, 

divulgação das informações ao mercado, isto é, oferecer informações que possibilitem 

informações capazes de oferecer aos investidores condições para estabelecer 

análises. 

Segundo Eccles et al. (2002), o quarto benefício proveniente da evidenciação 

das informações diz respeito a formas de captação de recursos. Esses autores 

afirmam que o custo de capital será menor, quando há um maior conteúdo 

informacional disponível para análise e observação dos agentes. Silveira (2006) e 

Carvalho (2006) demonstram que a observação do custo de capital ainda não é uma 

perspectiva facilmente observada, ou seja, não se pode afirmar que existe uma 

relação contrária entre a evidenciação das informações e um menor custo de capital, 

o que diverge do quarto benefício trazida anteriormente. 

Observados todos esses pontos, os benefícios são maiores aos investidores, 

principalmente aqueles que especulam no mercado de ações, mas uma maior 

divulgação informacional favorece inúmeros aspectos como, redução dos custos, 

maior rentabilidade entre outros. O quinto benefício trazido no livro de Eccles et al. 

(2002) diz respeito a valorização das ações de empresas que trabalham com uma 

maior divulgação das suas informações. 

Todos esses pontos estão diretamente relacionados aos princípios da 

governança corporativa e também da contabilidade, Yamamoto e Malacrida (2006) 

afirmam: 

 

A governança corporativa utiliza os principais conceitos relacionados à 
Contabilidade, tais como: transparência (disclosure), equidade, prestação de 
contas (accountability) e responsabilidade corporativa (sustentabilidade) para 
explicar e solucionar os conflitos existentes entre os interesses dos 
stakeholders. Dessa forma, a contabilidade interage com a governança 
corporativa na tentativa de indicar caminhos, não apenas em relação às 
questões concernentes aos controles internos como também à prestação de 
contas, a qual envolve, entre outras, a divulgação das informações a todos 
os interessados (equidade). (MALACRIDA; YAMAMOTO, 2006) 
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A Organization for Economic Co-operation and Development (2004), doravante 

OECD, reafirmar o papel da governança corporativa frente aos investidores, sendo; 

proteção dos direitos dos acionistas, através do registro informacional correto; 

alienação e transferência de participação acionária; obtenção de informações 

relevantes; conferir voz e voto aos acionistas que tem esse direito, seja em 

assembleias gerais ou ordinárias; eleger e remover conselheiros; etc. 

A OECD (2004) reforça as perspectivas anteriormente expostas, deixando claro 

a necessidade e também o que os investidores esperam das organizações que 

possuem os princípios da governança corporativa implementados em suas atividades. 

Isto é, os acionistas esperam que seus direitos sejam observados, independente de 

serem majoritários ou minoritários, terem informações seguras e tempestivas, terem 

suas garantias frente a venda e recompra de posições acionárias.  

Está mesma organização OECD (2004), reafirma a necessidades dos 

mercados em desenvolvimento em implementar os princípios da boa governança, isto 

é, por se tratarem de mercados em evolução, tendo características de instabilidade e 

incertezas, os stakeholders buscam mitigar seus riscos, por isso a necessidade de ter 

acesso a informação pertinente, ter pleno acesso as prestações de conta, ter seus 

direitos observados, entre outros. Confirmando as ideias dos investidores na 

realização de investimentos. 

Os ensinamentos anteriormente tratados estão descritos nos níveis de 

governança criados pela B3, onde estão evidenciados as práticas de boa governança 

que devem ser adotadas pelas empresas que tem capital aberto na B3, 

especificamente as companhias listadas no IGC, índice onde é obrigatório a adoção 

dos métodos de governança para onde dos níveis abaixo citados. Diante disso, surge 

a necessidade de se expor as características de cada um dos níveis de governança 

corporativa. 

 

2.4.Exigências da B3 para os diferentes níveis de governança 

 

Carvalho (2002) e B3 (2009) descreveram as obrigações das empresas 

atuantes em cada um dos níveis de mercado. As descrições a seguir são as 

obrigações necessárias que as companhias devem cumprir para fazerem parte 

desses níveis de governança corporativa. 
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2.4.1.Mercado Nível 1 

 

A B3 no nível 1 de governança corporativa descreve a adição de métodos que 

garantam maior transparência organizacional, que vão além dos pressupostos legais, 

portanto, além dos padrões legais que já garantem uma limitada transparência, a 

bolsa de valores de São Paulo propôs esse primeiro nível de governança. 

(BERGAMINI, 2005) 

B3 - Nível 1 em seu folheto de explicação do nível 1 de governança afirma que, 

as empresas não são automaticamente registradas nesse nível, mesmo que as 

organizações atendam os requisitos desse nível. Para que uma empresa seja 

chancelada com o primeiro nível de governança é necessário que o Contrato de 

Adoção das Práticas de Governança Corporativa Nível 1, observa-se que a 

celebração desse contrato se dá através da B3 a e a companhia, administradores e o 

acionista controlador. ( B3 - BM&FBovespa, 2009). 

A estrutura desse contrato é de extrema importância, uma vez que, durante a 

validade do mesmo, torna-se obrigatório a adoção das práticas de governança nível 1 

pela empresa, inclusive a B3 terá o dever de fiscalizar se tais métodos estão sendo 

ou não cumpridos, existindo inclusive punições para o não cumprimento. 

Para adesão ao primeiro nível de Governança Corporativa a B3 determinou 

grande parte dos requisitos são referentes a forma de avaliação do valor da empresa.A 

seguir estão descritas as determinações para adesão. (B3 - BM&FBovespa, 2009). 

 

2.4.1.1.Informações Trimestrais 

 

B3 conceituou as Informações Trimestrais (ITRs) como um documento que é 

enviado a Comissão de Valores Mobiliários (doravante CVM) e também a B3, 

trimestralmente, por todas as empresas listadas na bolsa. O diferencial está na 

inclusão de novas informações econômicas e financeiras, portanto, além do conteúdo 

já determinado por lei, as empresas pertencentes ao primeiro nível de governança 

devem incluir: (B3 - BM&FBovespa, 2009). 

 

• demonstrações financeiras consolidadas; 

• demonstrações dos fluxos de caixa da companhia e do consolidado; 

• abertura da posição acionária, por espécie e classe, de qualquer acionista que 
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detiver mais de 5% das ações de cada espécie e classe do capital social, de 

forma direta ou indireta, até o nível de pessoa física; 

• a quantidade e as características dos valores mobiliários de emissão da 

companhia detidos pelos grupos de controladores, membros do Conselho de 

Administração, diretores e membros do Conselho Fiscal; 

• evolução da posição descrita acima em relação aos 12 meses anteriores; 

• quantidade de ações em circulação, por espécie e classe, e sua porcentagem 

em relação ao total das ações emitidas; 

• relatório de revisão especial emitido por auditor independente. 

 

2.4.1.2.Demonstrações Financeiras Padronizadas 

 

A B3 definiu as Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFPs) como, um 

documento enviado pelas empresas listadas, para a CVM e B3 até o final de março 

de cada ano. Esse documento contém às demonstrações financeiras do exercício 

anteriormente encerrado, além de outras considerações necessários. (B3 -

BM&FBovespa, 2009; BERGAMINI, 2005). 

Além disso, a companhia deve incluir suas demonstrações de fluxos de caixa e 

do consolidado, observando que as mesmas devem estar detalhadas segundo os 

fluxos de operação, dos financiamentos e dos investimentos referentes ao exercício 

encerrado. (B3 - BM&FBovespa, 2009). 

 

2.4.1.3.Informações Anuais 

 

A B3 definiu as Informações Anuais (IANs) como, um documento entregue a 

CVM e à B3 que contém as informações corporativas de todas as empresas listadas, 

observando que esse documento deve ser entregue até o final de maio de cada ano. 

Além do conteúdo já exigido pela legislação vigente, as companhia do Nível 1 de 

Governança, devem incluir os seguintes dados: (B3 - BM&FBovespa, 2009).: 

 

• a quantidade e as características dos valores mobiliários de emissão da 

companhia detidos pelos grupos de controladores, membros do Conselho de 

Administração, diretores e membros do Conselho Fiscal; 
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• evolução da posição descrita acima em relação aos 12 meses anteriores; 

• quantidade de ações em circulação, por espécie e classe, e sua porcentagem 

em relação ao total das ações emitidas. 

 

Além das informações adicionais descritas anteriormente, o primeiro nível de 

governança pré-define que outras práticas devem ser desenvolvidas pelas 

companhias listadas que desejam aderir a esse nível de governança, segundo a B3 - 

BM&FBovespa (2009) é necessário que: 

 

• ao menos uma reunião pública anual, com os analistas e demais interessados, 

com intuito de apresentar a situação econômica financeira, projetos e 

perspectivas da empresa. A finalidade desse encontro é possibilitar a 

aproximação com os investidores; 

• divulgação, até o final de janeiro de cada ano, do calendário anual 

discriminando os eventos corporativos programados, tais como: assembleias, 

divulgação de resultados financeiros trimestrais e anuais, reunião pública com 

analistas, reuniões do Conselho de Administração, dentre outros. O calendário 

visa facilitar o acompanhamento das atividades da empresa por parte dos 

investidores e outros interessados; 

• a companhia deve divulgar os termos dos contratos firmados com partes 

relacionadas, cujos valores, em um único contrato ou em contratos sucessivos, 

atinjam os fixados no regulamento de Nível 1. O objetivo é fornecer elementos 

para que os acionistas investidores avaliem esses contratos em comparação 

às condições normais de mercado; 

• o acionista controlador deve divulgar, mensalmente, quaisquer negociações 

relativas a valores mobiliários de emissão da companhia e de seus derivativos 

que venham a ser efetuadas. O objetivo dessas divulgações é garantir 

transparência aos negócios de pessoas que possam ter acesso a informações 

privilegiadas. 

 

Todos os critérios de adesão ao Nível 1 de Governança Corporativa 

demonstrados anteriormente vão de encontro as características de transparência 

organizacional já conceituadas. Esse nível conta com alguns métodos para aumento 
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da consistência informacional, o que irá, portanto, garantir maior segurança para os 

investidores externos. Além desse nível existem outros dois que foram descritos a 

seguir. 

 

2.4.2.Mercado Nível 2 

 

A B3 determinou várias características do nível 2 de governança corporativa, 

pode-se destacar aquela que a diferencia do próximo nível, Novo Mercado, que é 

quanto ao tipo de ação emitida. 

O segundo nível de governança conta com ações preferenciais, portanto, 

seriam ações que teriam preferência na distribuição dos dividendos, o que seria 

diferente da emissão feita por empresas listadas no Novo Mercado, onde as 

organizações possuem ações ordinárias. Deve-se ressaltar que, apesar de o segundo 

nível contar com ações preferenciais, existem algumas especificidades em que esses 

acionistas podem votar. (B3 - BM&FBovespa, 2009; GONÇALVES, 2006). 

Seguindo o mesmo princípio descrito no primeiro nível de governança, o nível 

02 apresenta condições adicionais as imposições legais, portanto, a adesão se dará 

através da obtenção do certificado, a permanência por sua vez, será garantida por 

meio do cumprimento das ordenações que vão ser descritas neste tópico. 

Como já falado para adesão ao nível 2 é necessário que a empresa se 

comprometa a prestar informações como forma de facilitar a fiscalização e 

acompanhamento das ações administrativas, além disso, é também necessário que 

firma adote medidas que venham oferecer mais igualdade no direito ao voto, não 

importando a condição desse acionista, seja, controlador ou investidor. (B3 -

BM&FBovespa, 2009). 

 

A premissa básica dos segmentos especiais de listagem é que a melhoria da 
qualidade das informações prestadas pela companhia e a ampliação dos 
direitos societários reduzem as incertezas no processo de avaliação e de 
investimento e, consequentemente, o risco. (B3 - BM&FBovespa, 2009) 

 

A adoção dessas práticas e consequente redução das incertezas, faz com que 

a avaliação das ações seja melhor, ou seja, há uma melhor e maior precificação das 

ações, diante desse contexto informacional vantajoso, o que por sua vez favorece 

novas emissões. (B3 - BM&FBovespa, 2009). 
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A adesão ao segundo nível é voluntária, sendo concretizada pela assinatura de 

um contrato entre, companhia, controladores, administradores e a B3. Após a 

assinatura desse, a empresa se compromete a cumprir todos os requisitos legais e 

também os adicionais do nível de governança em questão. Portanto, posteriormente 

a adesão, a firma estará de acordo com a práticas previstas no Regulamento de 

Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa Nível 2 (PDGC – Nível 2), onde 

estão consolidadas todos requisitos adicionais, além de adotar medidas para a 

solução de conflitos societários que possam surgir. (BERGAMINI,2005) 

Neste momento serão descritos os requisitos a serem cumpridos pelas 

organizações, para que as mesmas sejam capazes de permanecer neste nível de 

governança. 

 

2.4.2.1.Regras Societárias 

 

A garantia de equilíbrio dos direitos societário como os mais relevantes. Em 

casos de empresas que possuem ações preferenciais, as mesmas devem 

proporcionar o direito a voto nos seguintes casos: (B3 - BM&FBovespa, 2009). 

 

• transformação, aquisição, fusão ou ruptura da companhia; 

• aprovação de contratos entre a companhia e os controladores, ou qualquer 

outros objetivos que sejam do interesse dos mesmos, observando que essa 

seja uma matéria exposta em assembleia; 

• avaliação dos bens em disputa para aumento do capital; 

• na determinação de uma empresa especializada na estipulação do valor 

econômico da firma, segundo os casos exigidos pelo Regulamento da PDGC – 

Nível 2. 

 

Em casos de venda de controle acionários, o comprador deverá estender a 

oferta para todos os acionistas que possuam ações ordinárias. Os detentores de 

ações preferenciais, portanto, sem direito ou com voto restrito, o valor oferecido 

deverá ser de pelo menos 80 % do valor pago as ações ordinárias. (B3 - 

BM&FBovespa, 2009). 

O tocante ao fechamento de capital ou cancelamento de contrato do nível 2 de 

governança, controlador ou companhia, deverá fazer uma oferta pública de aquisição 
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de ações em circulação, a base para compra é no mínimo o valor econômico 

estipulado por empresa especializada. A escolha da organização que irá calcular o 

valor da mesma, deverá ser feita em assembleia geral. (B3 - BM&FBovespa, 2009). 

A determinação acerca do conselho administrativo foi estipulada da seguinte 

forma pela B3 sendo: o conselho de administração deverá contar com no mínimo cinco 

membros, observando que o mandato desses deverá ser unificado e de no máximo 

dois anos. Além disso, ficou determina que a empresa não poderá ter partes 

beneficiárias. (B3 - BM&FBovespa, 2009). 

As características societárias anteriormente descritas não são as únicas 

exigências do segundo nível de governança, a seguir, estarão descritas as relações 

de informações adicionais que sejam exigidas pela B3 para adesão esse nível. 

(GONÇALVES, 2006) 

 

2.4.2.2.Informações Trimestrais 

 

As informações trimestrais (ITRs) constituem um documento adicional que é 

enviado à CVM e B3 trimestralmente por todas as empresas que estão listadas. (B3 - 

BM&FBovespa, 2009; BERGAMINI, 2005). 

O conteúdo desse documento é descrito pela B3 a seguir:  

 

• demonstrações financeiras consolidadas; 

• demonstração dos fluxos de caixa da companhia e do consolidado; 

• exposição da posição acionária, identificando espécie e classe, de qualquer 

acionista que tiver 5 % ou mais das ações, sendo de forma direta ou indireta, 

até o nível de pessoa física; 

• descrição das quantidades e as características dos valores mobiliários de 

emissão da companhia detidos pelos controladores, administradores, diretores 

e responsáveis pelo conselho fiscal; 

• discriminação da evolução dos itens anteriores em relação aos doze últimos 

meses; 

• quantidade percentual de ações em circulação, com base no valor total emitido; 

• emissão de relatório de revisão por auditor independente; 

• informativo da existência e vinculação à Cláusula de arbitragem. 
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2.4.2.3.Demonstrações Financeiras Padronizadas 

 

As demonstrações financeiras padronizadas são informações que constituem 

um documento enviado à CVM e a B3, observando que todas as empresas listadas 

devem enviar o mesmo até o mês de março de cada ano. Esse relatório contém 

informações financeiras acerca do exercício encerrado e outras considerações que se 

façam importantes. (B3 - BM&FBovespa, 2009). 

Além dessas informações, a B3 determina em seu regulamento, que as 

demonstrações dos fluxos de caixa da companhia e do consolidado, sendo descritas 

pelos fluxos de operação, de financiamentos e investimentos referentes ao exercício 

já finalizado, bem como, no relatório da administração, a informação da existência e 

vinculação à cláusula de compromisso de arbitragem. (B3 - BM&FBovespa, 2009). 

 

2.4.2.4.Informações Anuais 

 

É um documento entregue a CVM e B3 por todas as empresas listadas até o 

final do mês de maio de cada ano, nesse contém as informações corporativas. 

Observa-se que além do conteúdo informacional já exigido pela legislação, é 

necessário que as empresas que desejam aderir ao segundo nível de governança 

apresentem também os seguintes dados: (B3 - BM&FBovespa, 2009). 

 

• a quantidade, bem como as características dos valores mobiliários em poder 

do grupo de controladores, membros do conselho administrativo, diretores e 

conselho fiscal; 

• evolução desses valores mobiliários descritos anteriormente nos últimos doze 

meses; 

• informações acerca da cláusula de compromisso de arbitragem. 

 

2.4.2.5.Divulgação de informações financeiras em padrão internacional 

 

A B3 determina que as empresas que querem aderir ao regulamento de 

governança em seu segundo nível, devem, preparar o conteúdo informacional acerca 

da situação financeira da empresa segundo padrões internacionais. Sendo necessário 

observar as seguintes características: (B3 - BM&FBovespa, 2009). 
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• ao final do exercício, é necessário que a empresa elabore suas demonstrações 

financeiras ou consolidadas, de acordo com os padrões internacionais de 

contabilidade; 

• elaboração das informações financeiras trimestrais obedecendo os padrões 

internacionais, ou divulgação das Informações trimestrais (ITRs) em língua 

inglesa. 

 

2.4.2.6.Divulgação de outras informações 

 

A B3 determina que além das informações já descritas é necessário que a 

organização também absorva as seguintes práticas: (B3 - BM&FBovespa, 2009; 

BERGAMINI, 2005) 

 

• a empresa que deseja aderir ao segundo nível de governança deverá realizar 

ao menos uma reunião pública anual, juntamente com analistas e demais 

interessados, o intuito da mesma é apresentar a conjuntura econômico-

financeira, além dos projetos e perspectivas. Portanto, o objetivo dessa reunião 

é proporcionar uma aproximação entre os investidores; 

• a organização também deverá divulgar um calendário que esteja descrito todas 

as datas dos eventos corporativos, objetivando, oferecer maior facilidade e 

comodidade para acompanhamento das atividades empresariais pelos 

investidores e demais interessados; 

• divulgação dos termos contratuais firmas com outros agentes relacionados, 

para valores que atinjam ou superem os valores fixados pelo Regulamento de 

Listagem. Essa é uma prática que visa oferecer maior possibilidade de 

comparação das condições normais de mercado com os contrato; 

• divulgação por parte do acionista controlador, observando uma periodicidade 

mensal, de qualquer negociação dos valores mobiliários e seus derivativos que 

venham ser efetuadas pela companhia. A adoção dessa metodologia tem por 

objetivo oferecer maior transparência aos negócios. 
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2.4.2.7.Distribuição pública e pulverização 

 

A B3 - BM&FBovespa (2009) determina como forma de oferecer maior liquidez, 

além de favorecer a pulverização das ações da companhia em um mercado 

secundário, exigiu que: 

 

• o mínimo 25 % das ações emitidas pela companhia devem estar em circulação, 

deve-se ressaltar que, aquelas que estiverem em poder do acionista 

controlador, ou pessoas relacionadas ao mesmo, por gestores da empresa, 

aquelas em tesouraria e que sejam preferenciais por classe especial que sejam 

para garantir os direitos, não podem ser transferidas e pertencem 

exclusivamente ao ente estatizante; 

• em casos de oferta pública, a companhia deverá dedicar esforços para alcançar 

da melhor maneira possível a dispersão, observando que a empresa deverá 

garantir o acesso a todos os investidores que tenham interesse, sendo 

importante observar que o montante deverá ser de no mínimo 10 % do valor 

total distribuído. Além disso, é importante que essa dispersão seja descrita 

publicamente; 

• quando adotada as práticas de Governança em seu segundo nível, e na 

eminência de uma primeira oferta pública de ações, os acionistas controladores 

e administradores deverão se retirar totalmente da negociação das ações das 

quais eram titulares, observando que o período de abstenção não deverá ser 

inferior a seis meses. Posteriormente, os mesmos agentes devem descartar a 

negociação de 60% dessas ações, pelo mesmo prazo de tempo, seis meses, 

sendo resguardadas devidas exceções; 

• para a realização de ofertas públicas é necessário que alguns requisitos 

informacionais fossem preenchidos. As informações que devem ser divulgadas 

são, descrição dos fatores de risco e dos negócios, processos produtos e 

mercado, análise e discussão da administração no tocante as demonstrações 

financeiras, além da vinculação a cláusula compromissória de arbitragem. 

 

Todo o conteúdo informacional exigido das empresas listadas ou desejam 

aderir aos padrões de governança do segundo nível, deixando claro que tais 

exigências visam oferecer aos investidores externos maior clareza e reduzir também 
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as incertezas acerca, possibilitando dessa forma maior comodidade para a tomada de 

decisão.  

2.4.3.Novo Mercado 

 

A B3 definiu que, o Novo Mercado destina-se principalmente para empresas 

que venham abrir capital, já o nível 1 e 2, são destinados a empresas já possuem 

ações negociadas na bolsa. Esse informativo, destina-se também a descrição do 

conteúdo informacional que deverá ser fornecido, além das práticas que deverão ser 

desenvolvidas pelas organizações que desejam aderir as práticas de governança 

desse nível. (B3 - BM&FBovespa, 2009). 

B3 definiu que alguns parâmetros para adesão ao Novo Mercado de ações, os 

mesmos são descritos a seguir. 

 

2.4.3.1.Características Empresariais 

 

Não há nenhuma regra quanto ao tamanho da organização, portanto, empresas 

que possuem diferentes portes podem negociar suas ações no Novo Mercado, desde 

que sigam as imposições das boas práticas de governança descritas no regulamento. 

Entretanto, a B3 definiu aquilo que chamou  de empresas alvo, como sendo: (B3 - 

BM&FBovespa, 2009; GONÇALVES, 2006). 

 

• empresas que venham fazer a abertura de capital; 

• empresas já listadas na bolsa, mas que possuam apenas ações ordinárias (tem 

direito a voto), ou que em caso de existência de ações preferenciais (sem direito 

a voto, ou com voto limitado), que esses papéis possam ser convertidos em 

ordinárias. 

 

Observa-se que mesmo sendo uma adesão voluntária, ainda é necessário que 

as empresas solicitantes celebrem um contrato entre, B3 e membros da companhia, 

onde será firmado o compromisso de cumprimento das boas práticas de governança 

corporativa no segmento Novo Mercado. 

Esse contrato é de extrema importância, uma vez que garante a B3 o direito de 

fiscalização do cumprimento ou não das imposições deste nível, caso constatada 

alguma irregularidade fica reservado B3 o direito de punir. Além disso, à B3 
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determinou alguns requisitos para adesão ao Novo Mercado, como é possível ver 

abaixo. (B3 - BM&FBovespa, 2009). 

 

2.4.3.2.Regras Societárias 

 

Seguindo os mesmos padrões do nível de governança em seu nível 2, à B3 – 

Novo Mercado (2009) salientou como principais características do Novo Mercado o 

compromisso societário, conferido através do equilíbrio dos direitos entre todos os 

acionistas: 

 

• as companhias deverão emitir apenas ações ordinárias, além disso, devem 

garantir o direito a voto de todos os acionistas; 

• para a venda do controle acionários, e necessário que o comprador estenda 

essa oferta a todos os demais acionistas, sendo também seu dever garantir 

tratamento igualitário; 

• caso a companhia opto pelo cancelamento do contrato com o Novo Mercado 

ou fechamento do capital, a mesma deverá fazer uma oferta pública de compra 

das ações em circulação, baseando-se no valor econômico da companhia, 

sendo esse valor determinado por empresa especializada. A companhia que 

irá calcular o valor econômico da firma será escolhida através de votação em 

assembleia, pela maioria dos votos, observando o critério de 20 % do total de 

ações em circulação deverão estar presentes. Em caso de uma segunda, à B3 

não determina nenhum valor mínimo; 

• o conselho administrativo da companhia, deverá contar com no mínimo cinco 

membros, que vão ter mandato não superior a dois anos; 

• a empresa não deverá ter partes beneficiárias. 

 

Além do conteúdo acima descrito, a B3 estipula que as empresas que desejam 

aderir ao Novo Mercado devem fornecer informações adicionais. 
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2.4.3.3.Informações Trimestrais 

 

Caracterizada por um documento entregue trimestralmente por todas as 

empresas listadas à B3 e a CVM, onde constam as informações econômicas e 

financeiras determinadas pela regulamentação do mercado, mas além disso, as 

companhias pertencentes ao Novo Mercado devem também adicionar o conteúdo a 

seguir: (B3 - BM&Bovespa, 2009). 

 

• Demonstrações financeiras consolidadas 

• Demonstrações dos fluxos de caixa e também do consolidado 

• Proporcionar a posição acionária para qualquer agente que possuir no mínimo 

5% do capital social, seja de forma direta ou indireta, sendo até o nível de 

pessoa física. 

• Descrição dos valores mobiliários de emissão da companhia, quando os 

mesmos estiverem em poder dos controladores, administradores, diretores e 

membros do conselho fiscal. Além disso, será necessário oferecer a evolução 

desse conteúdo em relação aos doze meses anteriores. 

• Descrição da quantidade de ações em circulação no mercado e qual o 

percentual sobre o total emitido. 

• Relatório emitido por auditor independente 

• Identificação da Cláusula Compromissória de Arbitragem 

 

2.4.3.4.Demonstrações Financeiras Padronizadas 

 

Documento que é entregue até o mês de março de cada ano, por todas as 

empresas listadas à CVM e a B3. Neste contém demonstrações financeiras que são 

referentes ao exercício passado. (B3, 2009). 

A divulgação das informações referentes ao exercício passado possibilita que 

os stakeholders possam ter maior segurança, isto é, permite verificar como tem sido 

desenvolvidas as atividades da entidade, se há uma valorização, por meio da 

comparação dos anos de atividade publicados. 

Além disso, à B3 em seu regulamento estabelece que as demonstrações dos 

fluxos de caixa e do consolidado da companhia, observando a descrição por fluxo de 
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operação, dos financiamentos e dos investimentos referente ao exercício social 

encerrado devem ser igualmente enviados. 

 

2.4.3.5.Informações Anuais 

 

As informações anuais segundo B3, constituem um documento que é enviado 

à CVM e a B3, por todas as empresas listadas até o final do mês de maio de cada 

ano. Este documento contém informações corporativas, adicionalmente é necessário 

que as companhias apresentem os seguintes dados: (B3 -BM&FBovespa, 2009; 

GONÇALVES, 2006). 

 

• descrição das quantidades e características dos valores mobiliários que estão 

em poder dos agentes à organização; 

• descrição da evolução do item anterior quando comparados com os doze 

meses anteriores; 

• confirmação da existência e assinatura da Cláusula Compromissória de 

Arbitragem. 

 

A B3 também afirmou que as informações financeiras colocadas  à disposição 

das entidades de fiscalização em controle, bem como, dos investidores externos 

devem seguir os padrões internacionais. O intuito dessa prática é oferecer mais 

transparência, não só para investidores estrangeiros, mas principalmente para eles. 

Diante disso à B3 determinou que as seguintes práticas fossem desenvolvidas, 

elaboração das demonstrações financeiras segundo os padrões internacionais, 

tradução das informações financeiras trimestrais para a língua inglesa. 

Outras informações são também requeridas nesse nível de governança como 

descreveu a B3 - Novo Mercado , a seguir estão identificados o conteúdo 

informacional acerca das práticas organizacionais que são necessárias. (B3 - 

BM&FBovespa, 2009). 

 

• realização de no mínimo uma reunião anual com os stakeholders, com intuito 

de repassar a posição econômica financeira da companhia. Além dos, projetos 

e perspectivas da mesma, essa é uma prática que visa promover a 

aproximação dos investidores; 
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• divulgação do calendário anual, até o final de janeira do ano em questão, onde 

as principais datas devem estar descritas, tendo em mente os eventos 

corporativos como, assembleias, divulgação dos resultados financeiros, 

reuniões públicas, entre outras atividades. Esse calendário visa oferecer mais 

praticidade no acompanhamento das atividades empresariais; 

• divulgação dos termos de contrato assinados com as partes envolvidas, 

quando o valor do mesmo for igual ou superior os fixados no Regulamento de 

Listagem. Proporcionando que os investidores possam fazer comparações 

entre os contratos e as condições normais de mercado; 

• é também responsabilidade do acionista controlador, a divulgação dos valores 

mobiliários e seus derivativos que venham ser emitidos pela companhia, 

observando uma periodicidade mensal. O que irá oferecer maior transparência 

aos negócios. 

 

2.4.3.6.Distribuição pública e dispersão 

 

Com o objetivo de favorecer as ofertas públicas e também a dispersão das 

ações da companhia no mercado a B3 estipulou que, no mínimo 25% do total de ações 

estejam em circulação. Observando que os papéis em circulação são todos aqueles 

emitidos pela empresa, excetos os em poder de agentes internos à organização, cujo 

objetivo é garantir direitos políticos diferenciados, sendo essas intransferíveis e 

pertencem única e exclusivamente ao ente estatizante. (B3 - BM&FBovespa, 2009). 

Em casos de distribuição pública é papel da empresa garantir esforços para 

haja a dispersão acionária, o que será possibilitado através do total acesso a no 

mínimo 10% do total de ações a serem distribuídas. Além disso, a dispersão deverá 

ser anunciada no prospecto de distribuição pública. Se tratando da primeira abertura 

de capital, após assinatura do contrato de integração ao Novo Mercado, a empresa 

deverá seguir alguns padrões de negociação dos papéis no tocante aos agentes 

administradores. (MALACRIDA; YAMAMOTO, 2006 

A B3 impõe que os gestores não poderão negociar os papeis que eram donos, 

por um prazo não inferir a seis meses após a oferta descrita anteriormente. Passado 

esse período inicial, os administradores estão limitados a negociar com 60% dessa 

posição pelo mesmo prazo descrito anteriormente, seis meses, sendo observadas 

algumas exceções. Igual aos demais níveis é possível que uma empresa abandone o 
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nível de governança Novo Mercado, como poderá ser visto abaixo. (B3 - 

BM&FBovespa, 2009). 

 

2.4.3.7.Rescisão de contrato com Novo Mercado 

 

A rescisão do contrato com o Novo Mercado está prevista no regulamento de 

listagem, portanto, a B3 oferecer a possibilidade de uma companhia sair desse nível 

de governança. 

A principal característica da saída de uma empresa do Novo Mercado, está no 

tocante aos investidores, ou seja, os mesmos não terão seus direitos resguardados 

pelo conjunto de compromissos que é firmado pela companhia e seus agente junto a 

bolsa. Portanto, as práticas empresariais que estavam previstas no regulamento não 

mais serão obrigatórios e passíveis de punição como descrito anteriormente, o que 

por consequência reduzirá o nível de transparência dessa mesma companhia frente 

aos investidores. (B3 - BM&FBovespa, 2009; MALACRIDA; YAMAMOTO, 2006) 

Diante dessa foto, a B3 configurou uma série de procedimentos específicos 

para saída de uma companhia, como pode ser visto a seguir: 

 

Há procedimentos específicos de saída, com mecanismos de “compensação” 
pela perda dos direitos societários. A saída do Novo Mercado implica 
aprovação da decisão por uma assembleia geral, comunicação com 
antecedência de 30 dias à Bolsa e realização de uma oferta pública de 
aquisição das ações que se encontram em circulação, no mínimo, pelo valor 
econômico. A notícia de realização da oferta pública deverá ser comunicada 
à Bolsa e divulgada ao mercado imediatamente após a realização da 
assembleia geral da companhia que houver aprovado a saída. (B3 - 
BM&FBovespa, 2009) 

 

Em seus prospectos a B3 demonstrou as práticas que vão garantir as 

companhias em cada um dos níveis de governança, mas é também recorrente a 

citação a Câmara de Arbitragem de Mercado, onde aparece inclusive como uma 

cláusula assinada pelos integrantes dos diferentes níveis. O que demonstra a 

importância do desenvolvimento desse conceito, o que possibilitará maior facilidade 

de compreensão. 
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2.4.4.Quadro comparativo dos níveis de Governança Corporativa da B3 

 

Como forma de facilitar a compreensão e também a percepção abaixo é 

apresentado um quadro comparativo entre os níveis de governança corporativa da B3. 

 

Quadro 1 - Resumo dos Níveis de Governança Corporativa da B3 

 
FONTE: Site institucional da Bolsa de Valores Brasileira 

O quadro anterior descreve a diferença entre os níveis de Governança 

Corporativa da B3 no tocante a oferta de ações e práticas de mercado, abaixo estão 

descritas as demandas informacionais dos mesmos segmentos da Bolsa de Valores 

Brasileira. 

Quadro 2 - Comparativo dos Níveis de Governança Corporativa

 Fonte: Elaborado pelo próprio autor

X X

X

X

X

X

X

X

XX

X

X
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3. CARACTERIZAÇÃO DAS COMPANHIAS PESQUISADAS 

 

A escolha das companhias foi baseada nas condições a seguir, entidades que 

estivessem listadas na B3, mais especificamente na lista de empresas que fazem 

parte do Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada (IGC), além 

disso, fazem parte dos seguintes segmentos de mercado, industrial e de transporte 

aéreo, setores que foram impactados profundamente devido à crise econômica 

brasileira. É importante observar que os dados foram obtidos através do site da B3, 

dos sites institucionais das companhias pesquisas, no site do Conselho de 

Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e no site no Tribunal Superior do Trabalho 

(TST). 

 

3.1.Gol – Linhas Aéreas Inteligentes 

 

A Gol Linhas Aéreas foi fundada no dia 1 de agosto de 2000. Foi a primeira 

companhia aérea fundada no Brasil no século XXI e também foi a primeira companhia 

brasileira a adquirir o conceito de baixo custo (low cost), o que oferece preços 

acessíveis nas passagens. A Gol iniciou suas atividades comerciais em 15 de janeiro 

de 2001, quando o primeiro voo decolou do aeroporto Internacional de Brasília com 

destino ao Aeroporto de Congonhas.  

Em 30 de janeiro de 2001 começa a operar a Gollog, serviço de cargas e 

logística da GOL. Em 17 de março, a Gol iniciou suas operações na ponte aérea Rio 

de Janeiro para São Paulo, a rota mais concorrida do Brasil. O mês de abril de 2004 

foi marcado como o momento que a companhia abriu capital na Bolsa de Valores 

Brasileira (São Paulo) e também americana (Nova York), neste momento a empresa 

captou R$ 878.138.500,00 milhões, com a emissão de 33.050.000 de ações 

preferenciais. 

O início dos voos internacionais da Gol Linhas aéreas inteligentes, 

aconteceram em dezembro de 2004, quando a rota Brasil (São Paulo) com destino a 

Argentina (Buenos Aires) entra no escopo da companhia. Sendo, que em 2005 a 

Gollog, serviço de cargas e logística também se torna internacional, quando é 

instalada uma base em Buenos Aires (Argentina). O ano de 2007 está marcado por 

muitas evoluções, a Gol compra a Varig, através disso se torna um dos maiores 

grupos de aviação da América Latina, com o transporte anual de mais de 20 milhões 
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de passageiros. Além disso, a empresa chega a um acordo com a Delta Airlines, o 

que permitiu comunicação e conexões mais rápidas entre as duas companhias. 

Já em 2009, a Gol estabelece parcerias com a American Airlines e com a KLM, 

onde as empresas oferecem os benefícios de milhagem para seus passageiros. No 

ano de 2011 a Gol Linhas aéreas inteligentes completou 10 anos de atividade, 

alcançando uma avanço na sua frota de aviões, saindo de 6 aeronaves para 112 e 

transportando mais de 160 milhões de passageiros. 

Também no ano de 2011 uma nova parceria foi estabelecida com a Qatar 

Airways, que também oferecia para os passageiros das duas companhias a 

possibilidade acumular milhas. 

Durante todo o tempo de atividade da Gol, pode-se verificar inúmeras 

premiações como, melhor companhia, baixos índices de emissão de CO2 (gás 

carbônico), empresa pontual, entre outros. Além disso, pode-se notar que a entidade 

sempre esteve preocupada em se desenvolver e evoluir, implantando novos meios de 

venda, comunicação e premiação para seus clientes. 

 

3.1.1.Estrutura organizacional 

 

Atualmente a Gol conta com a seguinte estrutura organizacional, esse modelo 

está disponível no site institucional da companhia, o que possibilitou a publicação, 

bem como, permiti melhor compreensão do funcionamento da entidade, 

consequentemente tornando a organização transparente, a seguir apresentada: 
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Figura 1 - Estrutura Organizacional GOL Linhas Aéreas Inteligentes

 
FONTE: Site Institucional GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. 

 

3.2.Azul Linhas Aéreas 

 

A Azul é uma companhia aérea do Brasil, fundada em 03 de janeiro de 2008, é 

a maior empresa aérea brasileira em número de decolagens e cidades atendidas, 

contando com 766 (setecentos e sessenta e seis) voos diários atendendo a 104 (cento 

e quatro) destinos nacionais e internacionais, resultando em 223 (duzentas e vinte e 

três) rotas sem escalas em 31 de dezembro de 2017. Sendo a única companhia aérea 

em 71% de nossas rotas, líderes em 63 (sessenta e três) cidades brasileiras em 

termos de decolagens e transportamos mais de 22 (vinte e dois) milhões de 

passageiros durante 2017. 

A Azul possui uma frota de aviões otimizada para atender ao mercado 

brasileiro, conta com parcerias estratégicas globais e expansão internacional. Além 

disso, conta com um programa de fidelidade que é totalmente controlado pela própria 

Azul. É a companhia aérea que mais cresceu no Brasil desde que iniciou suas 
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operações no ano de 2008. O que segundo a empresa está associado a clara visão 

de negócio, reflexo do contínuo crescimento de sua frota, malha de destinos, linhas 

operadas e participação de mercado, conferindo a Azul grande sucesso e 

crescimento.  

 

3.2.1.Estrutura Organizacional 

 

Inúmeras pesquisas foram realizadas para fornecer a estrutura organizacional 

utilizada pela Azul Linhas Aéreas, contudo, a empresa não divulga em seu site 

institucional. O que impossibilitou a publicação da mesma, mas há a divulgação dos 

conselhos e comitês que fazem parte dessa estrutura, e que além disso, são 

essenciais para a avaliação da qualidade da governança, bem como, a real aplicação 

dos princípios de governança determinados pela B3. Todos esses aspectos são 

apresentados a seguir. 

 

3.3.Usiminas 

 

Em 26 de outubro de 1962 a Usiminas inicia suas atividades na cidade de 

Ipatinga, no Estado de Minas Gerais. Já no ano de 1964 a companhia inicia sua 

trajetória internacional, com o primeiro navio saindo do porto de Vitória com destino a 

Argentina. Em 1969 a companhia era responsável pelo atendimento de 50% 

(cinquenta por cento) da demanda do setor naval e ferroviário brasileiro. 

Já na década de 70 (setenta), no ano de 1971, a Usiminas inaugura seu centro 

de pesquisa, marcado como o maior da América Latina. Em 1974, a empresa coloca 

em funcionamento o terceiro Alto Forno, tornando-se capaz de produzir 3,5 milhões 

de toneladas de aço por ano. Em uma década marcada pela recessão no Brasil, no 

ano de 1982, a organização inicia a produção de um novo tipo de aço voltado para 

atender aos setores da construção civil e infraestrutura. 

Na década de 90, com a abertura da economia brasileira para o mundo, a 

Usiminas foi a primeira empresa a ser privatizada, o que fazia parte do Programa de 

Desestatização do governo brasileiro, o leilão da companhia aconteceu no ano de 

1991. Seguindo em constante evolução no ano de 1993, a Usiminas adquiriu parte do 

controle acionário da Companhia Siderúrgica Paulista, com consequente aumento da 

base de clientes e capacidade de atendimento. 
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A década de 2000 é marcado por inúmeras evoluções na companhia, sendo, 

em 2005 o ano que a Usiminas abre capital na bolsa de valores espanhola (Latibex), 

em 2007 a empresa ganha duas certificações ambientais europeias, permitindo que a 

companhia amplie seus mercados. Em 2013 a organização registra seu maior patamar 

de vendas no mercado interno, alcançando o volume de 5,4 milhões de toneladas. 

Durante toda sua história a Usiminas enfrentou momentos difíceis, quando a 

economia brasileira não apresentava bons números, ou até mesmo quando o mercado 

não demandava o produto ofertado, contudo, durante todos esses anos a companhia 

buscou se atualizar, desenvolver e estabelecer novas parcerias de negócio, o que 

possibilitou a companhia crescer e estar presente em inúmeros mercados ao redor do 

mundo. 

 

3.3.1.Estrutura Organizacional 

 

Inúmeras pesquisas foram realizadas para fornecer a estrutura organizacional 

utilizada pela Usiminas, contudo, a empresa não divulga em seu site institucional. O 

que impossibilitou a publicação da mesma, mas há a divulgação dos conselhos e 

comitês que fazem parte dessa estrutura, e que além disso, são essenciais para a 

avaliação da qualidade da governança, bem como, a real aplicação dos princípios de 

governança determinados pela B3. Todos esses aspectos são apresentados a seguir. 

 

3.4.Gerdau 

 

A Gerdau foi uma empresa fundada em 1901, na época era uma fábrica de 

prego, expandindo seus negócios e sua produção durante as décadas. Porém, no ano 

de 1946, Curt Johannpeter assume a direção da organização e proporciona uma 

grande evolução, sendo a abertura de capital da companhia na bolsa de valores de 

Porto Alegre em 1947. Ainda na década de 1940, especificamente no ano de 1948, a 

companhia inicia a produção de aço. 

Durante o restante da década de 1940 até o ano de 1956 a companhia 

desenvolvia suas atividade, contudo, em 1957 a Gerdau novamente avança e abre 

sua segunda fábrica de aço, localiza em Sapucaia do Sul (RS). No período 

compreendido entre os anos de 1969 – 1971 a companhia passou a produzir aço nas 
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regiões Nordeste e Sudeste do Brasil, além de abrir sua primeira Comercial Gerdau, 

em São Paulo, iniciando suas atividades no segmente de distribuição de aço. 

Na década de 1980 a Gerdeu inicia sua internacionalização, com a abertura da 

primeira planta fabril no Uruguai. No ano de 1989, a companhia ingressa na América 

do Norte, especificamente em Ontário no Canadá, essa entrada ocorre através da 

aquisição da Courtice Steel. Em 1999, a organização abre seu capital na bolsa de 

valores de Nova York, ampliando sua participação no mercado norte americano 

através da aquisição de empresas, tornando-se a segunda maior produtora de aço 

dos Estados Unidos. 

No ano de 2001 a Gerdeu completou 100 (cem) anos, neste mesmo período a 

entidade assume o controle acionário da usina de Ouro Branco em Minas Gerais, 

sendo nesse local a maior planta industrial da Gerdau no mundo. 

Todos os anos subsequentes até os dias atuais a companhia continuou 

expandindo seus negócios, comprando empresas em outros países como Colômbia, 

Peru e fazendo parcerias de negócio na República Dominicana. Além disso, iniciou as 

atividades de extração de minério de ferro e também a produção de aços planos em 

suas plantas fabris no Brasil. 

 

3.4.1.Estrutura Organizacional 

 

Inúmeras pesquisas foram realizadas para fornecer a estrutura organizacional 

utilizada pela Gerdau, contudo, a empresa não divulga em seu site institucional. O que 

impossibilitou a publicação da mesma, mas há a divulgação dos conselhos e comitês 

que fazem parte dessa estrutura, e que além disso, são essenciais para a avaliação 

da qualidade da governança, bem como, a real aplicação dos princípios de 

governança determinados pela B3. 

 

3.5.Estudo de caso 

 

Como tratado anteriormente o presente trabalho procurou reconhecer os 

princípios da governança corporativa que são apresentados pela B3 como exigência 

para que as empresas possam negociar suas ações, em qualquer um dos níveis 

existentes, isto é, Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado, no ambiente das organizações 

pesquisadas. 
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O reconhecimento desses princípios está baseado no que os estudiosos 

afirmam como sendo os padrões de governança, associada as práticas exigidas pela 

B3. Além disso, procurou-se estabelecer, também através dos autores, a qualidade 

dessa governança. Para isso foram utilizados os parâmetros definidos na metodologia 

de pesquisa. 

 

3.5.1.Estrutura de Conselhos 

 

Um dos aspectos tratados pelos autores é quanto ao tamanho dos Conselhos 

Administrativos e também a efetiva representação dos acionistas majoritários e 

minoritários, para isso a seguir estão dispostos o tamanho, composição e relação dos 

conselhos das companhias. 

 

3.5.2.Gol Linhas Aéreas Inteligentes 

 

A Gol Linhas Aéreas Inteligentes emprega um modelo de Governança 

Corporativa planejado para buscar geração de valor aos acionistas e parceiros de 

negócios. É um modelo baseado em segurança para o investidor, transparência nas 

ações, controle de gestão e clareza na comunicação. 

 

3.5.2.1.Conselho de Administração 

 

O Conselho de Administração é Composto por nove conselheiros, sendo quatro 

independentes, o esse conselho é responsável pelo estabelecimento das políticas 

estratégicas gerais e toma as decisões de maior impacto no negócio. Os membros do 

Conselho de Administração da Gol estão abaixo apresentados: 
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Quadro 3 - Descrição do Conselho de Administração da GOL Linhas Aéreas 
Inteligentes 

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

NOME CARGO 

Constantino de Oliveira Junior Presidente do Conselho de Administração 

Joaquim Constantino Neto Vice-Presidente do Conselho de Administração 

Ricardo Constantino Conselheiro 

William Charles Carroll Conselheiro 

Antonio Kandir Conselheiro Independente 

Germán Pasquale Quiroga Vilardo Conselheiro Independente 

André Béla Jánszky Conselheiro Independente 

Anna Luiza Serwy Constantino Conselheira 

Francis James Leahy Meaney Conselheiro Independente 

FONTE: Site institucional Gol Linhas Aéreas Inteligentes 

Portanto, são 09 (nove) os membros do Conselho de Administração, cuja as 

atribuições são direcionar a companhia ao desenvolvimento e acompanhar as 

tendências do mercado. Porém, além disso, como foi tratado na referencial teórico 

apresentado neste trabalho, este conselho também é responsável pela informações, 

conformidades e governança corporativa. Além disso, deve-se ter mente que não há 

descrição acerca da representação ou não dos acionistas minoritários. 

 
3.5.2.2.Diretoria Executiva 

 
A Diretoria da entidade é responsável pela execução da estratégia e pela 

administração cotidiana dos negócios da companhia. Atualmente o órgão é composto 

pelo Presidente da empresa e quatro Vice-Presidentes, como apresentado abaixo: 

 
Quadro 4 - Descrição da Diretoria Executiva da GOL Linhas Aéreas 

Inteligentes 

COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA ESTATUTÁRIA 

NOME CARGO 

Paulo Sergio Kakinoff Diretor-Presidente 

Richard Freeman Lark Júnior Diretor Vice-Presidente Financeiro e Diretor de RI 

Eduardo José Bernardes Neto Diretor Vice-Presidente 

Celso Guimarães Ferrer Junior Diretor Vice-Presidente 

Sérgio Quito Diretor Vice-Presidente 

FONTE: Site institucional GOL Linhas Aéreas Inteligentes 
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3.5.2.3.Conselho Fiscal 

 

A principal responsabilidade do Conselho Fiscal é fiscalizar as atividades da 

administração e rever as demonstrações contábeis da Companhia, e reportar suas 

conclusões aos acionistas.  

O Conselho Fiscal não poderá conter membros que sejam membros do 

Conselho de Administração, membros da Diretoria, empregados da companhia, de 

uma coligada ou controlada, que sejam cônjuges ou parentes até o terceiro grau de 

qualquer membro da administração da companhia. O Estatuto Social prevê um 

Conselho Fiscal não permanente a ser eleito exclusivamente por solicitação dos 

acionistas na competente Assembleia Geral. O Conselho Fiscal eleito deverá ter, no 

mínimo, três e no máximo, cinco membros e igual número de suplentes. Atualmente 

esse conselho está ativo, é conta com três membros, eleitos pela Assembleia Geral, 

com mandato previsto até a próxima Assembleia Geral Ordinária. Os membros do 

Conselho Fiscal são; Marcelo Moraes, Marcelo Curti e Marcela de Paiva. 

 

3.5.2.4.Comitê de Auditoria Estatutário 

 

O Comitê de Auditoria Estatutário, obedece às disposições da Instrução CVM 

308/99, a principal responsabilidade desse comitê é de assessoramento do Conselho 

de Administração em questões que envolvam contabilidade, controles internos e 

relatórios financeiros. Esse comitê também indica os auditores independentes ao 

Conselho de Administração, além disso, revisa a remuneração de nossos auditores 

independentes e ajuda a coordenar as atividades desses. Cabe também ao Comitê 

de Auditoria Estatutário a avaliação da efetividade dos controles financeiros internos 

da companhia e a observação da legislação em vigor. 

O Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia é composto por três membros 

independentes eleitos pelo Conselho de Administração para um mandato de um ano. 

Os atuais membros desse comitê são Antônio Kandir, André Béla Jánszky e Francis 

James Leahy Meaney. 
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3.5.2.5.Comitê de Gestão de Pessoas e Governança Corporativa 

 

O Comitê de Governança Corporativa e Pessoas é responsável pela 

coordenação, implementação e revisão periódica das melhores práticas de 

governança corporativa e por monitorar e manter o Conselho de Administração 

informado acerca da legislação e das recomendações do mercado em relação à 

governança corporativa. Esse comitê também tem a responsabilidade de revisar e 

recomendar ao Conselho de Administração as políticas de recursos humanos, as 

formas de remuneração dos colaboradores, incluindo políticas de remuneração fixa e 

variáveis e analisar os planos de carreira e de sucessão para a administração. 

O Comitê é composto por seis membros eleitos pelo Conselho de 

Administração, com mandato de um ano, com direito à reeleição, incluindo o Diretor-

Presidente, o Presidente do Conselho de Administração e dois conselheiros, e como 

membros especiais, dois especialistas externos. O Comitê de Gestão de Pessoas e 

Governança Corporativa é composto por Constantino de Oliveira Junior, André Béla 

Jánszky, Antônio Kandir, também membros do Conselho de Administração, além dos 

seguintes integrantes, Paulo Sérgio Kakinoff, Betânia Tânure de Barros e Paulo Cézar 

Aragão 

 

3.5.2.6.Comitê de Política Financeira 

 

O Comitê de Política Financeira realiza revisões periódicas das medidas que 

tomadas para proteção em relação a alterações na taxa de câmbio, preços de 

combustível e taxas de juros e analisa o efeito dessas alterações sobre as receitas e 

despesas, fluxo de caixa e balanço patrimonial da companhia. Também prepara e 

aprova as políticas financeiras corporativas, analisa sua eficiência e monitora sua 

implementação, examinando periodicamente os planos de investimento e 

financiamento e faz recomendações ao Conselho de Administração. Além disso, esse 

comitê determina os parâmetros para a manutenção da liquidez e das estruturas de 

capital desejadas, monitora sua execução e aprova as políticas a serem adotadas no 

próximo trimestre, bem como recomenda as alterações necessárias ao Conselho de 

Administração. 

O Comitê de Política Financeira é composto por até 05 membros eleitos pelo 

Conselho de Administração, sendo um dos membros o Diretor-Presidente, 01 (um) 
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Conselheiro e 1 (um) Diretor Vice Presidente Financeiro (CFO), para mandatos de 1 

(um) ano, com direito à reeleição. Os atuais membros são os Srs. Constantino de 

Oliveira Junior, Andrew Jánszky, Richard Freeman Lark Jr., Paulo Sergio Kakinoff e 

Antonio Kandir. 

 

3.5.2.7.Comitê de Políticas de Riscos 

 

O Comitê de Políticas de Risco é um órgão de apoio ao Conselho de 

Administração que elaborar a aprova as políticas de risco da companhia, bem como 

acompanha e analisa a sua implementação na companhia. Além disso, verifica 

periodicamente os impactos dos ativos, especialmente no que corresponde as 

oscilações do dólar e do combustível, recomenda também as operações necessárias 

ao Conselho de Administração. 

Faz análises periódicas das receitas e despesas da companhia, com foco no 

impacto causado nos resultados da Companhia, além de recomendar as alterações 

ao Conselho de Administração, e elaborando, aprovando e avaliando as políticas de 

risco utilizadas pela companhia no curto e longo prazo, além de aprovar as políticas a 

serem utilizadas e fazer o respectivo monitoramento. 

O Comitê de Políticas de Risco é composto por, até 4 (quatro) membros, eleitos 

pelo Conselho de Administração, Conselheiros ou não, para mandatos de 1 (um) ano, 

com direito à reeleição. Os atuais membros são Constantino de Oliveira Júnior, 

Richard Freeman Lark Jr., Paulo Sergio Kakinoff e Antonio Kandir. 

 

3.5.2.8.Subcomitê de Políticas Contábeis, Tributárias e de Demonstrações 

Financeiras 

 

Este subcomitê faz revisões periódicas, avalia e monitora as políticas e 

demonstrações contábeis e faz observações e recomendações ao Conselho de 

Administração. O subcomitê se reúne trimestralmente e é composto por 3 (três) 

membros, eleitos pelo Conselho de Administração, sendo estes: Diretor Vice-

Presidente Financeiro ou Diretor com função equivalente e 2 (dois) especialistas 

externos, como membros técnicos especiais, para mandato de 1 (um) ano, com direito 

à reeleição. Atualmente, o Comitê é composto por Marcos da Cunha Carneiro, 

Valdenise dos Santos Menezes e Natan Szuster. 
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3.5.2.9.Comitê de Alianças 

 

O Comitê de Alianças avalia oportunidades de parcerias e alianças, possíveis 

investimentos, por parte da Companhia e outras companhias aéreas. Buscando 

maximizar os benefícios das parcerias vigentes, por meio de otimização de recursos 

e oportunidades. Também realiza apresentações trimestrais sobre os assuntos 

abordados pelo Comitê. O Comitê de Alianças é composto por, no mínimo, 03 (três), 

e no máximo, 05 (cinco) membros eleitos pelo Conselho de Administração, dos quais, 

ao menos 02 (dois) membros devem ser integrantes do Conselho de Administração 

da Companhia, para mandatos de 1 (um) ano, com direito a reeleição. Os atuais 

membros são Constantino de Oliveira Junior, Paulo Sergio Kakinoff, Perry Anthony 

Cantarutti e Pieter Elbers. 

 

3.5.3.Azul Linhas Aéreas 

 

A Azul Linhas Aéreas conta com um Conselho de Administração e uma 

Diretoria Estatutária que contribuí para o gerenciamento da companhia. Além disso, 

de maneira auxiliar a empresa conta com um Comitê de Auditoria Estatutário, um 

Comitê de Remuneração e um Comitê de Governança, todos esses conselhos e 

comitês são abaixo descritos. 

 

3.5.3.1.Conselho de Administração 

 

O Conselho de Administração da Azul Linhas Aéreas é composto por, no 

mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 14 (quatorze) membros, acionistas ou não, residentes 

no Brasil ou não, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, a qual deverá indicar 

dentre eles 1 (um) Presidente do Conselho de Administração e 1 (um) Vice-Presidente 

do Conselho de Administração. Os membros do nosso Conselho de Administração 

são eleitos para um mandato unificado de 2 (dois) anos, sendo permitida reeleição. 

No mínimo 2 (dois) ou 20% (vinte por cento) dos membros do Conselho de 

Administração, o que for maior, deverão ser Conselheiros Independentes, conforme a 

definição do Regulamento do Nível 2, e expressamente declarados como tais na ata 

da Assembleia Geral que os eleger. 
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A função do Conselho de Administração é dirigir a empresa para seus objetivos, 

respeitando os direitos dos acionistas majoritários ou minoritários, preferenciais ou 

ordinários, sendo acompanhado e auxiliado pelos demais conselhos e comitês.  

A seguir está a descrição dos membros do Conselho de Administração da 

companhia: 

 

Quadro 5 - Descrição do Conselho de Administração da Azul Linhas Aéreas 

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Nome Cargo ocupado 

David Gary Neeleman Presidente do Conselho de Administração 

Carolyn Luther Trabuco Conselheiro Independente 

Decio Luiz Chieppe Conselheiro Independente 

Gelson Pizzirani Conselheiro Independente 

Gilberto Peralta Conselheiro 

Henri Courpron Conselheiro Independente 

John Ray Gebo Conselheiro Independente 

José Mario Caprioli dos Santos Conselheiro 

Michael Lazarus Conselheiro Independente 

Renan Chieppe Conselheiro Independente 

Sergio Eraldo de Salles Pinto Conselheiro Independente 

FONTE: Site institucional Azul Linhas Aéreas 

 

A companhia não determina quais são as características dos membros do 

conselho, isto é, se são acionistas majoritários, minoritários, se esses detêm ações 

preferenciais ou ordinárias. Além disso, são 11 (onze) o número de conselheiros, 

sendo 1 (hum) presidente, 2 (dois) conselheiros e 8 (oito) conselheiros independentes. 

 

3.5.3.2.Diretoria Estatutária 

 

Compete à Diretoria a representação da Companhia, a administração dos 

negócios sociais em geral e a prática, para tanto, de todos os atos necessários ou 

convenientes, exceto aqueles de atribuição da Assembleia Geral do Conselho de 

Administração conforme legislação vigente ou estatuto da companhia.  

A Diretoria Estatutária é composta pelos seguintes membros: 
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Quadro 6 - Descrição da Diretoria Estatutária da Azul Linhas Aéreas 

COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA ESTATUTÁRIA 

Nome Cargo ocupado 

John Peter Rodgerson Diretor Presidente 

Alexandre Wagner Malfitani 
Diretor Vice Presidente Financeiro e de Relações 
com Investidores 

José Mario Caprioli dos Santos Diretor Vice Presidente de Relações Institucionais 

Abhi Manoj Shah Diretor Vice Presidente de Receitas 

FONTE: Site institucional Azul Linhas Aéreas 

 

3.5.3.3.Comitê de Auditoria 

 

O Comitê de Auditoria Estatutário, é um órgão de assessoramento vinculado 

ao Conselho de Administração, instalado de acordo com a Instrução CVM n.º 308, de 

14 de maio de 1999, este comitê é composto por, no mínimo, 3 (três) membros, 

indicados pelo Conselho de Administração, sendo sua maioria de membros 

independentes, seguindo os termos da legislação em vigor. Dos membros 

independentes do Comitê de Auditoria, ao menos 2 (dois) deverão ser membros 

independentes do Conselho de Administração, conforme definição de conselheiro 

independente constante do Regulamento do Nível 2 da B3, sendo um deles designado 

como coordenador deste comitê, e ao menos 1 (um) dos membros do mesmo comitê 

deve possuir reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária.  

Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário serão eleitos para um mandato 

de 2 (dois) anos, permitida a reeleição, com um limite de 10 (dez) anos consecutivos 

no cargo. 

Tendo exercido por qualquer período, os membros do Conselho de Auditoria 

Estatutário somente poderão integrar tal órgão novamente após decorridos 3 (três) 

anos do final do mandato. 

Compete ao Comitê de Auditoria Estatutário: 

• opinar sobre a contratação e destituição do auditor independente para a 

elaboração de auditoria externa independente ou para qualquer outro serviço; 

• supervisionar as atividades dos auditores independentes, a fim de avaliar:  

o a sua independência;  

o a qualidade dos serviços prestados; e  
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o a adequação dos serviços prestados às necessidades da Companhia. 

• supervisionar as áreas de controles internos e auditoria interna da Companhia; 

• supervisionar as atividades da área de elaboração das demonstrações 

financeiras da Companhia; 

• monitorar a qualidade e integridade dos mecanismos de controles internos da 

Companhia; 

• monitorar a qualidade e integridade das informações trimestrais, 

demonstrações intermediárias e demonstrações financeiras da Companhia; 

• monitorar a qualidade e integridade das informações e medições divulgadas 

com base em dados contábeis ajustados e em dados não contábeis que 

acrescentem elementos não previstos na estrutura dos relatórios usuais das 

demonstrações financeiras da Companhia; 

• avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia, podendo inclusive 

requerer informações detalhadas de políticas e procedimentos relacionados 

com:  

o a remuneração da administração; 

o a utilização de ativos da Companhia; 

o as despesas incorridas em nome da Companhia. 

• avaliar e monitorar, juntamente com a administração e a área de auditoria 

interna, a adequação das transações com partes relacionadas realizadas pela 

companhia e suas respectivas evidenciações; e 

• elaborar relatório anual resumido, a ser apresentado juntamente com as 

demonstrações financeiras, contendo a descrição de:  

o suas atividades, os resultados e conclusões alcançados e as 

recomendações feitas; e 

o  quaisquer situações nas quais exista divergência significativa entre a 

administração da Companhia, os auditores independentes e o Comitê 

de Auditoria em relação às demonstrações financeiras da Companhia. 

A composição do Comitê de Auditória Estatutária está descrita a seguir: 
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Quadro 7 - Descrição do Comitê de Auditoria Estatutário da Azul Linhas 
Aéreas 

COMPOSIÇÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA 

ESTATUTÁRIO 

Nome Cargo ocupado 

Sergio Eraldo de Salles Pinto Membro e Coordenador do Comitê 

Gelson Pizzirani Membro do Comitê 

Henri Courpron Membro do Comitê 

FONTE: Site institucional Azul Linhas Aéreas 

 

3.5.3.4.Comitê de Remuneração 

 

O Comitê de Remuneração, órgão previsto no estatuto é responsável pelo 

assessoramento e está vinculado ao Conselho de Administração, deve ser composto 

por 03 (três) membros, que são indicados pelo Conselho de Administração. No mínimo 

02 (dois) dos membros do Comitê de Remuneração deverão ser membros 

independentes do Conselho de Administração, conforme definição do Regulamento 

do Nível 2 da B3, um desses membros terá a função de coordenador. 

O Comitê de Remuneração tem como atribuições organizar, administrar e 

interpretar planos de incentivos lastreados em ações e resolver situações não 

previstas nos referidos planos, ou conflitos relacionados a eles. Abaixo estão os 

membros que compõe atualmente esse comitê: 

 

Quadro 8 - Descrição do Comitê de Remuneração da Azul Linhas Aéreas 

COMITÊ DE REMUNERAÇÃO 

Nome Cargo ocupado 

Carolyn Luther Trabuco Membro e Coordenadora do Comitê 

David Gary Neeleman Membro do Comitê 

Sergio Eraldo de Salles Pinto Membro do Comitê 

FONTE: Site institucional Azul Linhas Aéreas 
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3.5.3.5.Comitê de Governança Corporativa 

 

O Comitê de Governança, é um órgão estatutário também vinculado ao 

Conselho de Administração, sendo composto por 3 (três) membros, indicados pelo 

mesmo conselho. No mínimo 2 (dois) dos membros do Comitê de Governança 

deverão ser membros independentes do Conselho de Administração, conforme 

definição do Regulamento do Nível 2 de Governança Corporativa da B3, sendo 

atribuída a um desses membros a função de coordenador. 

São as principais competências do Comitê de Governança: 

• recomendar ao Conselho de Administração um conjunto de diretrizes de 

governança corporativa aplicáveis à Companhia, supervisionando sua 

implementação; 

• analisar e apoiar a Diretoria na elaboração do Código de Ética e Conduta da 

Companhia; 

• analisar e propor ao Conselho de Administração uma Política de Transações 

com Partes Relacionadas, considerando no que for aplicável o Código CAF; 

• analisar e se manifestar sobre situações de potencial conflito de interesse entre 

conselheiros e a Companhia; e 

• opinar sobre:  

o (I) a venda ou transferência de bens do ativo permanente da Companhia 

em valores superiores a 3% (três por cento) da receita líquida do último 

exercício fiscal, quando essas operações estiverem fora do curso 

ordinário de negócios de uma companhia atuante no setor da 

Companhia;  

o (II) a realização de qualquer negócio entre, de um lado, os acionistas ou 

diretores da Companhia ou partes relacionadas, seus respectivos 

cônjuges, ascendentes, parentes até o terceiro grau, seus controladores 

ou pessoas sob controle comum, e, de outro, a Companhia ou suas 

controladas, quando essas operações estiverem fora do curso ordinário 

de negócios de uma companhia atuante no setor da Companhia; e  

o (III) a contratação de obrigações financeiras não contempladas no plano 

anual ou no orçamento da Companhia ou de suas controladas e cujo 

valor seja superior ao equivalente em reais a US$ 200.000.000,00 
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(duzentos milhões de dólares norte-americanos) convertido pela taxa 

PTAX de venda da data da transação. 

Abaixo estão apresentados os membros do Comitê de Governança: 

 

Quadro 9 - Descrição do Comitê de Governança da Azul Linhas Aéreas 

COMITÊ DE GOVERNANÇA 

Nome Cargo ocupado 

Michael Lazarus Membro e Coordenador do Comitê 

Renan Chieppe Membro do Comitê 

Gelson Pizzirani Membro do Comitê 

FONTE: Site institucional Azul Linhas Aéreas 

 

3.5.4.Usiminas 

 

A Usiminas emprega um modelo de Governança Corporativa planejado para 

buscar geração de valor aos acionistas e parceiros de negócios. É um modelo 

baseado em segurança para o investidor, transparência nas ações, controle de gestão 

e clareza na comunicação. 

Entre nossas práticas de governança corporativa, está a manutenção de um 

conselho fiscal permanente, além de comitês internos de Recursos Humanos e 

Auditoria. A empresa está apta a atender às exigências governamentais e de mercado 

sobre as companhias de capital aberto, preservando e estimulando práticas de 

transparência determinadas no Nível 1 de Governança Corporativa da B3.  

A Usiminas ainda tem ações destinadas aos seguintes aspectos de 

governança: 

• Controle de riscos; 

• Prestação de contas seguindo padrões internacionais; 

• Código de conduta para todas as empresas do grupo; 

• Manutenção de um conselho fiscal permanente; e 

• Ativos negociados segundo os padrões de governança da Bolsa de Valores 

Brasileira. 
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3.5.4.1.Conselho de Administração 

 

O Conselho de Administração da Usiminas deve estabelecer a orientação geral 

dos negócios e decidir sobre questões estratégicas, visando realizar as seguintes 

diretrizes: 

• Promover o crescimento contínuo da companhia, respeitando valores e a 

função social da mesma, exercendo sua competência legal e estatutária e 

observando o objeto social da empresa e de suas controladas, coligadas e 

subsidiárias; 

• Zelar pelos interesses de todos os acionistas, sem desconsiderar as demais 

partes interessadas (stakeholders); 

• Zelar pela perenidade da Companhia, na perspectiva de longo prazo e de 

sustentabilidade, que incorpore considerações de ordem social, ambiental e de 

boa governança corporativa, na definição dos negócios e operações; 

• Adotar uma estrutura de gestão ágil, composta por profissionais qualificados e 

de reputação ilibada; 

• Formular diretrizes para a gestão da Companhia e suas controladas, coligadas 

e subsidiárias, que serão refletidas no orçamento anual; 

• Zelar para que as estratégias e diretrizes sejam efetivamente implementadas 

pela Diretoria, sem, todavia, interferir em assuntos operacionais; 

• Prevenir e administrar situações de conflito de interesses ou de divergência de 

opiniões, de maneira que o interesse da Companhia sempre prevaleça. 

• Cabe ao Conselho eleger a Diretoria Executiva e determinar suas atribuições. 

O Conselho está em permanente evolução para se adequar às exigências do 

mercado. 

O Conselho de Administração é formado por 08 (oito) membros efetivos, além 

dos respectivos suplentes, eleitos em Assembleia Geral para um mandato de dois 

anos, permitida reeleição.  

Conheça os membros do Conselho de Administração: 
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Quadro 10 - Descrição do Conselho de Administração da Usiminas 

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

MEMBROS EFETIVOS 
CARGO 

MEMBROS SUPLENTES 
CARGO 

Antônio Mendes 
Conselheiro 

Edílio Ramos Veloso 
Conselheiro suplente 

Elias de Matos Brito 
Conselheiro 

Fernando Duelo Van Deusen  
Conselheiro suplente 

Kazuhiro Egawa  
Conselheiro 

Gileno Antônio de Oliveira 
Conselheiro suplente 

Luiz Carlos de Miranda Faria 
Conselheiro 

Guilherme Poggiali Almeida 
Conselheiro suplente 

Oscar Montero Martinez 
Conselheiro 

Mario Giuseppe Antonio Galli 
Conselheiro suplente 

Rita Rebelo Horta de Assis 
Fonseca Conselheiro 

Martha Regina Coelho Teixeira 
Lassance Conselheiro suplente 

Ronald Seckelmann 
Conselheiro 

Tatsuya Miyahara 
Conselheiro suplente 

Ruy Roberto Hirschheimer Presidente do 
Conselho 

Yuichi Akiyama 
Presidente suplente 

FONTE: Relatório para investires Usiminas, 2017 

 
3.5.4.2.Comitê de Auditoria 

 

Sendo parte interna do Conselho de Administração, o Comitê de Auditoria é 

responsável por assessorar, instruir e subsidiar a tomada de decisão do Conselho de 

Administração. O Comitê de Auditoria é também responsável pela verificação das 

informações das demonstrações contábeis, dos processos internos, dos controles 

internos e todas as atividades de maneira a garantir a conformidade com a legislação 

em vigor, bem como, das obrigações da companhia para com a B3 e CVM. Os 

membros desse conselho são; Glaudo Sabatini Bondini, Hironobu Nose, Marcelo 

Hector Barreiro e Wanderley Rezende de Souza. 

 

3.5.4.3.Comitê de Recursos Humanos 

 

O Comitê de Recursos Humanos é o segundo comitê que interno do Conselho 

de Administração, sendo responsável por assessorar, instruir e subsidiar a tomada de 

decisão do Conselho de Administração. Esse papel é exercido através da elaboração 

das políticas de contratação, política de salários, propostas de carreira, controle e 

administração de todo capital humano da companhia. Os inúmeros processos desse 

comitê estão dirigidos pela legislação trabalhista em vigor, pelas convenções sindicais 

e pelo Estatuto da Companhia buscando sempre manter as melhores práticas para 
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garantir o desenvolvimento da entidade. Os membros do Comitê de Recursos 

Humanos são; Glauco Sabatini Bondini, Osamu Nakagawa, Rita Rebelo Horta de 

Assis Fonseca, Ridrigo Piña e Wanderley Rezende de Souza. 

 

3.5.4.4.Diretoria Executiva 

 

É função da Diretoria Executiva é estabelecer diretrizes para os administradores 

da Usiminas, direcionando-os nas relações internas e externas. Segundo a empresa, 

essa diretoria tem a obrigação de atuar de forma ética, focada nos interesses das 

diversas partes envolvidas de cada uma das empresas e, ao mesmo tempo, procurando 

manter a alta qualidade dos produtos e serviços oferecidos à sociedade, promovendo 

a responsabilidade socioambiental corporativa. 

Assim como os membros do Conselho de Administração, os diretores possuem 

mandatos de dois anos, com possibilidade de reeleição. 

Conheça os membros da Diretoria Executiva da Usiminas: 

 

Quadro 11 - Descrição da Diretoria Executiva da Usiminas 

COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA 

MEMBROS CARGO 

Sergio Leite de Andrade Diretor Presidente 

Alberto Akikazu Ono Diretor Vice-presidente de Finanças e RI 

Tulio Cesar do Couto Chipoletti Diretor Vice-Presidente Industrial 

Takahiro Mori  Diretor Vice-Presidente de Planejamento Corporativo  

Kohei Kimura Diretor Vice-presidente de Tecnologia e Qualidade 

Miguel Angel Homes Camejo Diretor Vice-presidente Comercial 

FONTE: Relatório para investidores Usiminas, 2017 

 

3.5.4.5.Diretoria Estatutária 

 

A Diretoria Estatutária oferece aos executivos da companhia diretrizes, que são 

utilizadas para direcionar suas decisões de acordo com as necessidades da empresa. 

A atuação dessa diretoria é baseada na busca pela qualidade dos produtos e serviços, 
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assegurando que a entidade aturar sempre de maneira competitiva no mercado em 

que está inserida, mas além disso, trabalhando sempre de maneira sustentável. Os 

membros da Diretoria Estatutária são eleitos pelo Conselho de Administração e 

possuem mandato de 02 (dois) anos, com possibilidade de reeleição. Os membros 

dessa Diretoria são os abaixo descritos: 

 

Quadro 12 - Descrição da Diretoria Estatutária da Usiminas 

COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA ESTATUTÁRIA 

MEMBROS CARGO 

Sérgio Leite Andrade 
Diretor Presidente, Diretor Vice-presidente de tecnologia e 
Qualidade e Diretor Vice-presidente Comercial. 

Ronald Seckelmann 
Diretor Vice-presidente de Finanças e Relações com 
Investidores e Diretor Vice-presidente de Subsidiárias 

Túlio Chipoletti Diretor Vice-presidente Industrial 

Takahiro Mori Diretor Vice-presidente de Planejamento Corporativo 

FONTE: Relatório para investidores Usiminas, 2017 

 

3.5.4.6.Conselho Fiscal 

 

O Conselho Fiscal Permanente é composto por membros eleitos em 

Assembleia Geral, a função desse conselho é fiscalizar os administradores da 

Usiminas e certificar-se de que eles cumprem seus deveres legais, conforme previsto 

no estatuto da Companhia. 

É também responsabilidade do Conselho Fiscal analisar as demonstrações 

contábeis, opinar sobre o planejamento de investimentos e orçamentos, emitir parecer 

em caso de propostas de alteração do capital social, distribuição de dividendos ou em 

eventual transformação, incorporação, fusão ou cisão relacionadas a empresas do 

grupo. 

Os integrantes do Conselho Fiscal da Usiminas são: 
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Quadro 13 - Descrição do Conselho Fiscal Permanente da Usiminas 

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO FISCAL PERMANENTE 

MEMBROS CARGO 

Domenica Eisenstein Noronha Conselheira 

Lúcio de Lima Pires Conselheiro 

Paulo Frank Coelho da Rocha Conselheiro 

Paulo Roberto Batista Machado Conselheiro 

Masato Ninomiya Conselheiro 

FONTE: Site institucional Usiminas 

 

3.5.5.Gerdau 

 

A Companhia Gerdau trabalha com uma estrutura de governança que busca 

maximizar a geração de valor aos acionistas e parceiros de negócio. Além disso, 

busca também favorecer novos investidores e a realização novas transações, a 

estrutura é apresentada abaixo: 

 

Figura 2 - Estrutura de Governança Corporativa da Gerdau

 
Fonte: Site institucional Gerdau S.A. 

 

O modelo apresentado busca gerar segurança aos investidores, transparência 

nas ações, controle de gestão e clareza na comunicação. Portanto, seguindo os 
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padrões dos conceitos da boa governança. Deve-se ter sempre em mente que todos 

os comitês, conselhos e diretorias atuam em observação da legislação em virgo, bem 

como, das diretrizes emanadas das CVM e B3. 

 

3.5.5.1.Conselho de Administração. 

 

O Conselho de Administração da Gerdau tem como principais atividades as 

descritas a seguir:  

• fixar a orientação geral dos negócios sociais;  

• zelar pela integridade, valores éticos e pelo atendimento das leis e normas 

reguladoras às quais a Companhia se submeta;  

• aprovar o planejamento estratégico, bem como o respectivo plano de execução 

da Companhia;  

• supervisionar o desenvolvimento da arquitetura de gerenciamento de risco;  

• aprovar os programas de expansão e de investimentos, considerando os riscos 

envolvidos e retornos esperados;  

• aprovar o orçamento de capital e as decisões individuais de investimentos 

relevantes;  

• definir a política que orientará as relações com investidores e mercado de 

capitais;  

• estabelecer critérios para o controle do desempenho empresarial da 

Companhia; etc. 

Todas as atividades do Conselho de Administração estão descritas no relatório 

apresentado aos investidores. Contudo, além de direcionar a companhia aos 

objetivos, esse conselho também tem a função de determinar novas metas para a 

entidade, sempre respeitando as leis, mas buscando a geração de valor para os 

acionistas e parceiros de negócio. Os membros desse conselho são os abaixo 

apresentados: 

  



81 
 

 

Quadro 14 – Descrição do Conselho de Administração da Gerdau 

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

MEMBROS CARGO 

Cláudio Johannpeter Presidente 

André Bier Gerdau Johannpeter Vice-Presidente 

Guilherme Chagas Gerdau Johannpeter Vice-Presidente 

Aod Cunha de Moraes Junior Conselheiro 

Affonso Celso Pastore Conselheiro 

Fernando Fontes Iunes Conselheiro 

Richard Chagas Gerdau Johannpeter Conselheiro 

FONTE: Site Institucional Gerdau 

 

O Conselho de Administração conta também com três comitês de 

assessoramento, sendo, Comitê de Governança Corporativa e Comitê de 

Remuneração e Sucesso e Comitê de Riscos esses devem desempenhar os papeis 

de avaliar e recomendar ações sobre os temas de competência de cada um dos 

membros do Conselho de Administração. 

 

3.5.5.2.Comitê de Governança Corporativa 

 

Esse comitê tem, entre outras funções, estar sempre atualizado quanto às 

evolução no tocante aos princípios e padrões da Governança Corporativa,  avaliar as 

recomendações dos agentes dos mercados de capitais e financeiros e de órgãos 

especializados; recomendar ao Conselho de Administração as práticas ideais de 

Governança Corporativa; manter-se informado acerca das informações referentes à 

Governança Corporativa presentes nos documentos oficiais da Gerdau destinados à 

divulgação ao mercado, bem como revisar e opinar sobre todo esse conteúdo 

informacional e avaliar o desempenho do Conselho de Administração como um todo 

O Comitê de Governança Corporativa conta com os seguintes membros: 
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Quadro 15 - Descrição do Comitê de Governança Corporativa da Gerdau 

COMPOSIÇÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 

MEMBROS CARGO 

Cláudio Johannpeter Diretor 

André Bier Gerdau Johannpeter Membro 

Expedito Luz Membro 

Affonso Celso Pastore Membro 

Richard Chagas Gerdau Johannpeter Membro 

FONTE: Site institucional Gerdau S.A. 
 

 

3.5.5.3.Comitê de Remuneração e Sucessão 

 

O Comitê de Remuneração e Sucessão tem, entre outras funções, a 

recomendação de políticas para seleção, retenção e sucessão dos diretores e 

executivos estratégicos da Gerdau, a avaliação dos planos de remuneração variável, 

benefícios e aposentadorias de diretores e executivos estratégicos, a avaliação sobre 

reajustes salariais gerais, definição dos valores globais de remunerações variáveis e 

permissão para novos planos de incentivo de longo prazo; bem como a revisão e 

monitoramento do programa de capacitação dos diretores e executivos estratégicos, 

revisar estratégias de recursos humanos da Gerdau e suas políticas de benefícios em 

geral, entre outras atividades.  

Os membros desse Comitê são: 

 

Quadro 16 - Descrição do Comitê de Remuneração e Sucessão 

COMPOSIÇÃO DO COMITÊ DE REMUNERAÇÃO E SUCESSÃO 

MEMBROS CARGO 

Cláudio Johannpeter Diretor 

André Bier Gerdau Johannpeter Membro 

Affonso Celso Pastore Membro 

FONTE: Site institucional Gerdau S.A. 
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3.5.5.4.Diretoria 

 

É de responsabilidade da Diretoria praticar todos os atos necessários a 

conquista do objeto social e a responsabilidade pela melhor execução das decisões 

dos órgãos sociais. Além disso, cabe aos Diretores, representar a Companhia, em 

juízo ou fora dele, observadas as disposições legais ou estatutárias pertinentes e as 

providências tomadas pelos órgãos sociais. Fazem parte dessa diretoria os seguintes 

membros; André Bier Gerdau Johannpeter, Claudio Johannpeter, Guilherme Chagas 

Gerdau Johannpeter, Francisco Deppermann Forters, Manoel Vitor de Mendonça 

Filho e Harley Lorentz Scardoelli. 

 

3.5.5.5.Comitê Executivo 

 

Os membros desse comitê são os seguintes; André Bier Gerdau Johannpeter, 

Claudio Johannpeter, Guilherme Chagas Gerdau Johannpeter, Francisco 

Deppermann Forters, Harley Lorentz Scardoelli, Manoel Vitor de Mendonça Filho e 

Peter John Campo. 

 

3.5.5.6.Comitê de Riscos 

 

O Comitê de Riscos tem como principais atribuições o acompanhamento 

aspectos importantes para a companhia, tais como, status das avaliações sobre os 

controles decorrentes da Lei Sarbanes Oxley, adequação dos controles de riscos, 

incluindo, mas não apenas, a riscos ambientais, de segurança empresarial, de 

segurança da informação, trabalhos da auditoria sobre riscos operacionais, 

estatísticas de ética e temas relevantes de conformidade e contingências jurídicas.  

Os membros desse Comitê são os seguintes; Claudio Johannpeter, André Bier 

Gerdau Johannpeter e Expedito Luz. 

 

3.5.5.7.Conselho Consultivo 

 

Tem o objetivo de opinar sobre assuntos que enviados a esse conselho pelo 

Conselho de Administração, portanto, papel de assessoramento em assuntos que 

sejam demandados pelo Conselho de Administração. 
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Fazem parte desse conselho os seguintes membros; Jorge Gerdau 

Johannpeter, Germano Hugo Gerdau Johannpeter, Klaus Gerdau Johannpeter e 

Frederico Carlos Gerdau Johannpeter. 

 

3.5.5.8.Conselho Fiscal 

 

O Conselho Fiscal é composto por membros eleitos pelos acionistas, que 

possui independência em relação ao Conselho de Administração, Diretoria e aos 

Auditores Independentes. Sua principal responsabilidade é monitorar as atividades da 

administração, rever demonstrações financeiras e reportar suas impressões para os 

acionistas. Baseado na legislação brasileira, o Conselho Fiscal deve: 

• ser responsável pela indicação, retenção, remuneração e supervisão dos 

auditores externos (incluindo a resolução de desacordos entre a administração 

e os auditores externos relativamente às demonstrações financeiras); 

• ser responsável por estabelecer procedimentos para o recebimento, retenção, 

tratamento de reclamações relativas à contabilidade, controles internos de 

contabilidade e matérias de auditoria, além de estabelecer procedimentos para 

garantir a confidencialidade e anonimato no recebimento de denúncias por 

colaboradores de irregularidades relativas a matérias contábeis ou de auditoria; 

• ter autoridade para contratar aconselhamento independente e outros 

consultores se necessário para levar a efeito suas responsabilidades; e 

• receber fundos adequados da Companhia para pagamento dos auditores 

externos, quaisquer consultores e despesas administrativas comuns. 

Além disso, a lei brasileira proíbe que os membros do Conselho Fiscal façam 

parte do Conselho de Administração ou do Comitê Executivo (Diretoria), que sejam 

empregados da companhia, de uma controlada ou coligada. Por último, membros do 

Conselho Fiscal não podem ser casados ou ter relação de parentesco com qualquer 

dos membros da administração da Companhia. 

Os membros do Conselho Fiscal estão abaixo descritos: 
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Quadro 17 – Descrição do Conselho Fiscal da Gerdau 

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO FISCAL 

MEMBROS CARGO POSIÇÃO 

Aramis Sá de Andrade Conselheiro Efetivo 

Bolívar Charneski Conselheiro Efetivo 

Dóris Beatriz França Wilhelm Conselheiro Efetivo 

Geraldo Toffanello Conselheiro Efetivo 

Tarcisio Beuren Conselheiro Efetivo 

Adilson do Nascimento Anísio Conselheiro Suplente 

Artur Cesar Brenner Peixoto Conselheiro Suplente 

Carlos Roberto Schroder Conselheiro Suplente 

Fábio Gallo Garcia Conselheiro Suplente 

Roberto Pacheco Walcher Conselheiro Suplente 

FONTE: Site institucional Gerdau S.A.  

 

3.5.6.Resumo da estrutura de governança corporativa nas companhias 

 

Como forma de facilitar a compreensão e também a observação da estrutura 

de governança corporativa das companhias pesquisas, abaixo está exposto um 

quadro resumo: 

 

Quadro 18 - Estrutura de Governança Corporativa das Companhias Pesquisadas 

COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA DE GOVERNANÇA DAS COMPANHIAS PESQUISAS 

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA GOL LINHAS AÉREAS 
AZUL LINHAS 

AÉREAS USIMINAS GERDAU 

Conselho de Administração x x x x 

Diretoria Executiva/Estatutária x x x x 

Conselho Fiscal ou afins x  x x 

Comitê de Auditoria ou afins x x x  
Comitê de Governança Corporativa ou 
afins x x  x 

Comitê de Riscos ou afins x   x 

Comitê de Políticas Financeiras ou afins x    

Comitê de Gestão de Pessoas ou afins x x x x 

Comitê Executivo ou afins    x 

Comitê/Subcomitê de Políticas 
Contábeis ou afins x    

Comitê de Novos Negócios ou afins x    
FONTE: Elaborado pelo próprio autor 
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3.5.6.1.Conselhos e comitês – Aspectos Finais 

 

A literatura apresentada permite concluir a importância dos conselhos e comitês 

presentes nas estruturas de governança das companhias, diante disso, torna-se 

essencial salientar os principais e seus papeis para a governança corporativa 

praticada dentro das organizações. 

 

3.5.6.2.Análise da estrutura de governança das companhias pesquisadas 

 

Cada companhia opta por uma estrutura de governança conforme suas 

demandas e também necessidade empresarial, contudo, alguns conselhos e comitê 

estão previsto em lei ou norma da CVM, sendo; Conselho de Administração, Comitê 

de Auditoria e Diretoria Executiva ou Estatutária. 

O tamanho da empresa é determinante da quantidade de comitês e conselhos, 

uma vez que inúmeras são operações, produtos, serviços e atividades 

desempenhadas, entre outros, que exige que as companhias tenham uma segregação 

dos órgão de gerenciamento e acompanhamento, o que oferece por consequência 

maior assertividade, garantindo os pressupostos da governança e estimulando os já 

acionistas ou novos a realizar negócios. 

O quadro 18 identifica quais são os conselhos e comitês das companhias, 

sendo interessante tratar, a GOL Linhas Aéreas Inteligentes não conta com um Comitê 

Executivo, porque suas atividades estão dentro do escopo da Diretoria Executiva, o 

que torna tal comitê desnecessário e seria redundante.  

A Azul Linhas Aéreas não tem em sua estrutura de governança os seguintes 

comitês e conselho, Conselho Fiscal, Comitê de Riscos, Comitê Políticas Financeiras, 

Comitê de Políticas Contábeis e Novos Negócios. O Conselho Fiscal é uma 

prerrogativa legal, isto é, é direito da empresa não instalar esse conselho permanente, 

no fiscal de 2017 (dois mil e dezessete) a Azul optou por não instalar. Os demais 

comitês, os informativos da entidade identificam que suas atividades estão 

distribuídas entre os demais conselhos e comitês já existentes.  

A Usiminas tem uma estrutura de governança enxuta, mesmo diante da 

proporção das atividades da companhia e sua atuação em diferentes estados e 

países, contudo, identifica-se que as atividades que deveriam ser desempenhadas 

pelos comitês não instalados, que são, Governança Corporativa, Riscos, Políticas 
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Financeiras, Políticas Contábeis, Executivo e Novos Negócios, estão presentes no 

escopo dos demais Conselhos e Comitês. Portanto, a companhia não tem a 

necessidade estrutural para garantir a existência desses órgãos, mas além disso, 

tornaria redundando e poderia até mesmo prejudicar a coesão e coerência na tomada 

de decisões. 

Ponto importante observado é que a Gerdau não tem os seguintes comitês, 

Políticas Contábeis, Políticas Financeiras, Auditoria e Novos Negócios. Desses, 

destaca-se a inexistência do Comitê de Auditoria, contudo, as atividades são 

implementadas entre os comitês de Governança Corporativa, Riscos e Gestão de 

Pessoas. O que não demonstra um descuido, mas uma opção da entidade em atuar 

com essa estrutura de governança, baseada nas proporções dos negócios da 

companhia. 

 

3.5.6.3.GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. 

 

Um dos aspectos tratados durante a elaboração do referencial teórico, trata-se 

da qualidade da governança corporativa frente ao tamanho do Conselho de 

Administração. Isto é, observa-se uma relação contrária, ou seja, quanto maior o 

tamanho desse conselho, menor será a qualidade da governança corporativa. 

A companhia GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A., conta com 09 (nove) 

conselheiros administrativos, sendo, 01 (um) presidente, 01 (um) vice-presidente, 03 

(três) conselheiros e 04 (quatro) conselheiros independentes. Segundo estudiosos, o 

tamanho desse conselho é importante para evitar que haja divergência informacional, 

coesão e coerência nas ações desempenhadas. Dentre as empresas pesquisadas 

neste trabalho, a GOL é a firma que conta com o menor Conselho de Administração. 

A independência desse conselho também é tratada como aspecto importante 

para a qualidade da governança, consequentemente para total implementação das 

práticas de governança. Neste aspecto, a empresa conta com 04 (quatro) membros 

como ressaltado anteriormente, esse número representa aproximadamente 44,5 % 

(quarenta e quatro vírgula cinco por cento) dos membros do conselho, o que confere 

independência ao conselho para adoção dos princípios de governança corporativa 

determinadas pela B3 e também pelas organizações que operam no mundo. 

Outro conselho (comitê) de essencial importância é o de auditoria, o papel 

desse órgão está diretamente relacionado a utilização das práticas de governança. 
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Essa atribuição se deve ao fato desse conselho ser o responsável pelos controles 

internos e fidedignidade das demonstrações contábeis. Diante disso, torna-se possível 

estabelecer a conexão desse comitê com os stakeholders internos e externos a 

companhia. Isto é, através das informações divulgadas é que os investidores e 

qualquer outro interessado tem conhecimento das atividades desenvolvidas pela 

companhia, bem como, as perspectivas da organização para o futuro, o que irá 

permitir que decisões possam ser tomadas com maior segurança. 

Outra importante análise trazida à tona, refere-se à classificação da entidade 

responsável por auditar as demonstrações contábeis da GOL Linhas Aéreas 

Inteligentes, segundo os estudiosos a credibilidade da companhia que fará a auditoria 

é essencial e oferecerá indícios aos possíveis investidores. No ano de 2017 a GOL 

tive suas demonstrações contábeis e financeiras auditadas pela Ernst & Young 

Auditores independentes, que é uma Big Four, conforme descrito no referencial teórico 

deste trabalho, conferindo maior credibilidade, segurança e transparência. 

Em resumo, a GOL Linhas Aéreas Inteligentes conta com 10 (dez) conselhos e 

comitês, que é o maior número entre as empresas pesquisadas, o que confere 

acompanhamento das atividades da organização, contudo, pode gerar conflitos e 

divergências no desenvolvimento das atividades e consequentemente afetando a 

qualidade da governança corporativa da GOL. É observar que o Conselho de 

Administração é responsável pela orientação da companhia, contudo, ao transmitir 

para inúmeros conselhos e comitês as informações podem se distorcer. 

 

3.5.6.4.Azul Linhas Aéreas S.A. 

 

A Azul Linhas Aéreas S.A. conta com um Conselho Administrativo com 11 

(onze) membros, sendo, 01 (um) presidente, 02 (dois) conselheiros e 09 (nove) 

conselheiros independentes. Como pode ser observado, o tamanho desse conselho 

supera 02 (dois) o número de conselheiros da GOL, porém, ainda é um conselho 

pequeno quando comparado as demais companhias pesquisadas. Quanto ao número 

de conselheiros independentes, deve-se ter mente aproximadamente 81,82 % (oitenta 

e um vírgula oitenta e dois por cento), o que demonstra a independência desse 

conselho, permitindo que as práticas de governança sejam adotadas. 

Além disso, essa companhia conta com um Comitê de Auditoria, com três 

membros, a instalação desse comitê observa as determinações legais e também da 
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B3. Contudo, não torna-se apenas uma obediência a legislação, mas também um 

importante instrumento de conferência da fidedignidade das demonstrações contábeis 

da companhia Azul. Além disso, a entidade responsável pela auditoria do relatório 

anual é a Ernst & Young Auditores Independentes, que confere maior credibilidade 

aos demonstrativos da Azul. 

A estrutura de conselho e comitês da Azul Linhas Aéreas é composta por 05 

(cinco) órgãos, sendo, Conselho Administrativo, Diretoria Executiva, Comitê de 

Auditoria, Comitê de Governança Corporativa e um Comitê de Gestão de Pessoas, 

tornando a companhia com uma das duas menores estrutura de governança. O que é 

favorável para a realização das atividades da empresa, para implementação das 

práticas de governança corporativa determinadas pela B3 e também pela evolução do 

mercado global. 

Quanto ao Conselho Fiscal, este é um conselho que não é previsto sua 

instalação permanente, isto é, a legislação permite que seja temporário ou não. 

Observando o relatório para investidores do ano de 2017 (dois mil e dezessete), a 

Azul optou pela não implementação, sendo essa a única informação obtida durante 

as pesquisas. É responsabilidade do Conselho Fiscal a revisão das demonstrações 

contábeis e reportar as impressões aos acionistas.  

O Conselho Fiscal é constituído por membro que não tenho associação com a 

companhia, o que poderia oferecer maior confiabilidade as atividades 

desempenhadas pelo Conselho de Administração e seria também uma forma de 

representação dos acionistas minoritários. 

O tocante a representação dos acionistas minoritários, a companhia não 

apresenta nenhuma segregação ou representação junto ao conselho de 

administração, ou demais conselhos, o que conforme os estudiosos podem conferir 

expropriação dos direitos, consequentemente reduzindo a qualidade da governança 

corporativa praticada pela empresa. 

 

3.5.6.5.Usiminas S.A. 

 

O Conselho de Administração da Usiminas S.A. conta com 16 (dezesseis) 

membros, sendo 08 (oito) membros efetivos e 08 (oito) membros suplentes, dentro os 

efeitos, sendo, 01 (um) presidente e 07 (sete) conselheiros. Não há nenhum destaque 

para integrantes independentes no Conselho de Administração. O que por sua vez 
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pode tornar esse conselho menos independentes e suscetível a intervenções da 

cúpula administrativa, por consequência, poderá existir uma expropriação dos direitos 

dos acionistas, seja minoritários ou majoritários. 

Quando consideramos apenas os membros efetivos do Conselho de Administração, 

pode-se concluir que este é um conselho pequeno, o que reduz por sua vez a falta de 

coesão e coerência nas atividades, fator essencial para uma adequada 

implementação das práticas de governança corporativa. Diante do exposto na 

literatura, esses fatores tornam a Usiminas S.A. uma organização mais transparente 

e igualitária. 

A Usiminas S.A. tem em sua estrutura de governança corporativa, um comitê de 

auditoria, esse é um órgão interno a organização, sendo 04 (quatro) o número de 

membros desse comitê. Entre as inúmeras responsabilidades, pode-se, destacar as 

seguintes, auxílio ao Conselho de Administração na tomada de decisão, verificação 

das demonstrações contábeis, dos processos e controles internos, observação da 

conformidade das atividades desempenhadas pela empresa. Além disso, a Usiminas 

tem seus demonstrativos auditados pelas PriceWaterhouseCoopers Auditores 

Independentes, uma big four, conferindo maior credibilidade e garantindo a 

fidedignidade das informações. 

Outro importante Conselho é o Fiscal, observa-se que esse pode ser permanente ou 

temporário conforme legislação, sendo esse um critério que deverá ser escolhido pela 

própria companhia. A Usiminas tem o Conselho Fiscal instalado de maneira 

permanente em sua estrutura, os membros desse conselho são independentes, isto 

é, não estão associados a empresa em nenhum grau.  

O Conselho Fiscal tem a responsabilidade de verificar as demonstrações contábeis e 

acompanhar as atividades da companhia e também às decisões do Conselho de 

Administração e repassar suas impressões aos acionistas. Portanto, tornando-o um 

importante conselho para reduzir a distância entre os acionistas majoritário, minoritário 

e o Conselho de Administração. A instalação permanente do Conselho Fiscal na 

estrutura de governança da Usiminas demonstra a preocupação da companhia em 

ser transparente e oferecer informações aos acionistas. 

Em resumo, a Usiminas tem em sua estrutura de governança, 05 (cinco) conselhos e 

comitês, uma quantidade pequena e que favorece a comunicação e implementação 

das práticas de governança, por consequência reduzindo divergências, elevando a 



91 
 

 

transparência e equidade entre os acionistas, tornando a Usiminas uma companhia 

segura para receber investimentos. 

 

3.5.6.6.Gerdau S.A. 

 

A Gerdau S.A. conta com uma Conselho de Administração com 09 (nove) 

membro, sendo, 01 (um) presidente, 02 (dois) vice-presidentes e 04 (quatro) 

conselheiros. No dia 02 de outubro de 2018, data da última verificação acerca do 

membros desse conselho, pôde-se observar a existência de 02 (dois) conselheiros 

independentes eleitos. Contudo, os nomes desses conselheiros não foram 

disponibilizados ou apresentados nos documentos informacionais oferecidos pela 

Gerdau S.A.  

A composição do Conselho de Administração confere maior segurança no 

tocante a implementação das práticas de governança, contudo, apenas 

aproximadamente 22,23 % (vinte e dois vírgula vinte e três por cento) são conselheiros 

independentes, o que pode não significar tamanha independência, podendo 

comprometer a implementação das práticas de governança em todo o ambiente 

organizacional 

A companhia não contém em seus registros, relatório para investidores, site 

institucional e demais documentos da Gerdau S.A., o Comitê ou Conselho de 

Auditoria, contudo, pode-se observar a existência de atividades relacionadas a ao 

comitê de auditoria interna nos diferentes comitês. Contudo, essa característica traz 

consigo algumas avalições quanto a qualidade da governança. 

Diante do papel do comitê/conselho de auditoria, isto é, avaliação das 

demonstrações contábeis e sua fidedignidade, torna-se a sua não existência 

comprometedora no tocante a qualidade da governança praticada na Gerdau S.A. 

Porém, a auditoria independente conforme disposição legal é realizada pela Price 

Waterhouse Coopers Auditores Indepentes, que é uma big four do setor de auditoria 

no mundo, o que por sua vez reafirma a qualidade das demonstrações contábeis da 

Gerdau S.A. 

O Conselho Fiscal da Gerdau S.A. é composto por 05 (cinco) membro efetivos 

e 05 (cinco) suplentes, as atividades desse conselho são acompanhamento das 

atividades do Conselho Administrativo, revisão das demonstrações contábeis e 

reportar as atividades aos acionistas. Essa são atividades essenciais, uma vez que a 
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companhia não conta com representação dos minoritários em seus estrutura de 

governança, o que pode gerar conforme literatura uma expropriação dos direitos dos 

acionistas minoritários. 

Em resumo, a Gerdau S.A. tem em sua estrutura de governança corporativa, 

07 (sete) conselhos e comitês, sendo salientados, Conselho de Administração, 

Governança Corporativa, Fiscal e outros. Não há representação de acionistas 

minoritário, contudo, o papel do Conselho Fiscal e também dos conselheiros 

independentes do Conselho de Administração podem trazer melhores condições para 

a adoção das práticas de governança corporativa. 

 

3.5.7.Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) 

 

Como forma de verificar a implementação das práticas de governança 

corporativa nas organizações pesquisadas, foram abaixo apresentados os processos 

julgados no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, doravante CARF. Além 

disso, procurou-se identificar outros aspectos, para melhor compreender o impacto 

dos processos em discussão no CARF, sendo, a quantidade de causas sob análise, 

quais tributos em julgamento e os valores dos litígios. 

Alguns processos não puderam ser descritos os aspectos anteriormente 

citados, motivo associado a ações que estão nas etapas iniciais de julgamento, 

segredo de justiça e outros motivos que não foram possíveis de identificar. Todos os 

aspectos acima citados foram considerados nessa etapa da pesquisa, uma vez que 

os princípios da governança corporativa estão diretamente relacionados as práticas 

das organizações, isto é, direcionar a atividades das empresas para oferecer 

segurança e transparência aos stakeholder. 

 

3.5.7.1.Apresentação do CARF 

 

O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) é resultado da edição 

da Lei 11.941, de maio de 2009.  A medida decorreu de estudos que apontavam para 

a necessidade de eliminar redundâncias, racionalizar as atividades 

administrativas, otimizar os tramites processuais e imprimir maior celeridade na 

solução dos litígios administrativos fiscais. 
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O Conselho Administrativo Recursos Fiscais é um órgão colegiado, 

formado por representantes do Estado e da sociedade, com atribuição de julgar em 

segunda instância, os litígios em matéria tributária e aduaneira.   É responsabilidade 

também do CARF a uniformização da jurisprudência do órgão, mediante apresentação 

de recurso, quando há divergência de entendimento entre os membros responsáveis 

pelo julgamento. 

 

3.5.7.2.Processos CARF – GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. 

 

Como forma de analisar as circunstâncias em que a Governança Corporativa 

existe junto a companhia GOL, foram pesquisados os processos julgados ou em 

julgamento pelo CARF, no período compreendido entre janeiro do ano de 2013 até 

janeiro de 2018. Abaixo estão descritos os processos registrados, bem como as 

principais características dos litígios: 

 

Quadro 19 - Lista de processos GOL Linhas Aéreas Inteligentes 

GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. 

PROCESSOS EM ANÁLISE NO CARF PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/2013 até 01/01/2018 

QTD 
NÚMERO DO 
PROCESSO 

DATA 
VALOR 
DISCUTIDO 

OBJETO DE 
DISCUSSÃO 

DECISÃO 
JUDICIAL SITUAÇÃO 

1 
16643.000131/2010-
41 

jan/13 
 R$         
93.203.037,47  

Despesa de 
amortização de ágio 

Aplicação de 
multa ao 
contribuinte 

Em fase de 
recursos 

2 
10715.005712/2010-
01 

abr/13 
 R$                 
15.000,00  

Atraso nas 
informações sobre 
cargas enviadas ao 
exterior 

Aplicação de 
multa ao 
contribuinte 

Em fase de 
recursos 

3 
16682.720406/2013-
43 

mai/14 
 R$         
19.457.663,80  

Tributação IRPJ e 
CSLL 

Adição do valor 
ao cálculo do 
Lucro Real e 
CSLL 

Em fase de 
recursos 

4 
10111.000599/2008-
43 

nov/16  N/D  
Multas 
Administrativas da 
RFB 

N/D 
Entrada dada no 
CARF 

5 
16682.901151/2014-
07 

abr/17  N/D  COFINS N/D 
Entrada dada no 
CARF 

6 
16682.901369/2014-
53 

abr/17  N/D  COFINS N/D 
Entrada dada no 
CARF 

7 
16682.901147/2014-
31 

abr/17  N/D  COFINS N/D 
Entrada dada no 
CARF 

8 
16682.901377/2014-
08 

mai/17  N/D  COFINS N/D 
Entrada dada no 
CARF 

9 
16682.901375/2014-
19 

mai/17  N/D  COFINS N/D 
Entrada dada no 
CARF 
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10 
16682.901819/2014-
16 

mai/17  N/D  PIS N/D 
Entrada dada no 
CARF 

11 
16682.901370/2014-
88 

jun/17  N/D  COFINS N/D 
Entrada dada no 
CARF 

12 
16682.901824/2014-
11 

set/17  N/D  PIS N/D 
Entrada dada no 
CARF 

13 
16682.901823/2014-
76 

set/17  N/D  PIS N/D 
Entrada dada no 
CARF 

14 
16682.901826/2014-
18 

out/17  N/D  COFINS N/D 
Entrada dada no 
CARF 

15 
16682.721728/2017-
33 

nov/17  N/D  
Tributação IRPJ e 
CSLL 

N/D Triagem judicial 

APURAÇÃO DOS VALORES TOTAIS 
* VALORES EM 
MILHARES       

TOTAL DE PROCESSOS 15 
** NÃO DEFINIDOS 
(N/D)       

TOTAL DOS VALORES 
DISCUTIDOS 

 R$                         
112.675.701,27  

        

Fonte: Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, 2018 

 

Conforme apresentado no quadro anterior, o número de processos que estão 

aguardando julgamento do CARF são 12 (doze), outros 3 (três) processos já tiveram 

suas decisões prolatadas, contudo, estão em fase de recursos, o que pode resultar 

em alterações nos haveres apurados. As lides que já foram julgadas totalizam o valor 

de R$ 112.675.701,27 (cento e doze milhões, seiscentos e setenta e cinto mil, 

setecentos e um reais e vinte e sete centavos). 

O valor já julgado, mas que aguarda o término dos recursos representa 29,79 

% (vinte e nove vírgula setenta e nove por cento) do lucro líquido da GOL Linhas 

Aéreas Inteligentes para o ano de 2017 (dois mil e dezessete), o que por sua vez é 

considerado um valor significante e que pode afetar diretamente o valor do lucro 

líquido apresentado aos investidores, bem como, o valor a ser distribuídos aos 

acionistas e a constituição das reservas da companhia. Esse impacto pode ser 

negativo caso o lucro líquido seja reduzido, seja através de maiores valores em 

tributos a serem pagos ou elevação das despesas, por exemplo, fazendo com que a 

base de cálculo do IRPJ, CSLL e outros tributos aumentem, reduzindo o resultado 

líquido por consequência, conforme exposto a seguir: 
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Figura 3 - Demonstração do Resultado do Exercício GOL Linhas Aéreas Inteligentes 

 
Fonte: Relatório para investidores – GOL Linhas Aéreas Inteligentes, 2018 

 
Quadro 20 - Comparativo de valores em juízo com o resultado do exercício da GOL 

Linhas Aéreas Inteligentes 

GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. 

Análise de valores em julgamento comparados com o 
resultado da empresa para o exercício de 2017 

Lucro (prejuízo) do exercício R$       378.209.000,00 

Valor total dos Processos R$       112.675.701,27 

Relação percentual 29,79% 

Fonte: Relatório para investidores GOL Linhas Aéreas Inteligentes, 2018 
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, 2018 

 

É importante tratar que o CPC 25 determina o provisionamento para 

contingências, dentre esses, pode-se salientar a provisão para contingências 

administrativas e judiciais, portanto, a companhia deve registrar em seu passivo os 

recursos possíveis de fluírem da organização para o pagamento de litígios. Esse 

aspecto é essencial, pois além de estar previsto nas normas de contabilidade é 
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também fator que irá influenciar negativamente os índices econômico-financeiros da 

entidade. 

O que remete ao processo de número 16.643.000131/2010-41, que deve ser 

tratado com principal nessa análise, uma vez que a GOL Linhas Aéreas Inteligentes 

está sendo julgada por ato doloso, onde a contribuinte demonstrou intenção em 

ocultar patrimônio e por consequência praticar fraude fiscal conforme demonstrado 

nos autos. Essa causa trata do registro de uma despesa com amortização de ágio, 

quando na verdade a Delegacia da Receita Federal identificou uma transferência 

patrimonial sem caracterização de aquisição, uma vez que as companhias que 

participaram das transações não possuem colaboradores registrados, suas despesas 

eram insignificantes e havia apenas uma transação registrada, sendo essa no valor 

de R$ 93.203.037,47 (noventa e três milhões, duzentos e três mil e trinta e sete reais 

e quarenta e sete centavos), que é o montante em discussão no CARF. O litígio 

anteriormente citado corresponde a aproximadamente 82,71% (oitenta e dois vírgula 

setenta e um por cento) do total já julgado no Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais em causas envolvendo a GOL Linhas Aéreas Inteligentes no período referente 

a janeiro de 2013 até janeiro de 2018. 

Os pontos apresentados anteriormente são essenciais, além de serem 

observados pelos stakeholders durante a realização de negócios, são também, são 

demonstrações para os já acionistas ou possíveis investidores. Uma vez que essas 

são evidências de como a cúpula administrativa irá dirigir a companhia, por exemplo, 

uma má observação dos prazos legais, desobediência aos padrões das normas 

brasileiras e internacionais de contabilidade e uma apuração errônea de bases 

tributárias, fará com que as informações oferecidas pela organização não sejam 

fidedignas, o que acarretará na perda de confiabilidade e aumento da insegurança 

dos stakeholders na realização de suas transações. 

Indo além, uma companhia que não oferece segurança e não é confiável 

perderá valor de mercado, o que por sua vez resultará num maior custo de capital, 

elevação dos custos operacionais e consequente redução dos resultados. Caso o 

cenário seja duradouro a organização perderá sua competitividade e poderá ter 

dificuldade para honrar com seus pagamentos. Toda argumentação anteriormente 

apresentada está diretamente relaciona aos princípios da Governança Corporativa já 

salientados nesse trabalho, portanto, a entidade deve estar atenta as seguintes 

questões, qualidade da informação ofertada, observância da legislação tributária e 
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normas brasileiras de contabilidade, prazos legais para reportar informação ao fisco, 

características societárias e práticas administrativas.  

Observadas as perspectivas tratadas, os conceitos e princípios da Governança 

Corporativa estarão arraigados na companhia, o que trará confiabilidade e segurança 

aos investidores, acarretando aproximação das necessidades dos diferentes 

stakeholders. Gerando, por sua vez, uma valorização da companhia no tocante a 

proteção dos já ou possíveis acionistas. 

 

3.5.7.3.Processos CARF – Azul Linhas Aéreas S.A. 

 

Inúmeras pesquisas foram realizadas, contudo, não foi possível encontrar 

nenhum processo da companhia Azul Linhas Aéreas no período pesquisado, isto é, 

janeiro do ano de 2013 até janeiro de 2018. Contudo, litígios fora desse período foram 

identificados. 

Pôde-se identificar possíveis motivos para não haver nenhum processo no 

período de análise, sendo, a pouco tempo de mercado da organização, isto é, a Azul 

Linhas Aéreas foi fundada no ano de 2008, o que representa pouco tempo de atividade 

até janeiro de 2013. Outra explicação plausível se deve ao fato de a companhia ser 

totalmente brasileira, atuando em território nacional. O que permitiria que a cúpula 

administrativa tivesse maior conhecimento das práticas fiscais e tributárias, além de 

maior controle das atividades que eram desenvolvidas, possibilitando que possíveis 

divergências fossem rapidamente corrigidas, evitando que fosse necessário recorrer 

a processos judiciais. 

 

3.5.7.4.Processos CARF – Gerdau S.A. 

 

Abaixo estão descritos os processos sob análise no CARF da companhia 

Gerdau S.A., o que possibilitará prosseguir na verificação da implementação das 

práticas e princípios de Governança Corporativa na entidade. A seguir são 

apresentadas as causas que estão em julgamento ou já julgadas pelo Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais. 
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Quadro 21 - Lista de Processos Gerdau S.A. 

GERDAU S.A. 

PROCESSOS EM ANÁLISE NO CARF PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/2013 até 01/01/2018 

QTD 
NÚMERO DO 
PROCESSO 

DATA 

VALO
R 

DISCU
TIDO 

OBJETO DE DISCUSSÃO DECISÃO JUDICIAL SITUAÇÃO 

1 
13702.000825/200
4-09 

mai/15  N/D  
Pedido de Revisão de 
Ordem de Emissão de 
Incentivos Fiscais - IRPJ 

Provimento Parcial do 
recurso do contribuinte 

Em fase de 
recursos 

2 
13702.000835/200
2-74 

nov/15 
 R$       
17.628.
736,97  

Base de Cálculo IRPJ 

Provimento de recurso 
Delegacia da Receita 
Federal negado 

Em fase de 
recursos 

3 
13702.000838/200
2-16 

mar/15 
 R$         
6.983.4
09,74  

Multa por pagamento do 
principal e declaração 
inexata da CSLL 

Provimento de recurso 
Delegacia da Receita 
Federal negado 

Em fase de 
recursos 

4 
16682.720271/201
1-54 

jun/13 

 R$ 
3.134.2
43.953,
83  

Base de Cálculo IRPJ/CSLL 
- Amortização de ágio em 
operação societária 

Provimento de recurso 
do contribuinte negado 

Em fase de 
recursos 

5 
13609.720811/200
9-70 

abr/13 
 R$         
1.497.2
94,10  

Imposto sobre a 
Propriedade Rural - ITR 

Provimento de recurso 
da Delegacia da Receita 
Federal do Brasil negado 

Em fase de 
recursos 

6 
19647.010408/200
8-88 

mar/14  N/D  IPI - Classificação fiscal 
Provimento Parcial do 
recurso do contribuinte 

  

7 
15374.913545/200
8-72 

ago/14  N/D  
Contribuição Social Retida 
na Fonte (CSRF) 

Decisão não publicada 
Em fase de 
recursos 

8 
10680.723564/201
0-46 

set/14  N/A  IPI - Classificação fiscal Ato de ofício negado Julgado 

9 
16682.900828/201
0-58 

jun/15  N/D  IRRF N/D 
Entrada no 
CARF 

10 
16682.900829/201
0-01 

jun/15  N/D  IRRF N/D 
Entrada no 
CARF 

11 
15374.965251/200
9-15 

set/15  N/D  IRRF N/D 
Entrada no 
CARF 

12 
15374.974919/200
9-15 

set/15  N/D  IRPJ N/D 
Entrada no 
CARF 

13 
16682.900734/201
0-89 

nov/15  N/D  IPI N/D 
Entrada no 
CARF 

14 
16682.900737/201
0-12 

nov/15  N/D  IPI N/D 
Entrada no 
CARF 
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15 
16682.900738/201
0-67 

nov/15  N/D  IPI N/D 
Entrada no 
CARF 

16 
16682.900742/201
0-25 

nov/15  N/D  IPI N/D 
Entrada no 
CARF 

17 
16682.900744/201
0-14 

nov/15  N/D  IPI N/D 
Entrada no 
CARF 

18 
16682.900743/201
0-70 

nov/15  N/D  IPI N/D 
Entrada no 
CARF 

19 
16682.900741/201
0-81 

nov/15  N/D  IPI N/D 
Entrada no 
CARF 

20 
16682.900739/201
0-10 

nov/15  N/D  IPI N/D 
Entrada no 
CARF 

21 
16682.900740/201
0-36 

nov/15  N/D  IPI N/D 
Entrada no 
CARF 

22 
16682.900735/201
0-23 

jan/16  N/D  IPI N/D 
Entrada no 
CARF 

23 
11080.900067/201
4-23 

fev/16  N/D  PIS N/D 
Entrada no 
CARF 

24 
11080.900063/201
4-45 

fev/16  N/D  COFINS N/D 
Entrada no 
CARF 

25 
11080.900064/201
4-90 

fev/16  N/D  PIS N/D 
Entrada no 
CARF 

26 
11080.900065/201
4-34 

fev/16  N/D  COFINS N/D 
Entrada no 
CARF 

27 
11080.900066/201
4-89 

fev/16  N/D  PIS N/D 
Entrada no 
CARF 

28 
11080.900061/201
4-56 

fev/16  N/D  COFINS N/D 
Entrada no 
CARF 

29 
11080.900062/201
4-09 

fev/16  N/D  PIS N/D 
Entrada no 
CARF 

30 
11080.900068/201
4-78 

fev/16  N/D  PIS N/D 
Entrada no 
CARF 

31 
10108.001636/200
8-90 

mai/17  N/D  Multa Administrativa N/D 
Entrada no 
CARF 
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32 
11080.726261/201
3-50 

nov/17  N/D  N/D N/D 
Em processo 
de Triagem no 
CARF 

33 
11080.726262/201
3-02 

nov/17  N/D  
Contribuição Previdenciária 
Patronal 

N/D 
Em processo 
de Triagem no 
CARF 

34 
11080.726263/201
3-49 

nov/17  N/D  IRRF e Multa Administrativa N/D 
Em processo 
de Triagem no 
CARF 

35 
11080.726489/201
3-40 

nov/17  N/D  N/D N/D 
Em processo 
de Triagem no 
CARF 

36 
11080.726491/201
3-19 

nov/17  N/D  Terceiros *** N/D 
Em processo 
de Triagem no 
CARF 

37 
16682.900165/201
4-03 

nov/17  N/D  IPI N/D 
Entrada no 
CARF 

38 
16682.721022/201
3-48 

dez/17  N/D  IRRF e Multa Administrativa N/D 
Entrada no 
CARF 

39 
16682.721019/201
3-24 

dez/17  N/D  IRRF e Multa Administrativa N/D 
Entrada no 
CARF 

APURAÇÃO DOS VALORES TOTAIS * VALORES EM MILHARES     
**** NÃO SE APLICA 
(N/A) 

  

TOTAL DE PROCESSOS 39 ** NÃO DEFINIDOS (N/D)      
  

TOTAL DOS VALORES 
DISCUTIDOS 

R$                  
3.160.353.394,64 

*** PROCESSOS ENVOLVENDO OUTRAS EMPRESAS, COLIGADAS E 
CONTROLADAS. 

  

FONTE: Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, 2018 

 

Conforme apresentado no quadro anterior, o número de processos que estão 

aguardando julgamento do CARF são 31 (trinta e um), outros 8 (oito) processos já 

tiveram suas decisões prolatadas, contudo, estão em fase de recursos, o que pode 

resultar em alterações nos haveres apurados. As lides que já foram julgadas totalizam 

o valor de R$ 3.160.353.394,64 (três bilhões, cento e sessenta milhões, trezentos e 

cinquenta e três mil, trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos) 

O valor sob julgamento do CARF, conforme apresentado acima é 

aproximadamente 9 (nove) vezes superior ao resultado apurado no exercício do ano 

de 2017 (dois mil e dezessete), como exposto abaixo: 
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Figura 4 - Demonstração do Resultado do Exercício Gerdau 

 
Fonte: Relatório para investidores – Gerdau, 2017 

 
 

Quadro 22 - Comparativo do valor em juízo com o resultado do exercício da Gerdau 

 
FONTE: Relatório para investidores Gerdau, 2018 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, 2018 

 

338.667.000,00-R$       

3.160.363.394,64R$    

9,33

Lucro (prejuízo) do exercício

* Relação de vezes do valor em julgamento, comparado com 

o resultado do período

Análise de valores em julgamento comparados com o 

resultado da empresa para o exercício de 2017

GERDAU S.A.

Proporção dos valores julgados*

Valor total dos Processos
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O valor sub judice é significativo e pode afetar diretamente o valor do resultado 

apresentado aos investidores, como foi possível identificar caso haja uma 

determinação de pagamento dos valores discutidos os prejuízos podem aumentar 

consideravelmente. Como reflexo de uma possível decisão judicial para quitação dos 

valores em julgamento, a companhia teria sua posição financeira e econômica 

comprometida, reduzindo a atratividade para receber investimentos. O CPC 25 

determina o provisionamento para contingências, dentre esses, a provisão para 

contingências administrativas e judiciais, portanto, a companhia deve registrar em seu 

passivo os recursos possíveis de fluírem da organização para o pagamento de litígios. 

O que remete ao processo de número 16.682.720271/2011-54, deve ser 

colocado em foco, uma vez que a Gerdau S.A. está sendo julgada por uma má 

classificação de despesa. Essa causa trata do registro de uma despesa com 

amortização de ágio, quando na verdade a Delegacia da Receita Federal identificou 

uma operação societária, sendo essa no valor de R$ 3.134.243.953,83 (três bilhões, 

cento e trinta e quatro milhões, duzentos e quarenta e três mil, novecentos e cinquenta 

e três reais e oitenta e três centavos), que é o montante em questão no CARF. O litígio 

anteriormente citado corresponde a aproximadamente 99,17% (noventa e nove 

vírgula dezessete por cento) do total já julgado no Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais em causas envolvendo a Gerdau S.A. no período referente a janeiro 

de 2013 até janeiro de 2018. 

Torna-se necessário ressaltar que o processo analisado acima verifica uma 

despesa lançada pela Gerdau, que segundo a Receita Federal não é passível de ser 

registrada, uma vez que a operação apresentada pela companhia não tem em sua 

essência o conceito de aquisição conforme apresentado nos autos no processo. 

Os pontos apresentados anteriormente são essenciais, além de serem 

observados pelos stakeholders durante a realização de negócios, são também, 

demonstrações para os já acionistas ou novos investidores. Uma vez que essas são 

evidências de como a cúpula administrativa irá dirigir a companhia, por exemplo, uma 

má observação dos prazos legais, desobediência aos padrões das normas brasileiras 

e internacionais de contabilidade e uma apuração errônea de bases tributárias, fará 

com que as informações oferecidas pela organização não sejam fidedignas, o que 

acarretará na perda de confiabilidade e aumento da insegurança dos stakeholders na 

realização de suas transações. 
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Indo além, uma companhia que não oferece segurança e não é confiável 

perderá valor de mercado, o que por sua vez resultará num maior custo de capital, 

elevação dos custos operacionais e consequente redução dos resultados. Caso o 

cenário seja duradouro a organização perderá sua competitividade e poderá ter 

dificuldade para honrar com seus pagamentos. Toda argumentação anteriormente 

apresentada está diretamente relaciona aos princípios da Governança Corporativa já 

salientados nesse trabalho, portanto, a entidade deve estar atenta as seguintes 

questões, qualidade da informação ofertada, observância da legislação tributária e 

normas brasileiras de contabilidade, prazos legais para reportar informação ao fisco, 

características societárias e práticas administrativas.  

Observadas as perspectivas tratadas, os conceitos e princípios da Governança 

Corporativa estarão presentes na companhia, o que trará confiabilidade e segurança 

aos investidores, acarretando aproximação das necessidades dos diferentes 

stakeholders. Gerando, por sua vez, uma valorização da companhia no tocante a 

proteção dos já ou novos acionistas. 

 

3.5.7.5.Processos CARF – Usiminas S.A. 

 

É interessante observar que apesar do tempo de mercado a Usiminas S.A. não 

conta com tantos processos em análise no CARF, especificamente no período de 

análise, janeiro de 2013 até janeiro de 2018. Contudo, no período anteriormente 

descrito a companhia conta com 19 (dezenove) processos, sendo, 6 (seis) processos 

em fases iniciais e 13 (treze) processos em fase de recursos ou julgados. Conforme 

quadro abaixo: 

 

Quadro 23 - Lista de Processos Usiminas S.A. 

USIMINAS S.A. 

PROCESSOS EM ANÁLISE NO CARF PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/2013 até 01/01/2018 

QTD 
NÚMERO DO 
PROCESSO 

DATA 
VALOR 

DISCUTIDO 
OBJETO DE 
DISCUSSÃO 

DECISÃO 
JUDICIAL 

SITUAÇÃO 

1 
13603.000421/2
006-97 

abr/1
3 

 N/D  

IRPJ / CSLL - 
Prazo para 
compensação e 
acolhimento de 
direito a crédito 
tributário 

Provimento ao 
recurso especial do 
contribuinte 

Em fase de 
recursos 
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2 
10680.000735/2
005-06 

dez/1
5 

 R$       
1.356.460,50  

COFINS - Valor 
remanescente 

Provimento ao 
recurso voluntário do 
contribuinte 

Em fase de 
recursos 

3 
35138.000003/2
007-57 

nov/1
3 

 R$       
2.348.250,06  

Contribuições 
Previdenciárias 
prazo decadencial 

Provimento ao 
recurso voluntário do 
contribuinte 

Julgado 

4 
15504.001022/2
007-78 

fev/13  N/D  
Contribuições 
Previdenciárias 

Recurso do 
contribuinte negado 

Julgado 

5 
10680.013971/2
007-46 

ago/1
3 

 N/D  
Contribuições 
Previdenciárias 

Recurso do 
contribuinte negado 

Julgado 

6 
10680.016230/2
004-74 

abr/1
3 

 N/D  IRPJ / CSLL 
Recurso especial do 
contribuinte 

Em fase de 
julgamento 

7 
15504.007680/2
008-54 

nov/1
3 

 N/D  

Contribuições 
Sociais devidas ao 
INSS, parte 
destinada a 
terceiros 

Recurso do 
contribuinte negado 

Em fase de 
recursos 

8 
10680.904275/2
009-11 

out/14  N/D  
CSLL - 
Compensaçao de 
saldo negativo 

N/D 
Entrada no 
CARF 

9 
10680.910405/2
009-46 

04/de
z 

 R$       
4.759.807,39  

CSLL - 
Compensação de 
saldo negativo com 
valor discutido 
judicialmente 

Recurso do 
contribuinte negado 

Em fase de 
recursos 

10 
16643.000217/2
010-74 

dez/1
3 

 R$    
239.582.495,
40  

Base de Cálculo do 
IRPJ / CSLL de 
lucro provenientes 
do exterior 

Contribuinte desistiu 
do processo 

Julgado 

11 
10680.934094/2
009-19 

nov/1
3 

 R$       
5.193.579,28  

CSLL - 
Compensação 
tributária de saldo 
negativo 

Recurso voluntário 
do contribuinte aceito 

Em fase de 
recursos 

12 
10680.910299/2
010-34 

fev/13  N/D  IRRF 
Recurso voluntário 
solicitado 

Entrada no 
CARF 

13 
10680.911035/2
011-89 

ago/1
3 

 R$       
1.556.454,81  

CSLL - 
Compensação 
tributária de saldo 
negativo 

Recurso do 
contribuinte negado, 
base de cálculo 
CSLL mantida 

Em fase de 
recursos 

14 
15983.000699/2
007-43 

set/13  N/D  

Contribuições 
Sociais ao INSS - 
Responsabilidade 
solidária 

Recurso do 
contribuinte aceito e 
decisão de primeira 
instância anulado 

Em fase de 
recursos 

15 
10680.911036/2
011-23 

mar/1
4 

 R$     
34.995.348,2
1  

IRRF - 
Comprovação de 
rentenção 

Recurso volutário 
solicitado 

Em fase de 
recursos 

16 
15504.726224/2
011-11 

nov/1
7 

 N/D  Multa Admiistrativa 
Recurso voluntário 
solicitado 

Entrada no 
CARF 
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17 
15504.726599/2
011-72 

nov/1
7 

 N/D  N/D N/D 
Entrada no 
CARF 

18 
10600.720032/2
013-42 

nov/1
4 

 N/A  
IRPJ / CSLL- Lucro 
provenientes do 
exterior 

Provimento parcial de 
recurso do 
contribuinte 

Em fase de 
recursos 

19 
15504.018604/2
010-99 

abr/1
7 

 N/D  N/D 
Recurso voluntário 
solicitado 

Entrada no 
CARF 

APURAÇÃO DOS VALORES TOTAIS 
* VALORES EM 
MILHARES     

**** NÃO SE APLICA 
(N/A)   

TOTAL DE 
PROCESSOS 19 

** NÃO DEFINIDOS 
(N/D)        

TOTAL DOS VALORES 
DISCUTIDOS 

 R$                        
289.792.395,65  

*** PROCESSOS ENVOLVENDO OUTRAS EMPRESAS, 
COLIGADAS E CONTROLADAS.   

Fonte: Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, 2018 

 

Os processos já analisados ou em fase de recursos, que tiveram seus valores 

divulgados, tem-se um montante de R$ 289.792.395,65 (duzentos e oitenta e novo 

milhões, setecentos e noventa e dois mil, trezentos e noventa e cinco reais e sessenta 

e cinco centavos), esse valor é significado e caso sejam devidos tributos ou multas 

baseadas nesses haveres, os valores podem superar os R$ 98.000.000,00 (noventa 

e oito milhões de reais). Diante disso, pode-se afirmar que o valor é significado e pode 

afetar diretamente o resultado da companhia, consequentemente reduzindo a 

distribuição de dividendos ou constituição de reservas conforme determina a lei. 

Conforme destacado na planilha abaixo: 
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Quadro 24 - Projeção dos valores para possível pagamento 

DEMONSTRAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO 

TRIBUTO ALÍQUOTA BASE DE CÁLCULO  R$ 289.792.395,65    

CSLL 9%  R$     26.081.315,61     

IRPJ 15%  R$     43.468.859,35     

ADIC. IRPJ 10%  R$     28.955.239,57     

Valor total   R$     98.505.414,52     

OBSERVAÇÃO      

Valores apurados com base nos autos analisados    

Trata-se de uma observação direta, sem qualquer impacto judicial.   

Trata-se de uma demonstração do impacto que pode ser gerado na companhia   

Fonte: Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, 2018 

 
Prosseguindo na importância discutida no CARF, vamos basear o valor 

possível de tributação em comparação com a Demonstração do Resultado do 

Exercício (DRE) do ano de 2017 (dois mil e dezessete), para facilitar a compreensão 

a seguir é apresentada a DRE: 

 

Figura 5 - Demonstração do resultado do exercício Usiminas

 
Fonte: Relatório para investidores – Usiminas S.A., 2017 
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Neste momento pode-se estabelecer uma relação percentual entre os haveres 

discutidos no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com o resultado da 

Usiminas para o ano de 2017, conforme planilha abaixo: 

 

Quadro 25 - Comparativo dos valores em juízo com o Resultado do Exercício 

USIMINAS S.A. 

Análise de valores em julgamento comparados com o 
resultado da empresa para o exercício de 2017 

Lucro do exercício R$       315.080.000,00 

Valor total dos Processos R$       289.792.395,65 

Relação percentual com a DRE 91,97% 

Fonte: Conselho Administração de Recursos Fiscais, 2018 

 

Portanto, os valores em discussão no CARF representam 91,97% do lucro 

líquido da Usiminas S.A. para o exercício de 2017, o que demonstra o quão 

significativo é o montante sub judice, trazendo para o valor possível de serem pagos 

em tributos, chegamos aos seguintes dados: 

 

Quadro 26 - Comparativo dos projetados para pagamento com o Resultado 
do Exercício 

USIMINAS S.A. 

Lucro do exercício R$       315.080.000,00 

Valor aproximado de tributos R$         98.505.414,52 

Relação com o lucro líquido 31,26% 

Fonte: Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, 2018 
 

 

O quadro acima permite concluir que aproximadamente 31,26% do lucro líquido 

de 2017, isto é, R$ 98.505.414,52 (noventa e oito milhões, quinhentos e cinco mil, 

quatrocentos e quatorze reais e cinquenta e dois centavos) podem ser necessários 

para realizar pagamentos de litígios. Destaca-se que essas são avaliações, que 

nenhum valor foi efetivamente pago, uma vez que os causas ainda estão em fase de 

recursos. 

Diante de tudo que foi falado, é essencial focar em alguns aspectos, isto é, 

todos valores acima apresentados são significados e podem impactar 
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expressivamente a situação econômica e financeira da Usiminas. Além disso, essas 

são evidências que podem ser utilizadas para a realização de investimento, isto é, são 

informações que podem direcionar ou já acionistas a venderem suas posições, ou a 

influenciar negativamente os possíveis acionários.  

Todas essas características devem ser observadas, uma vez que as atividades 

da cúpula administrativa são repassadas aos diferentes stakeholders através das 

informações que são publicadas, seja através de processos judiciais, demonstrações 

contábeis e qualquer outro relatório, o que por sua afirma uma posição estática da 

companhia, obrigando aos interessados a estabelecerem conclusões, ratificando a 

relevância dos princípios da Governança Corporativa e a transparência das 

organizações. 

É essencial principalmente em casos que toquem processos milionários, isto é, 

além dos autos a companhia deve estar aberta a novas consultas, demonstrando aos 

seus stakeholders que deseja transparência. Além disso, deve-se levar em 

consideração as disposições legais e as normas brasileiras e internacionais de 

contabilidade, uma vez que é necessário que as quantias possíveis de verterem da 

empresa devem ser registradas como provisões em seus passivos.  

O registro de provisões confirma a essencialidade da observação dos princípios 

contábeis e de governança, pois, ao impactar negativamente o passivo da companhia, 

haverá por consequência uma piora em seus índices econômicos e financeiros. E para 

ser transparente além do registro fidedigno de tais informações e igualmente relevante 

que haja tempestividade, possibilitando que os stakeholders tenham ciência e possam 

tomar suas decisões. 

 

3.5.7.6.Provisões judiciais 

 

Conforme descrito as provisões são obrigatórias, uma vez que os passivos 

apesar de não estarem realmente definidos podem acontecer, portanto, de maneira 

preventiva o CPC 25 determina que essas provisões estejam registradas. 

 

3.5.7.7.GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. 

 

Diante dessa demanda, demonstra-se a seguir a importância e evolução dos 

valores registrados pelas companhias pesquisadas em seus passivos referentes as 
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provisões, que são advindas processos judiciais de ordem tributária, trabalhista e 

cível. 

Todos os valores que são apresentados a seguir estão em milhares de reais: 

 
Figura 6 - Provisões judiciais - GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. 

 
Fonte: Demonstrações Financeiras GOL Linhas Aéreas – 2014. 

 

A evolução dos valores ocorreu da seguinte forma, em 31 de dezembro de 

2013, a GOL acumulado um provisionamento judicial de $ 117.565 (cento e dezessete 

mil, quinhentos e sessenta e cinco), valores em milhares de reais, por sua vez no 

mesmo dia do ano de 2014, o valor era de $ 102.093 (cento e dois mil e noventa e 

três), redução de 13,16% (treze vírgula dezesseis por cento). 
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Figura 7 - Provisões judiciais - GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. 

 
Fonte: Demonstrações Financeiras GOL Linhas Aéreas – 2016 

 

A evolução das provisões judicias para o ano de 2015, quando comparados 

com o ano anterior, ocorre da seguinte maneira, em dezembro de 2014 o valor 

provisionado era de $ 102.093 (centro e dois mil e noventa e três) para $ 144.355 

(cento e quarenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e cinco) em 2015, uma elevação 

de $ 42.262 (quarenta e dois mil, duzentos e sessenta e dois), equivalente à 41,40% 

(quarenta e um vírgula de quarenta por cento). 

No ano de 2016 o valor das provisões eram de $ 205.532 (duzentos e cinco mil, 

quinhentos e trinta e dois), traduzidos em $ 61.177 (sessenta e um mil, centro e 

setenta e sete) ou 42,38% das provisões do ano de 2015. Já em 2017 os montantes 

provisionados chegam aos seguintes números $ 207.597 (duzentos e sete mil, 

quinhentos e noventa e sete), conforme demonstrado na figura abaixo: 
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Figura 8 - Provisões judiciais - GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. 

 
Fonte: Demonstrações Financeiras GOL Linhas Aéreas – 2017 

 

Como já demonstrado as provisões são obrigatórias e devem ser registradas 

no passivo quando forem prováveis de ocorrem, a reversão ou redução desses 

valores podem trazer significativas alterações no resultados da GOL, por 

consequência tornando a posição financeira e econômica da companhia favorável, e 

proporcionando aos stakeholders as disposições da cúpula administrava. Abaixo está 

um resumo das provisões que foram constituídas ou efetivamente realizadas:  
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Quadro 27 - Resumo de provisões judicias GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. 

GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. 

RESUMO DAS PROVISÕES JUDICIAIS 

TRANSAÇÃO ANO VALOR 

Provisões para Processos Judiciais 
2013 

117.565,00 

Provisões Realizadas 0,00 

Provisões para Processos Judiciais 
2014 

129.810,00 

Provisões Realizadas -27.717,00 

Provisões para Processos Judiciais 
2015 

144.355,00 

Provisões Realizadas -2.202,00 

Provisões para Processos Judiciais 
2016 

205.532,00 

Provisões Realizadas -128.067,00 

Provisões para Processos Judiciais 
2017 

207.597,00 

Provisões Realizadas -156.198,00 

       
TOTAL DAS PROVISÕES 
REALIZADAS  -314.184,00 

* Valores em milhares de reais    

FONTE: Demonstrações Financeiros - GOL Linhas Aéreas 

 

O total das provisões que foram realizadas é significativo, como demonstrado 

acima, por isso tamanho o impacto gerado nos resultados da GOL. O que leva 

diretamente aos princípios da governança, apesar das informações acima estarem 

disponibilizadas aos já acionistas ou novos, pode-se, dizer que mitigar tais números, 

processos judiciais ou erros empresariais vão oferecer reflexos positivos nos 

pressupostos da governança, isto é, transparência, equidade, responsabilidade 

corporativa e prestação de contas. 

 

3.5.7.8.Provisões – Azul Linhas Aéreas S.A. 

 

Conforme descrito as provisões são obrigatórias, uma vez que os passivos 

apesar de não estarem realmente definidos podem acontecer, portanto, de maneira 

preventiva o CPC 25 determina que essas provisões estejam registradas. 

Diante dessa demanda, demonstra-se a seguir a importância e evolução dos 

valores registrados pelas companhias pesquisadas em seus passivos referentes as 

provisões, que são advindas processos judiciais de ordem tributária, trabalhista e 

cível. 

Todos os valores que são apresentados a seguir estão em milhares de reais: 
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Figura 9 - Provisões judiciais - Azul Linhas Aéreas S.A. 

 
Fonte: Demonstrações Financeiras Azul Linhas Aéreas S.A. – 2014 

 
A evolução dos valores ocorreu da seguinte forma, em 31 de dezembro de 

2013, a Azul acumula um provisionamento judicial de $ 21.985 (vinte e um mil, 

novecentos e oitenta e cinco), valores em milhares de reais, por sua vez no mesmo 

dia do ano de 2014, o valor era de $ 29.665 (vinte e nove mil, seiscentos e sessenta 

e cinco), elevação de 34,93% (trinta e quatro vírgula noventa e três por cento). 

 

Figura 10 - Provisões judiciais - Azul Linhas Aéreas S.A. 

 
Fonte: Demonstrações Financeiras Azul Linhas Aéreas S.A. – 2017 
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A evolução das provisões judicias para o ano de 2015, quando comparados 

com o ano anterior, ocorre da seguinte maneira, em dezembro de 2014 o valor 

provisionado era de $ 29.665 (vinte e nove mil, seiscentos e sessenta e cinco) para $ 

51.419 (cinquenta e um mil, quatrocentos e dezenove) em 2015, uma elevação de $ 

21.754 (vinte e um mil, setecentos e cinquenta e quatro), equivalente à 73,33% 

(setenta e três vírgula trinta e três por cento). 

No ano de 2016 o valor das provisões eram de $ 48.230 (quarenta e oito mil, 

duzentos e trinta), traduzidos em $ 3.189 (três mil, cento e oitenta e nove) ou uma 

redução de 6,20% (seis vírgula vinte por cento) das provisões do ano de 2015. Já em 

2017 os montantes provisionados chegam aos seguintes números $ 52.194 

(cinquenta e dois mil, cento e noventa e quatro). 

Como já demonstrado as provisões são obrigatórias e devem ser registradas 

no passivo quando forem prováveis de ocorrem, a reversão ou redução desses 

valores podem trazer significativas alterações nos resultados da Azul, por 

consequência tornando a posição financeira e econômica da companhia favorável, e 

proporcionando aos stakeholders as disposições da cúpula administrava. Abaixo está 

um resumo das provisões que foram constituídas ou efetivamente realizadas: 

 
Quadro 28 - Resumo das Provisões Judiciais Azul Linhas Aéreas S.A. 

AZUL LINHA AÉREAS S.A. 

RESUMO DAS PROVISÕES JUDICIAIS 

TRANSAÇÃO ANO VALOR 

Provisões constituídas 
2013 

21.985,00 

Provisões realizadas -10.097,00 

Provisões constituídas 
2014 

29.665,00 

Provisões realizadas -26.066,00 

Provisões constituídas 
2015 

51.419,00 

Provisões realizadas -41.001,00 

Provisões constituídas 
2016 

48.230,00 

Provisões realizadas -56.245,00 

Provisões constituídas 
2017 

52.194,00 

Provisões realizadas -75.645,00 

       

TOTAL DAS PROVISÕES REALIZADAS  -209.054,00 

* Valores em milhares de reais    
FONTE: Demonstrações Financeiros - Azul Linhas Aéreas S.A. 

 
O total das provisões que foram realizadas é significativo, como demonstrado 

acima, por isso tamanho o impacto gerado nos resultados da Azul. O que leva 
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diretamente aos princípios da governança, apesar das informações acima estarem 

disponibilizadas aos já acionistas ou novos, pode-se, dizer que mitigar tais números, 

processos judiciais ou erros empresariais vão oferecer reflexos positivos nos 

pressupostos da governança, isto é, transparência, equidade, responsabilidade 

corporativa e prestação de contas. 

 

3.5.7.9.Provisões – Gerdau S.A. 

 

Todos os valores que são apresentados a seguir estão em milhares de reais, 

abaixo estão apresentados os valores das provisões para os anos de 2013 e 2014: 

 

Figura 11 - Provisões judiciais - Gerdau S.A. 

 

Fonte: Demonstrações Financeiras Gerdau S.A. – 2014. 

 

A evolução dos valores ocorreu da seguinte forma, em 31 de dezembro de 

2013, a Gerdau acumula um provisionamento judicial de $ 1.294.598 (um milhão, 

duzentos e noventa e quatro mil, quinhentos e noventa e oito), valores em milhares 

de reais, por sua vez no mesmo dia do ano de 2014, o valor era de $ 1.576.355 (um 

milhão, quinhentos e setenta e seis mil, trezentos e cinquenta e cinco), elevação de 

21,76% (vinte e um vírgula setenta e seis por cento). 
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Figura 12 - Provisões judiciais - Gerdau S.A. 

 
Fonte: Demonstrações Financeiras Gerdau S.A. – 2016 

 

A evolução das provisões judicias para o ano de 2015, quando comparados 

com o ano anterior, ocorre da seguinte maneira, em dezembro de 2014 o valor 

provisionado era de $ 1.576.355 (um milhão, quinhentos e setenta e seis mil, trezentos 

e cinquenta e cinco) para $ 1.904.730 (um milhão, novecentos e quatro mil, setecentos 

e trinta) em 2015, uma elevação de $ 328.375 (trezentos e vinte e oito mil, trezentos 

e setenta e cinco), equivalente à 20,83% (vinte vírgula oitenta e três por cento). 

No ano de 2016 o valor das provisões eram de $ 2.239.226 (dois milhões, 

duzentos e trinta e nove mil, duzentos e vinte e seis), traduzidos em $ 334.496 

(trezentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e noventa e seis) ou uma elevação de 

17,56% (dezessete vírgula cinquenta e seis por cento) das provisões do ano de 2015. 

Já em 2017 os montantes provisionados chegam aos seguintes números $ 827.883 

(oitocentos e vinte e sete mil, oitocentos e oitenta e três), uma redução significativa 

quando o foco está no ano de 2016, resumida em 63,03% (sessenta e três vírgula 

zero três por cento) a menos. Conforme apresentado abaixo: 
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Figura 13 - Provisões judiciais - Gerdau S.A. 

 
Fonte: Demonstrações Financeiras Gerdau S.A. – 2016 

 

Como já demonstrado as provisões são obrigatórias e devem ser registradas 

no passivo quando forem prováveis de ocorrem, a reversão ou redução desses 

valores podem trazer significativas alterações nos resultados da Azul, por 

consequência tornando a posição financeira e econômica da companhia favorável, e 

proporcionando aos stakeholders as disposições da cúpula administrava. Abaixo está 

um resumo das provisões que foram constituídas ou efetivamente realizadas: 

 

Quadro 29 - Resumo das Provisões Judiciais Azul Linhas Aéreas S.A. 

GERDAU S.A. 

RESUMO DAS PROVISÕES JUDICIAIS 

TRANSAÇÃO ANO VALOR 

Provisões constituídas 
2013 

1.294.598,00 

Provisões realizadas -209.485,00 

Provisões constituídas 
2014 

1.576.355,00 

Provisões realizadas -59.833,00 

Provisões constituídas 
2015 

1.904.730,00 

Provisões realizadas -129.119,00 

Provisões constituídas 
2016 

2.239.226,00 

Provisões realizadas -157.411,00 

Provisões constituídas 
2017 

827.883,00 

Provisões realizadas -1.938.886,00 

           

TOTAL DAS PROVISÕES REALIZADAS   -2.494.734,00 

* Valores em milhares de reais    

FONTE: Demonstrações Financeiras - Gerdau S.A. 
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O total das provisões que foram realizadas é significativo, como demonstrado 

acima, por isso tamanho o impacto gerado nos resultados da Gerdau. O que leva 

diretamente aos princípios da governança, apesar das informações acima estarem 

disponibilizadas aos já acionistas ou novos, pode-se, dizer que mitigar tais números, 

processos judiciais ou erros empresariais vão oferecer reflexos positivos nos 

pressupostos da governança, isto é, transparência, equidade, responsabilidade 

corporativa e prestação de contas. 

 

3.5.7.10.Provisões – Usiminas S.A. 

 

Todos os valores que são apresentados a seguir estão em milhares de reais, 

abaixo estão apresentados os valores das provisões para os anos de 2013 e 2014: 

 

Figura 14 - Provisões judiciais - Usiminas S.A. 

 
Fonte: Demonstrações Financeiras Usiminas S.A. – 2014. 

 

A evolução dos valores ocorreu da seguinte forma, em 31 de dezembro de 

2013, a Usiminas acumula um provisionamento judicial de $ 506.679 (quinhentos e 

seis mil, seiscentos e setenta e nove), valores em milhares de reais, por sua vez no 

mesmo dia do ano de 2014, o valor era de $ 475.859 (quatrocentos e setenta e cinco 

mil, oitocentos e cinquenta e nove), redução de 6,08% (seis vírgula zero oito por 

cento). 
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Figura 15 - Provisões judiciais - Usiminas S.A. 

 
Fonte: Demonstrações Financeiras Usiminas S.A. – 2016 

 

A evolução das provisões judicias para o ano de 2015, quando comparados 

com o ano anterior, ocorre da seguinte maneira, em dezembro de 2014 o valor 

provisionado era de $ 475.859 (quatrocentos e setenta e cinco mil, oitocentos e 

cinquenta e nove) para $ 557.455 (quinhentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e 

cinquenta e cinco) em 2015, uma elevação de $ 81.596 (oitenta e um mil, quinhentos 

e noventa e seis), equivalente à 17,15% (dezessete vírgula quinze por cento). 

No ano de 2016 o valor das provisões eram de $ 607.863 (seiscentos e sete 

mil, oitocentos e sessenta e três), traduzidos em $ 50.408 (cinquenta mil, quatrocentos 

e oito) ou uma elevação de 9,04% (nove vírgula zero quatro por cento) das provisões 

do ano de 2015. Já em 2017 os montantes provisionados chegam aos seguintes 

números $ 668.964 (seiscentos e sessenta e oito mil, novecentos e sessenta e quatro), 

uma elevação quando o foco está no ano de 2016, resumida em 10,05% (dez vírgula 

zero cinco por cento). Conforme apresentado abaixo: 
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Figura 16 - Provisões judiciais - Usiminas S.A. 

 
Fonte: Demonstrações Financeiras Usiminas S.A. – 2016 

 

Como já demonstrado as provisões são obrigatórias e devem ser registradas 

no passivo quando forem prováveis de ocorrem, a reversão ou redução desses 

valores podem trazer significativas alterações nos resultados da Usiminas, por 

consequência tornando a posição financeira e econômica da companhia favorável, e 

proporcionando aos stakeholders as disposições da cúpula administrava. Abaixo está 

um resumo das provisões que foram constituídas ou efetivamente realizadas: 

 
Quadro 30 - Resumo das provisões judiciais - Usiminas S.A. 

USIMINAS S.A. 

RESUMO DAS PROVISÕES JUDICIAIS 

TRANSAÇÃO ANO VALOR 

Provisões para Processos Judiciais 
2013 

506.679,00 

Provisões Realizadas -159.007,00 

Provisões para Processos Judiciais 
2014 

475.859,00 

Provisões Realizadas -235.853,00 

Provisões para Processos Judiciais 
2015 

557.455,00 

Provisões Realizadas -98.454,00 

Provisões para Processos Judiciais 
2016 

607.863,00 

Provisões Realizadas -138.507,00 

Provisões para Processos Judiciais 
2017 

668.964,00 

Provisões Realizadas -248.683,00 

       

TOTAL DAS PROVISÕES REALIZADAS  -880.504,00 

* Valores em milhares de reais    

FONTE: Demonstrações Financeiros - Usiminas S.A. 
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O total das provisões que foram realizadas é significativo, como demonstrado 

acima, por isso tamanho o impacto gerado nos resultados da Usiminas. O que leva 

diretamente aos princípios da governança, apesar das informações acima estarem 

disponibilizadas aos já acionistas ou novos, pode-se, dizer que mitigar tais números, 

processos judiciais ou erros empresariais vão oferecer reflexos positivos nos 

pressupostos da governança, isto é, transparência, equidade, responsabilidade 

corporativa e prestação de contas. 

 

3.5.7.11. Aspectos finais 

 

Todos as conclusões apresentadas foram baseadas nos processos julgados ou 

que estão aguardando parecer no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. As 

análises são baseadas nos valores apresentados nos autos dos processos, contudo, 

podem sofrer alterações ou até mesmo deixarem de existirem de acordo com os 

pareceres dos juízes e/ou dos contribuintes, o que poderá fazer com que os valores 

após esgotamento de recursos sejam diferentes dos apresentados nessa pesquisa. 

Além disso, deve-se ressaltar que os valores em análise também pode ser base 

de cálculo para apuração tributária, o que varia de acordo com o tributo objeto de 

análise, o que novamente permite concluir que todos os valores aqui apresentados 

podem ser apenas base para o estabelecimento de uma perspectiva dos impactos 

que podem ser causados. 

Porém, mesmo diante de todas essas tratativas não pode-se retirar o valor 

decisivo que tais valores em julgamento podem ter sobre o desenvolvimento 

econômico-financeiro de uma companhia, bem como, as evidências que são ofertadas 

aos stakeholders no decorrer do processo judicial, mesmo com toda transparência 

oferecida pelos princípios da Governança Corporativa que foram apresentados, 

assim, as decisões são tomadas observando um conjunto de informações 

provenientes de relatórios e demonstrações, que auxiliam a tomada de decisões, mas 

ainda oferece uma perspectiva estática e desprovida do comportamentos tipicamente 

humanos, o que pode acarretar em uma série de variações que podem ser decisivas 

para se chegar a uma conclusão de investimento ou realização transações. 
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3.5.7.12.Processos identificados no Tribunal Superior do Trabalho 

 

A análise processual é importante, pois trará como a governança corporativa 

está sendo implementada dentro das companhias, quais são as possíveis 

consequências exercidas sobre o resultado das companhias pesquisadas. 

A consulta processual foi realizada no dia 04 de novembro de 2018, junto ao 

site do Tribunal Superior do Trabalho, seguindo o mesmo período de análise. 

Contudo, torna-se necessário salientar que o TST não permite alterar o espaço de 

tempo consultado. A listagem das causas que será apresentada a seguir não 

contempla processos já baixados, o que pode ser por desistência, acordo, 

arquivamento ou já julgados. 

 

• GOL Linhas Aéreas Inteligentes – 608 processos; 

• Azul Linhas Aéreas Inteligentes – 135 processos; 

• Gerdau S.A. – 264 processos; 

• Usiminas S.A. – 755 processos. 

  

É importante destacar que processos sob análise do TST em sua maioria é 

resultado de um desacordo, entre colaborador e companhia, porém, este é um fator 

que nenhuma das firmas neste trabalho pesquisadas podem controlar, mas existem 

mecanismos que podem reduzir as discussões judiciais e consequentemente 

reduzindo as provisões das empresas, diminuindo os passivos e elevando os 

resultados, por consequência auferindo maiores dividendos aos acionistas ou 

protegendo as entidades com a constituição de reservas. 

Como dito anteriormente reduzir o número de ações judiciais é um importante 

tratamento para que as companhias tenham reflexos significativos em seus 

resultados, portanto, as organizações devem estar constantemente preocupadas com 

o número e valores das causas que entram em análise judicial. Para agir de maneira 

preventiva e garantir como resultado melhores resultados nas práticas de governança, 

as empresas devem adotar métodos de recursos humanos objetivando tornar o 

relacionamento com os colaboradores transparente, que é dos pressupostos da 

governança, mas com reações favoráveis na igualdade, prestação de contas e 

responsabilidade da entidade. 
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Todas as corporações pesquisadas têm uma quantidade significativa de 

processos sob análise do TST, portanto, concretizar procedimentos para mitigar o 

montante de lides torna-se um direcionamento para os valores da governança, 

sinalizando aos stakeholders a preocupação das firmas em oferecer uma realidade do 

ambiente empresarial e os objetivos perseguidos pela cúpula administrativa das 

companhias. 

 

3.5.8.Instrumentos de apoio a governança corporativa 

Todas as companhias que atuam na bolsa de valores brasileira, principalmente 

às que estão listadas no IGC, fazendo parte dos diferentes níveis de governança da 

B3, tem em sua estrutura de informações instrumentos de apoio, como forma de 

garantir às práticas e qualidade de governança corporativa, conforme demonstrado 

nos quadros abaixo: 

 
3.5.8.1.GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. 

 
A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. conta com os instrumentos de apoio a 

governança corporativa descritos abaixo, além disso, a companhia está listada na B3 

no Nível 2 de governança. 

 

Quadro 31 - Instrumentos de apoio a Governança Corporativa 

GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. 

QTD INSTRUMENTOS DE APOIO A GOVERNANÇA CORPORATIVA 

1 Estatuto Social 

2 Atas e editais 

3 Estrutura de governança corporativa 

4 Código de ética 

5 Manual de conduta e regulamento disciplinar 

6 Regulamentos internos dos comitês e conselhos 

7 Políticas de relacionamentos com partes relacionadas 

8 Política de divulgação das informações 

9 Projeções financeiras e econômicas 

10 Relatórios dos órgãos reguladores CVM e SEC 

11 Divulgação do calendário do Conselho Administrativo 

12 Demonstrativos econômicos e financeiros 

13 Históricos de cotações e desempenho das companhias 

Fonte: Site institucional GOL Linhas Aéreas Inteligentes 
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3.5.8.2.Azul Linhas Aéreas S.A. 

 

A Azul Linhas Aéreas S.A. conta com os instrumentos de apoio a governança 

corporativa descritos abaixo, além disso, a companhia está listada na B3 no Nível 2 

de governança. 

 

Quadro 32 - Instrumentos de apoio a governança corporativa 

AZUL LINHAS AÉREAS S.A. 

QTD INSTRUMENTOS DE APOIO A GOVERNANÇA CORPORATIVA 

1 Estatuto Social 

2 Atas e editais 

3 Estrutura de governança corporativa 

4 Código de ética 

6 Políticas de relacionamentos com partes relacionadas 

7 Política de divulgação das informações 

8 Relatórios dos órgãos reguladores CVM e SEC 

9 Divulgação do calendário do Conselho Administrativo 

10 Demonstrativos econômicos e financeiros 

11 Históricos de cotações e desempenho das companhias 

Fonte: Site institucional Azul Linhas Aéreas S.A. 

 

3.5.8.3.Usiminas S.A. 

 

A Usiminas S.A. conta com os instrumentos de apoio a governança corporativa 

descritos abaixo, além disso, a companhia está listada na B3 no Nível 1 de 

governança. 
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Quadro 33 - Instrumentos de apoio a governança corporativa 

USIMINAS S.A. 

QTD INSTRUMENTOS DE APOIO A GOVERNANÇA CORPORATIVA 

1 Estatuto Social 

2 Atas e editais 

3 Estrutura de governança corporativa 

4 Código de ética 

5 Regulamentos internos dos comitês e conselhos 

6 Política de divulgação das informações 

7 Relatórios dos órgãos reguladores CVM e SEC 

8 Divulgação do calendário do Conselho Administrativo 

9 Demonstrativos econômicos e financeiros 

10 Históricos de cotações e desempenho das companhias 

Fonte: Site institucional Usiminas S.A. 

 

3.5.8.4.Gerdau S.A. 

 

A Gerdau S.A. conta com os instrumentos de apoio a governança corporativa 

descritos abaixo, além disso, a companhia está listada na B3 no Nível 1 de 

governança. 

 

Quadro 34 - Instrumentos de apoio a governança corporativa 

GERDAU S.A. 

QTD INSTRUMENTOS DE APOIO A GOVERNANÇA CORPORATIVA 

1 Estatuto Social 

2 Atas e editais 

3 Estrutura de governança corporativa 

4 Código de ética 

5 Políticas de relacionamentos com partes relacionadas 

6 Política de divulgação das informações 

7 Relatórios dos órgões reguladores CVM e SEC 

8 Digulgação do calendário do Conselho Administrativo 

9 Demonstrativos econômicos e financeiros 

10 Históricos de cotações e desempenho das companhias 

Fonte: Site institucional Gerdau S.A. 
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3.5.8.5.Considerações finais 

 

A construção teórica permitiu compreender que a Governança Corporativa 

atualmente não está mais apenas em livros e estudos, hoje é uma realidade 

implementada nas companhias, mas além disso, hodiernamente os princípios de 

governança passaram a ser uma exigência, companhias com práticas arraigadas de 

transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa 

tornaram-se mais atrativas e suscetíveis a receberem investimentos, uma vez que 

oferecem maior segurança aos acionistas novos ou já existentes. 

Foi possível identificar pontos essenciais para obter-se maior qualidade de 

governança, que são, tamanho do conselho de administração, implantação de um 

comitê de governança, auditoria independente realizada por companhia reconhecida 

no mercado, sendo, inclusive os estudiosos citam as quatro maiores (big four) 

companhias. Foi também colocado em foco a quantidade de ações disponíveis para 

compra, free float, a literatura fala de valores superiores 25% (vinte e cinco por cento) 

de ações sendo negociadas na bolsa de valores. 

Algumas das determinações acima descritas são obrigações determinadas 

pela B3, como foi possível perceber ao longo da construção teórica, portanto, não são 

diferenciais nas práticas de governança. Contudo, mesmo diante do reconhecimento 

de variáveis essenciais a governança corporativa, companhias que estão listadas no 

IGC da B3 devem atender aos padrões de divulgação de relatórios, conforme Quadro 

2 – Comparativo dos Níveis de Governança Corporativa. Porém, demonstrações 

contábeis são elaboradas de maneira geral, representam um momento estático da 

companhia e não podem garantir que os direitos dos acionistas majoritários ou 

minoritários não sejam expropriados. 

O que nos permite concluir que apesar de aumentar a divulgação informacional, 

garantir que os stakeholders tenham acesso a informação, os padrões de governança 

desenvolvidos pela Bolsa de Valores Brasileiras nem sempre vão conferir 

transparência, segurança e equidade. Essa afirmação está baseada nos estudos 

realizados, isto é, consulta ao Conselho Administrativos de Recursos Fiscais, 

identificação dos tamanhos dos conselhos e comitês e Tribunal Superior do Trabalho. 

No tocante aos conselhos e comitês que constituem a estrutura de governança 

das companhias pesquisadas, todas as companhias têm em sua estrutura o Conselho 

de Administração, que é obrigação legal, portanto, deixando de ser um critério para 
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avaliação da governança corporativa praticada. Os estudiosos afirmam que o tamanho 

do Conselho de Administração e sua independência são essenciais para a qualidade 

da governança corporativa, por ordem crescente, Gerdau S.A. (07 membros), 

Usiminas S.A. (08 membros, mais 08 suplentes, GOL Linhas Aéreas Inteligentes (09 

membros) e Azul Linhas Aéreas (11 membros).  

Os Conselhos de Administração estão com aproximadamente o mesmo 

número de conselheiros, exceto, o conselho da Azul Linha Aéreas, portanto, essa é 

uma característica que pode dificultar a integração e implementação das práticas de 

governança. Outros conselho e comitê de suma importância são, Fiscal e de Auditoria, 

segundo os estudiosos essas são essenciais para manter a qualidade da governança, 

uma vez que, o Conselho Fiscal tem membros independentes e tem a função de 

reportar suas impressões acerca das práticas do Conselho Administrativo aos 

acionistas.  

O Comitê de Auditoria por sua vez tem a função de garantir a qualidade e 

fidedignidade das demonstrações contábeis, esse órgão torna-se, portanto, o elo de 

ligação da organização com a maioria dos investidores ou interessados. Além disso, 

esse comitê é diretamente relacionado aos auditores independentes. Nestes aspectos 

todas as companhias pesquisadas estão de acordo, tem em suas estruturas de 

governança, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria, todas são auditadas por 

companhias que estão entre as maiores do mundo (big four). Todas essas análises 

fazem com que as organizações atuem de maneira a garantir a qualidade da 

governança corporativa e suas práticas. 

.O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), instância onde 

processos tributários são discutidos, pesquisas confirmaram a existência de inúmeras 

causas das companhias neste trabalho estudadas, conforme Quadros, 19, 21 e 23. 

No período pesquisado, todas as companhias apresentaram valores significados em 

julgamento, exceto a Azul Linhas Aéreas. Os montantes sob judice tem representação 

percentual expressiva, quando comparados com as Demonstrações dos Resultados 

do Exercício para o ano de 2017. Portanto, caso a justiça determine o pagamento dos 

tributos devidos a posição financeira e econômica das empresas podem ser 

comprometidas, a distribuição de dividendos pode ser prejudicada, entre outros 

aspectos. O que permite concluir que apesar de adotar práticas de divulgação de 

informação conforme os níveis 1, 2 e 3 da B3, as companhias pesquisas podem 
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comprometer o direito dos acionistas, sendo, portanto, contrários os princípios de 

governança. 

Permanecendo na análise processual, durante as pesquisas, todas as 

companhias tem inúmeros processos em análise no Tribunal Superior do Trabalho 

(TST). É conhecido que discussões de cunho trabalhista muitas vezes não estão sob 

o controle da companhia, contudo, estratégias podem ser utilizadas para reduzir os 

litígios, sendo, maior clareza na comunicação com os colaboradores, além de procurar 

solucionar controvérsias antes que se tornarem processos. Adotar esses 

procedimentos reduzirá as despesas judiciais e provisões para discussões judiciais, o 

que gerará por consequência melhores resultados, tornando as companhias atrativas 

para receberem investimentos. 

Todas as tratativas anteriores conferem diferentes entendimentos, isto é, as 

empresas pesquisadas adotam as práticas de governança conforme determinação da 

B3, contudo, diante de todo o desenvolvimento do mercado global e da necessidade 

de se implementar melhores práticas para conferir transparência organizacional, 

equidade entre acionistas, melhor prestação de conta e elevação da responsabilidade 

corporativa em garantir o direito dos acionistas. Portanto, conclui-se que apesar de 

estarem aptas a operarem nos segmentos de mercado com governança corporativa 

diferenciada da B3, as companhias brasileiras pesquisadas podem ter suas 

credibilidades questionadas, uma vez que os sinais oferecidos aos stakeholders são 

diferentes. 

Mesmo que as companhias apresentem bons resultados financeiros e 

econômicos, as organizações podem ser impactadas negativa e significativamente por 

decisões do CARF ou do TST. Os Conselhos de Administração das entidades também 

podem ter seus trabalhos afetos, seja pelo tamanho desses ou pela falta de 

independência. 

Por fim, as companhias adotam os pressupostos da governança corporativa 

conforme determinado pela B3, contudo, diferentes tratativas ainda podem ser 

desenvolvidas, gerando melhores resultados no tocante a equidade, transparência, 

prestação de contas e responsabilidade corporativa. 
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CONCLUSÃO 

 

Conforme disposto no referencial teórico do presente trabalho, governança 

corporativa são processos, atividades corporativas, instrumentos de controle e 

métodos de divulgação informacional para garantir os direitos aos acionistas, manter 

a equidade, transparência, prestação de contas e responsabilidade corporativa. 

O órgão de regulação do mercado acionário brasileiro, que é, Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM), bem como a Bolsa de Valores Brasileiras, B3, estabelecem 

normas e diretrizes para garantirem maior transparência, caso que levou a criação dos 

diferentes níveis de governança, onde estão estabelecidos procedimentos adicionais 

de divulgação de informações. Porém, como foi identificado, às práticas de 

governança vão além das disposições da CVM e da B3. Os investidores buscam 

maiores formas de segurança para realizar seus negócios, por sua vez as companhias 

podem implementar práticas que visam maior qualidade de governança. 

Tratados todos os aspectos anteriores, objetivou-se reconhecer se as 

empresas têm os valores da governança corporativa praticados, consequentemente 

oferecendo maior segurança e equidade aos já acionistas e aos novos. Partindo desse 

princípio, as pesquisas demonstraram que as entidades adotam os instrumentos e 

exigências de divulgação e transparência conforme disposições legais e 

regulamentações em vigor, mas essas mesmas empresas não estão comprometidas 

a observar outras variáveis que podem comprometer significativamente os resultados 

das companhias, o que caracteriza uma expropriação dos direitos dos acionistas, 

consequentemente, contrariando os princípios da governança. 

Conclui-se, a governança corporativa não é apenas um conjunto de disposições 

legais e regulamentares para melhorar a divulgação de informações das companhias, 

agir com governança é buscar constantemente equidade, transparência, maior 

responsabilidade corporativa e a prestação de contas. Portanto, as entidades adotam 

as predisposições da CVM e da B3 para governança, contudo, outras técnicas que 

deveriam ser empregadas, como, redução dos números de conselhos, comitês e seus 

respectivos membros, melhores práticas de recursos humanos e a redução dos litígios 

tributários e trabalhistas, por consequência garantindo maior qualidade da governança 

e ofertando aos stakeholders maior segurança e igualdade. 

As limitações dos estudos dizem respeito aos seguintes aspectos; setores 

pesquisados, inúmeros existem, contudo, o estudo abordou o segmento industrial e a 
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aviação comercial; a crise brasileira gerou impactos significativos nos dois setores 

pesquisados, industrial e aviação comercial, portanto, pode haver diferentes 

impactados das práticas de governança corporativa em outros mercados; número de 

empresas pesquisadas torna-se um limitador, uma vez que inúmeras companhias 

integram o IGC e existem outros níveis de governança na B3; os valores analisados 

no CARF e no TST são afetados pela morosidade judicial, pela quantidade de 

processos ainda em fases iniciais de análise e a quantidade de litígios que entram 

nesses dois órgãos. 

Para estudos futuros seria essencial elevar no número de companhias 

pesquisadas, bem como, tratar outros segmentos de mercado e níveis de governança. 

Dessa forma, será possível estabelecer se os estudos neste trabalho tratados são 

práticas comum entre as empresas ou não. 

Além disso, analisar outros setores permite compreender a dimensão, 

diferenças e evolução da governança corporativa no mercado brasileiro, 

consequentemente verificar se as entidades oferecem aos investidores condições 

favoráveis para realização de negócios  
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