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RESUMO: O presente trabalho analisou o Índice de Governança das Estatais (IG-Sest) 

como indutor dos programas de compliance das empresas estatais federais, à luz da Lei 

nº 13.303, de 30 de junho de 2016, também conhecida como “Lei de Responsabilidade 

das Estatais”. Até então, as estatais não tinham uma lei específica que as regulasse, 

tampouco, instrumentos que pudessem avaliá-las no tocante à governança corporativa. 

Criada a lei, veio a obrigatoriedade de as empresas públicas observarem regras de 

governança corporativa, de transparência e de práticas de gestão de riscos. Para averiguar 

o cumprimento dessas exigências, a Secretaria de Coordenação e Governança das 

Empresas Estatais – Sest, órgão vinculado ao então Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão, instituiu o IG-Sest. O objetivo principal deste trabalho é o de 

discorrer sobre como o IG-Sest atuou para que as estatais, apesar da existência de um 

estatuto jurídico próprio, fossem obrigadas a cumprir determinados indicadores que 

passariam a mensurar a adequação delas às regras de compliance em suas governanças. 

A metodologia de pesquisa adotada foi a exploratória/bibliográfica. Já os objetivos 

específicos foram: identificar os mecanismos utilizados pela Secretaria das Estatais para a 

formatação dos indicadores de avaliação das empresas estatais; verificar os critérios de escolha 

das empresas que foram avaliadas; descrever como a Sest validou esses critérios e estabeleceu 

um ranking de performance das estatais, a partir do IG-SEST. Ao final, conclui-se que, 

sem o IG-Sest, a quantidade de instrumentos de governança adotada poderia ser 

mensurada, mas não a qualidade.  

Palavras-chave: IG-Sest, Lei nº 13.303/16, Governança Corporativa, 

Compliance/Integridade. 
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ABSTRACT: This paper analyzed the Governance Index of State-Owned Companies (IG-SEST) 

as an inducer of compliance programs of federal state-owned companies, in the light of Law No. 

13,303, of June 30, 2016, also known as “Law of Responsibility of State-Owned Companies”. 

Until then, state-owned companies did not have any specific laws to regulate them, nor 

instruments that could evaluate them with regard to corporate governance. After the law was 

created, it became mandatory for public companies to observe rules of corporate governance, 

transparency and risk management practices. In order to verify the fulfillment of these 

requirements, the Secretariat for Coordination and Governance of State-owned Companies - 

SEST, a body linked to the then Ministry of Planning, Development and Management, instituted 

the IG-SEST. The main objective of this work is to discuss how IG-SEST acted so that those 

state-owned companies, despite the existence of their own legal status, were required to comply 

with certain indicators that would now measure their adequacy to the compliance rules in their 

governance. The research methodology adopted was exploratory/bibliographic. The specific 

objectives: to identify the devices used by the State Secretariat to format the evaluation indicators 

of state-owned companies; verify the criteria for choosing the companies that were evaluated; 

Describe how SEST validates these criteria and define a performance ranking of state-owned 

companies, based on IG-SEST. In the end, it is concluded that, without the IG-SEST, the quantity 

of governance instruments adopted could be measured, but not their quality. 

Keywords: IG-SEST, Law No. 13,303 / 16, Corporate Governance, Compliance / Integrity. 
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INTRODUÇÃO 

De acordo com o 13º Boletim das Empresas Estatais Federais, o Brasil possui 200 

empresas estatais federais. Até 2016, essas empresas – em sua maioria - eram regidas pela 

Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conhecida como “Lei das S.A”. 

A partir de 2016, um novo marco foi estabelecido para a regulação das empresas 

públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias, com a criação da Lei nº 

13.303 – “Lei de Responsabilidade das Estatais” ou “Estatuto Jurídico das Empresas 

Estatais”. 

A Lei nº 13.303 determina que as estatais devem adotar regras de governança 

corporativa, de transparência e de estruturas e práticas de gestão de risco e de controle 

interno. Determina, também, que sejam elaborados códigos de conduta e integridade. 

A definição do que vem a ser programa de integridade é dada pelo Decreto nº 

8.420/2015, que regulamenta a Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção). Assim, a 

obrigatoriedade da adoção de programas de integridade é regulada por duas Leis: a nº 

13.303/2016 e a nº 12.846/2013 com os seus respectivos decretos regulamentadores: o nº 

8.945/2016 e nº 8.420/2015. 

Esse novo arcabouço jurídico obrigou as estatais a adotarem mecanismos de 

compliance e integridade, sobretudo, após a Secretaria de Coordenação e Governança das 

Empresas Estatais (Sest) estabelecer o Índice de Governança das Empresas Estatais - IG-

Sest. 

Compliance, deriva do verbo inglês “to comply”, que significa agir de acordo com 

uma regra, uma instrução interna, um comando ou um pedido a cumprir. Em síntese, é 

estar em conformidade com o cumprimento das normas reguladoras expressas nos 

estatutos sociais, regimentos internos e na legislação vigente. 

O IG-Sest criou um ranking das empresas estatais de acordo com o grau de 

implementação dos diversos mecanismos de compliance prescritos nos referidos 

diplomas legais, e que dizem respeito aos princípios de transparência da gestão e do 

interesse público. 
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O IG-Sest tem como objetivo acompanhar o desempenho da qualidade da 

governança das empresas estatais federais para fins de mensuração do cumprimento dos 

requisitos exigidos pela Lei nº 13.303/2016. 

Ressalte-se, por oportuno, que o IG-Sest foi criado pela Sest em cumprimento à 

sua missão de aperfeiçoar a atuação da União como acionista das empresas estatais 

federais, com vistas a potencializar os benefícios à sociedade. Nesse caso, não foi adotado 

um referencial teórico-jurídico prévio para a sua implementação, mas, apenas, os 

regramentos que deveriam ser seguidos pelas estatais. 

Este trabalho tem como objetivo demonstrar como o IG-SEST estimulou a 

implantação dos mecanismos de compliance nas estatais federais. Para tanto, foi realizada 

uma pesquisa em leis, decretos, normas e regulamentos que envolvem o tema. 

1. GOVERNANÇA CORPORATIVA DAS ESTATAIS FEDERAIS: 

ARCABOUÇO LEGAL 

Das 200 empresas estatais federais ativas no Brasil, segundo dados relativos ao 4º 

trimestre de 20195, 46 estavam sob controle direto da União e 154 sob controle indireto.  

Dentre as estatais sob o controle direto, 18 são dependentes do Tesouro Nacional 

e 28 não dependentes. Dependente é a empresa estatal que recebe do ente controlador 

(União, Estado ou Município) recursos financeiros para pagamento de despesas com 

pessoal ou de custeio em geral, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de 

aumento de participação acionária6. 

Empresa estatal, na definição do art. 2º, inciso I, do Decreto nº 8.9457, de 27 de 

dezembro de 2016, que regulamenta, no âmbito da União, a Lei nº 13.303, de 30 de junho 

 
5 Disponível em: <https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/boletim-

das-empresas-estatais-federais/arquivos/13a-edicao-boletim-das-empresas-estatais-federais.pdf > Acesso 

em  

 6 Art. 2º, inciso III, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – (LRF). 
7 Art. 2º Para os fins deste Decreto, considera-se: 

I - empresa estatal - entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, cuja maioria do capital 

votante pertença direta ou indiretamente à União; 

II - empresa pública - empresa estatal cuja maioria do capital votante pertença diretamente à União e cujo 

capital social seja constituído de recursos provenientes exclusivamente do setor público; 

III - sociedade de economia mista - empresa estatal cuja maioria das ações com direito a voto pertença 

diretamente à União e cujo capital social admite a participação do setor privado; 

IV - subsidiária - empresa estatal cuja maioria das ações com direito a voto pertença direta ou indiretamente 

a empresa pública ou a sociedade de economia mista; 

V - conglomerado estatal - conjunto de empresas estatais formado por uma empresa pública ou uma 

sociedade de economia mista e as suas respectivas subsidiárias; 

https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/boletim-das-empresas-estatais-federais/arquivos/13a-edicao-boletim-das-empresas-estatais-federais.pdf
https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/boletim-das-empresas-estatais-federais/arquivos/13a-edicao-boletim-das-empresas-estatais-federais.pdf
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de 2016, “é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, cuja maioria 

do capital votante pertença direta ou indiretamente à União”. 

Esse mesmo artigo define, no inciso II, o que é empresa pública “empresa estatal 

cuja maioria do capital votante pertença diretamente à União, e cujo capital social seja 

constituído de recursos provenientes exclusivamente do setor público”; sociedade de 

economia mista: empresa estatal cuja maioria das ações com direito a voto pertença 

diretamente à União e cujo capital admite a participação do setor privado”; e, subsidiária: 

“empresa estatal cuja maioria das ações com direito a voto pertença direta ou 

indiretamente a empresa pública ou a sociedade de economia mista”. 

A obrigatoriedade de as empresas estatais observarem regras de governança 

corporativa, de transparência e de práticas de gestão de riscos e de controle interno, vem 

expressa no Art. 6º da Lei 13.303/2016:  

Art. 6º O estatuto da empresa pública, da sociedade de economia mista e de 

suas subsidiárias deverá observar regras de governança corporativa, de 

transparência e de estruturas, práticas de gestão de riscos e de controle interno, 

composição da administração e, havendo acionistas, mecanismos para sua 

proteção, todos constantes desta Lei8. 

O que o artigo 6º determina é que as regras de governança estabelecidas na lei 

precisam constar do Estatuto Social de cada empresa estatal e de suas subsidiárias. 

O Art. 8º9, por sua vez, enumera diversos requisitos de transparência como: 

elaboração de carta anual com a explicitação dos compromissos de consecução de 

 
VI - sociedade privada - entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio 

próprio e cuja maioria do capital votante não pertença direta ou indiretamente à União, a Estado, ao Distrito 

Federal ou a Município; e 

VII - administradores - membros do Conselho de Administração e da Diretoria da empresa estatal. 

Parágrafo único. Incluem-se no inciso IV do caput as subsidiárias integrais e as demais sociedades em que 

a empresa estatal detenha o controle acionário majoritário, inclusive as sociedades de propósito específico. 

 
8 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13303.htm Acesso em 20 

jun. 2020.  
9 Lei Federal nº 13.303/2016. “Art. 8º As empresas públicas e as sociedades de economia mista deverão 

observar, no mínimo, os seguintes requisitos de transparência: 

I - elaboração de carta anual, subscrita pelos membros do Conselho de Administração, com a explicitação 

dos compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas pela empresa pública, pela sociedade 

de economia mista e por suas subsidiárias, em atendimento ao interesse coletivo ou ao imperativo de 

segurança nacional que justificou a autorização para suas respectivas criações, com definição clara dos 

recursos a serem empregados para esse fim, bem como dos impactos econômico-financeiros da consecução 

desses objetivos, mensuráveis por meio de indicadores objetivos; 

II - adequação de seu estatuto social à autorização legislativa de sua criação; 

III - divulgação tempestiva e atualizada de informações relevantes, em especial as relativas a atividades 

desenvolvidas, estrutura de controle, fatores de risco, dados econômico-financeiros, comentários dos 

administradores sobre o desempenho, políticas e práticas de governança corporativa e descrição da 

composição e da remuneração da administração; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13303.htm


9 

objetivos de políticas públicas pela empresa estatal; adequação do estatuto social à 

autorização legislativa de sua criação; divulgação de informações relevantes; divulgação 

de dados operacionais e financeiros; divulgação da carta anual de governança corporativa 

e de relatório anual integrado de sustentabilidade; dentre outros. 

O art. 9º da mesma lei10 reúne parte desses instrumentos de compliance, 

determinando a adoção de práticas de gestão de riscos e controle interno; auditoria interna 

 
IV - elaboração e divulgação de política de divulgação de informações, em conformidade com a legislação 

em vigor e com as melhores práticas; 

V - elaboração de política de distribuição de dividendos, à luz do interesse público que justificou a criação 

da empresa pública ou da sociedade de economia mista; 

VI - divulgação, em nota explicativa às demonstrações financeiras, dos dados operacionais e financeiros 

das atividades relacionadas à consecução dos fins de interesse coletivo ou de segurança nacional; 

VII - elaboração e divulgação da política de transações com partes relacionadas, em conformidade com os 

requisitos de competitividade, conformidade, transparência, equidade e comutatividade, que deverá ser 

revista, no mínimo, anualmente e aprovada pelo Conselho de Administração; 

VIII - ampla divulgação, ao público em geral, de carta anual de governança corporativa, que consolide em 

um único documento escrito, em linguagem clara e direta, as informações de que trata o inciso III; 

IX - divulgação anual de relatório integrado ou de sustentabilidade. 

§ 1º O interesse público da empresa pública e da sociedade de economia mista, respeitadas as razões que 

motivaram a autorização legislativa, manifesta-se por meio do alinhamento entre seus objetivos e aqueles 

de políticas públicas, na forma explicitada na carta anual a que se refere o inciso I do caput. 

§ 2º Quaisquer obrigações e responsabilidades que a empresa pública e a sociedade de economia mista que 

explorem atividade econômica assumam em condições distintas às de qualquer outra empresa do setor 

privado em que atuam deverão: 

I - estar claramente definidas em lei ou regulamento, bem como previstas em contrato, convênio ou ajuste 

celebrado com o ente público competente para estabelecê-las, observada a ampla publicidade desses 

instrumentos; 

II - ter seu custo e suas receitas discriminados e divulgados de forma transparente, inclusive no plano 

contábil. 

§ 3º Além das obrigações contidas neste artigo, as sociedades de economia mista com registro na Comissão 

de Valores Mobiliários sujeitam-se ao regime informacional estabelecido por essa autarquia e devem 

divulgar as informações previstas neste artigo na forma fixada em suas normas. 

 
10 Lei Federal nº13.303/2016. “Art. 9º A empresa pública e a sociedade de economia mista adotarão regras 

de estruturas e práticas de gestão de riscos e controle interno que abranjam: 

I - ação dos administradores e empregados, por meio da implementação cotidiana de práticas de controle 

interno; 

II - área responsável pela verificação de cumprimento de obrigações e de gestão de riscos; 

III - auditoria interna e Comitê de Auditoria Estatutário. 

§ 1º Deverá ser elaborado e divulgado Código de Conduta e Integridade, que disponha sobre: 

I - princípios, valores e missão da empresa pública e da sociedade de economia mista, bem como orientações 

sobre a prevenção de conflito de interesses e vedação de atos de corrupção e fraude; 

II - instâncias internas responsáveis pela atualização e aplicação do Código de Conduta e Integridade; 

III - canal de denúncias que possibilite o recebimento de denúncias internas e externas relativas ao 

descumprimento do Código de Conduta e Integridade e das demais normas internas de ética e obrigacionais; 

IV - mecanismos de proteção que impeçam qualquer espécie de retaliação a pessoa que utilize o canal de 

denúncias; 

V - sanções aplicáveis em caso de violação às regras do Código de Conduta e Integridade; 

VI - previsão de treinamento periódico, no mínimo anual, sobre Código de Conduta e Integridade, a 

empregados e administradores, e sobre a política de gestão de riscos, a administradores. 

§ 2º A área responsável pela verificação de cumprimento de obrigações e de gestão de riscos deverá ser 

vinculada ao diretor-presidente e liderada por diretor estatutário, devendo o estatuto social prever as 

atribuições da área, bem como estabelecer mecanismos que assegurem atuação independente. 

§ 3º A auditoria interna deverá: 
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e criação do Comitê de Auditoria Estatutário; Código de Conduta e Integridade que 

disponha sobre princípios, valores e missão da empresa; canal de denúncias para 

recebimento de denúncias internas e externas e com proteção aos denunciantes; 

treinamento periódico dos gestores e conselheiros sobre o Código de Conduta e 

Integridade; dentre outros. 

O art. 94 do Estatuto das Estatais determina que se aplicam a essas empresas as 

sanções estabelecidas no art. 19 da Lei 12.846/1311 (Lei Anticorrupção), com exceção das 

previstas nos incisos II, III e IV do caput do referido artigo. Ou seja, dentre as infrações 

a que estão sujeitas as pessoas jurídicas infratoras, com base na Lei Anticorrupção, as 

estatais só não sofrerão as seguintes sanções: suspensão ou interdição parcial de suas 

atividades; dissolução compulsória da pessoa jurídica; e, proibição de receber incentivos, 

subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de 

instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público, pelo prazo mínimo 

de 1 ano e máximo de 5 anos.  

 
I - ser vinculada ao Conselho de Administração, diretamente ou por meio do Comitê de Auditoria 

Estatutário; 

II - ser responsável por aferir a adequação do controle interno, a efetividade do gerenciamento dos riscos e 

dos processos de governança e a confiabilidade do processo de coleta, mensuração, classificação, 

acumulação, registro e divulgação de eventos e transações, visando ao preparo de demonstrações 

financeiras. 

§ 4º O estatuto social deverá prever, ainda, a possibilidade de que a área de compliance se reporte 

diretamente ao Conselho de Administração em situações em que se suspeite do envolvimento do diretor-

presidente em irregularidades ou quando este se furtar à obrigação de adotar medidas necessárias em relação 

à situação a ele relatada. 
11 Art. 19. Em razão da prática de atos previstos no art. 5º desta Lei, a União, os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios, por meio das respectivas Advocacias Públicas ou órgãos de representação judicial, ou 

equivalentes, e o Ministério Público, poderão ajuizar ação com vistas à aplicação das seguintes sanções às 

pessoas jurídicas infratoras: 

I - perdimento dos bens, direitos ou valores que representem vantagem ou proveito direta ou indiretamente 

obtidos da infração, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé; 

II - suspensão ou interdição parcial de suas atividades; 

III - dissolução compulsória da pessoa jurídica; 

IV - proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou 

entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público, pelo prazo 

mínimo de 1 (um) e máximo de 5 (cinco) anos. 

§ 1º A dissolução compulsória da pessoa jurídica será determinada quando comprovado: 

I - ter sido a personalidade jurídica utilizada de forma habitual para facilitar ou promover a prática de atos 

ilícitos; ou 

II - ter sido constituída para ocultar ou dissimular interesses ilícitos ou a identidade dos beneficiários dos 

atos praticados. 

§ 2º (VETADO). 

§ 3º As sanções poderão ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa. 

§ 4º O Ministério Público ou a Advocacia Pública ou órgão de representação judicial, ou equivalente, do 

ente público poderá requerer a indisponibilidade de bens, direitos ou valores necessários à garantia do 

pagamento da multa ou da reparação integral do dano causado, conforme previsto no art. 7º , ressalvado o 

direito do terceiro de boa-fé. 
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A adoção de programas de compliance e/ou integridade é disciplinada, assim, 

tanto na Lei 13.303/2016 quanto na Lei 12.846/2013, e nos seus respectivos decretos 

regulamentadores: o 8.945/2016 e o 8.420/2015. 

Consta no Decreto 8.420/2015, que regulamenta a Lei Anticorrupção, por 

exemplo, a definição do que vem a ser um programa de integridade e de como ele deve 

ser estruturado, aplicado e atualizado: 

Art. 41. Para fins do disposto neste Decreto, programa de integridade consiste, 

no âmbito de uma pessoa jurídica, no conjunto de mecanismos e 

procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de 

irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, 

políticas e diretrizes com objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, 

irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, 

nacional ou estrangeira. 

Parágrafo Único. O programa de integridade deve ser estruturado, aplicado e 

atualizado de acordo com as características e riscos atuais das atividades de 

cada pessoa jurídica, a qual por sua vez deve garantir o constante 

aprimoramento e adaptação do referido programa, visando garantir sua 

efetividade. 

De acordo com a Controladoria Geral da União (CGU), a Lei Anticorrupção 

representa “importante avanço ao prever a responsabilização objetiva, no âmbito civil e 

administrativo, de empresas que praticam atos lesivos contra a administração pública 

nacional ou estrangeira”.  

Ainda segundo a CGU,12 

Além de atender a compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, a nova 

lei finalmente fecha uma lacuna no ordenamento jurídico do país ao tratar 

diretamente da conduta dos corruptores. A Lei Anticorrupção prevê punições 

como multa administrativa – de até 20% do faturamento bruto da 1empresa – 

e o instrumento do acordo de leniência, que permite o ressarcimento de danos 

de forma mais célere, além da alavancagem investigativa.  

 

A Lei Anticorrupção tem uma carga simbólica muito intensa nesse contexto 

normativo de combate à corrupção, na medida em que ela não tem natureza penal, mas 

de direito administrativo sancionador. Atua, a um só tempo, por meio de sanções e por 

força de seu caráter preventivo. 

Nesse segundo aspecto, o preventivo, surge a importância do compliance uma vez 

que, caso preexistente na empresa/instituição envolvida em casos de corrupção, o 

programa de compliance/integridade servirá de atenuante das penas que vierem a ser 

impostas. 

 
12 Disponivel em http://www.cgu.gov.br/assuntos/responsabilizacao-de-empresas/lei-anticorrupcao Acesso 

em 20 jun. 2020. 

http://www.cgu.gov.br/assuntos/responsabilizacao-de-empresas/lei-anticorrupcao
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É o que diz o art. 7º, inciso VIII da Lei 12.846/2013 (grifo nosso): 

Art. 7º Serão levados em consideração na aplicação das sanções: 

I - a gravidade da infração; 

II - a vantagem auferida ou pretendida pelo infrator; 

III - a consumação ou não da infração; 

IV - o grau de lesão ou perigo de lesão; 

V - o efeito negativo produzido pela infração; 

VI - a situação econômica do infrator; 

VII - a cooperação da pessoa jurídica para a apuração das infrações; 

VIII - a existência de mecanismos e procedimentos internos de 

integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a 

aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa 

jurídica; 

IX - o valor dos contratos mantidos pela pessoa jurídica com o órgão ou 

entidade pública lesados; e 

X - (VETADO). 

Parágrafo único. Os parâmetros de avaliação de mecanismos e procedimentos 

previstos no inciso VIII do caput serão estabelecidos em regulamento do Poder 

Executivo federal. 

 

Patente, pois, na Lei nº 12.846/2013, a importância da implantação de programas 

de compliance/integridade como indutores da governança corporativa. 

2. COMPLIANCE, INTEGRIDADE E GOVERNANÇA CORPORATIVA 

Com mais de 2.900.000 de menções na pesquisa do Google13, o termo 

“compliance” se apresenta atualmente como um dos mais populares no mundo 

corporativo, tanto no setor público quanto no privado. É, por assim dizer, “o termo da 

moda”.  

A adoção de programas de compliance por parte de empresas e governos é uma 

necessidade atual e deve estar atrelada à criação de programas bem estruturados e que 

tenham eficácia assegurada, ou seja, não podem ser programas de fachada. 

Sob a ótica de Mendes e Carvalho (2017, p. 31), “um programa de compliance 

visa estabelecer mecanismos e procedimentos que tornem o cumprimento da legislação 

parte da cultura corporativa”. 

No sentido prático, assim resume Marcos Assi (2018, p. 24)14: 

(...) o compliance consiste em planejar a prevenção de riscos de desvios de 

conduta e descumprimento legal, além de incorporar métodos para detectá-los 

e controlá-los, tudo isso por intermédio de um programa de compliance, 

também conhecido como programa de integridade. Ele mobiliza os gestores a 

uma postura mais proativa e preventiva no gerenciamento e no tratamento dos 

riscos que permeiam a atividade empresarial e comprometem sua 

 
13Disponível em <https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=0,5&q=Compliance > acesso 

em 23 Fev. 2021. 
14 ASSI, Marcos. Compliance: como implementar/Marcos Assi; com a colaboração de Roberta Volpato 
Hanoof. – São Paulo: Trevisan Editora, 2018. 
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sustentabilidade, tais como: problemas trabalhistas; problemas tributários; 

autuações e sanções por parte da administração pública direta ou indireta; 

danos ao patrimônio físico; falhas em ferramentas de TI, sistemas e na 

segurança da informação armazenada e compartilhada; falhas em contratações 

de clientes, parceiros e fornecedores; fraudes e desvios financeiros por parte 

dos colaboradores que ocupam cargos de confiança e gestão; corrupção de 

agentes públicos; e lavagem de dinheiro.  

 

Todavia, reside na mudança da cultura corporativa o primeiro grande desafio para 

a implementação desses programas. Daí porque é desejável que um programa de 

compliance deva ser vinculado ao órgão responsável pela governança corporativa. De 

acordo com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), governança 

corporativa: 

É o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, 

monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, 

conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle de 

demais partes interessadas.15 

 

Um programa de compliance não deve ser um documento autônomo. Tem de estar 

alinhado às estratégias da organização e aos objetivos do negócio constantes do 

planejamento estratégico, bem como, às políticas de governança corporativa.  

Saliente-se, também, que não existe um programa único para diferentes tipos de 

empresa, como enfatizam Mendes e Carvalho (2017, p. 31) 

Se o compliance busca o cumprimento da lei, ainda que reconhecendo a 

impossibilidade de evitar completamente todo tipo de violação, e se é uma 

ferramenta que deixa nas mãos das organizações a atividade de fiscalização, é 

evidente que um programa de compliance depende, primordialmente, da 

estrutura particular de cada entidade. Em outras palavras, não há um modelo 

único ou uma receita de bolo para programas de compliance, e o 

desenvolvimento de um programa adequado depende do estudo profundo da 

estrutura da organização, da sua cultura corporativa, das legislações que se 

aplicam à sua atividade, entre outros16. 

 

Muito se discute sobre as diferenças entre compliance e integridade. Ambas as 

designações dizem respeito ao mesmo objeto, embora o Decreto 8.420, de 18 de março 

de 2015, que regulamenta a Lei nº 12.846, a Lei Anticorrupção, defina, no art. 41, o que 

vem a ser um programa de integridade, sem fazer alusão ao termo estrangeiro compliance. 

Assim, por uma interpretação gramatical da lei, prevalece o uso do termo 

‘programa de integridade’, não havendo polêmica quanto ao uso do seu correspondente 

‘programa de compliance’. 

 
15 IBGC, 2015, p. 20.  
16 MENDES, Francisco Schertel. Compliance: concorrência e combate à corrupção/Francisco Schertel 

Mendes, Vinicius Marques de Carvalho. São Paulo: Trevisan Editora, 2017. 



14 

 No âmbito da governança corporativa, pode-se inferir ser esta, a governança, 

gênero do qual integridade e compliance são espécies. 

De acordo com o IBGC17: 

As boas práticas de governança corporativa convertem princípios básicos em 

recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e 

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

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

sua longevidade e o bem comum. 

Os princípios básicos de governança corporativa são a transparência, equidade, 

prestação de contas (accountability) e a responsabilidade corporativa. Tais princípios 

estão elencados no Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa editado pelo 

IBCG.18 Para as empresas privadas, o Código é – ou deveria ser – o principal guia da 

governança, devendo ser seguido por empresas e órgãos públicos. 

Com o princípio da transparência, pretende-se que as informações, 

independentemente de imposição legal, devam ser do conhecimento das partes 

interessadas.  

Com a equidade, busca-se o tratamento justo e isonômico de todos os sócios e 

partes interessadas, os stakeholders, na medida dos seus direitos, deveres, necessidades, 

interesses e expectativas. Já a prestação de contas (accountability) deve ser feita de forma 

clara, concisa, tempestiva e sistemática, com cada agente assumindo suas 

responsabilidades.  

Na responsabilidade corporativa impõe-se o dever de zelo por parte dos agentes 

de governança, a fim de manter e preservar a viabilidade econômico-financeira das 

organizações. 

No setor público, governança, na definição do Tribunal de Contas da União 

(TCU), “compreende essencialmente os mecanismos de liderança, estratégia e controle 

postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vistas à 

condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade”19. 

De acordo com o TCU, para se ter uma boa governança no setor público 

pressupõe-se a observância de um conjunto de diretrizes, entre os quais: 

(1) Definir claramente as funções das organizações. 

 
17 IBGC, 2015, p. 20.  
18 IBGC, 2015, p. 21. 
19 Disponível em <https://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica/governanca-no-setor-publico/> 

Acesso em 20 jun. 2020 

https://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica/governanca-no-setor-publico/
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• Ter clareza acerca do propósito da organização, bem como dos resultados 

esperados para cidadãos e usuários dos serviços. 

• Focar o propósito da organização em resultados para cidadãos e usuários 

dos serviços. 

• Certificar-se de que os contribuintes recebem algo de valor em troca dos 

aportes financeiros providos. 

• Certificar-se de que os usuários recebem um serviço de alta qualidade. 

(2) Definir claramente as competências e as responsabilidades dos membros 

das instâncias superiores de governança. 

• Equilibrar, na composição do corpo diretivo, continuidade e renovação. 

• Certificar-se de que os membros das instâncias superiores de governança 

tenham as habilidades, o conhecimento e a experiência necessários para um 

bom desempenho. 

• Avaliar o seu desempenho, como indivíduos e como grupo, dos membros 

das instâncias superiores de governança; 

• Garantir que a alta administração se comporte de maneira exemplar, 

promovendo, sustentando e garantindo a efetividade da governança. 

• Colocar em prática os valores organizacionais. 

• Desenvolver as competências dos membros das instâncias superiores de 

governança. 

(3) Ter, e usar, estruturas de aconselhamento, apoio e informação de boa 

qualidade. 

• Tomar decisões embasadas em informações de qualidade. 

• Ser rigoroso e transparente sobre a forma como as decisões são tomadas. 

• Ser claro sobre as relações entre os membros da alta administração e a 

sociedade. 

(4) Certificar-se de que um sistema eficaz de gestão de risco esteja em 

operação. 

(5) Garantir a accountability. 

• Compreender as relações formais e informais de prestação de contas. 

• Envolver efetivamente as partes interessadas. 

• Prestar contas às partes interessadas. 

• Tomar ações ativas e planejadas para dialogar com e prestar contas à 

sociedade, bem como engajar, efetivamente, organizações parceiras e partes 

interessadas; tomar ações ativas e planejadas de responsabilização dos agentes. 

 

Como se observa, não há significativas diferenças conceituais entre os princípios 

e diretrizes das governanças pública e privada. Ao contrário, eles são convergentes. 

As origens da governança remontam às décadas de 1960/1970, nos Estados 

Unidos, a partir da constatação do denominado “Conflito de Agência”. Tal conflito se 

caracteriza pelo confronto entre o “agente” e o “principal”, ou seja, entre o gestor da 

empresa e o dono do capital, cujos interesses deveriam convergir entre si, mas, acabam 

se opondo. 

Segundo Rosseti e Andrade (2014, p. 89),  

os conflitos de agência – tanto os derivados do oportunismo de gestores face à 

dispersão e à ausência dos acionistas, quanto os associáveis a estruturas de 

propriedade acionária que ensejam a expropriação dos direitos de minoritários 

por ações oportunistas de majoritários – são as razões fundamentais do 

desenvolvimento da governança corporativa.20  

 

 
20 ROSSETI, 2014, p. 89 



16 

A governança corporativa surgiu para arrefecer esse conflito e impor princípios e 

regras para que os administradores (agentes) tivessem suas ações mais bem 

acompanhadas pelos proprietários do negócio/capital (principal). 

De acordo com Rosseti e Andrade (2014, p. 104), “das reações de ativistas por 

boas práticas de governança resultaram a criação de institutos legais e de marcos 

regulatórios protecionistas dos direitos e interesses dos acionistas”.21 

Ainda segundo Rosseti e Andrade (2014, p. 104): 

outras razões fundamentais também levaram ao despertar da governança 

corporativa. Entre elas, destacam-se pelo menos três razões adicionais externas 

e três internas. Entre as externas, destacam-se: a) as mudanças no 

macroambiente, como desfronteirização de mercados reais e financeiros, 

desengajamento do Estado-empresário e ascensão de novos players globais; b) 

as mudanças no ambiente de negócios, como as reestruturações setoriais; e c) 

as revisões nas instituições do mercado de capitais, junto com posturas mais 

ativas dos investidores institucionais. Entre as internas, destacam-se: a) as 

mudanças societárias; b) os realinhamentos estratégicos; e c) os 

reordenamentos organizacionais, que vão da profissionalização à implantação 

de controles preventivos contra ganância e fraudes.22 

 

Trazida para a administração pública, conforme definiu o TCU, a governança 

pressupõe a adoção de princípios de compliance e conformidade, a fim de que seja 

assegurada a prevalência do interesse público mediante práticas de transparência, 

definição de competências e de responsabilidade das instâncias superiores de governança, 

análise de riscos e garantia de accountability. 

A governança corporativa no setor público vem recebendo especial atenção dos 

dois principais órgãos de controle administrativo do Brasil no âmbito federal: a CGU e o 

TCU. Todavia, no âmbito internacional, vêm da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) as diretrizes sobre governança corporativa para 

empresas estatais. 

Essas diretrizes estão dispostas em uma cartilha23elaborada por aquele organismo, 

com aplicabilidade nos países membros e não membros. A OCDE assim justifica a 

elaboração dessas diretrizes: 

“em vários países da OCDE, as empresas controladas pelo Estado (estatais) 

ainda representam uma parte substancial do PIB, emprego e capitalização de 

mercado. Além disso, as empresas controladas pelo Estado são frequentemente 

prevalentes em serviços públicos e indústrias de infraestrutura, tais como 

energia, transportes e telecomunicações, cujo desempenho é de grande 

importância para grande parte da população e para outras partes do setor de 

negócios. Consequentemente, a governança das estatais será fundamental para 

 
21 ROSSETI, 2014, p. 104 
22 ROSSETI, 2014, p. 104 
23Disponível em <https://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceofstate-

ownedenterprises/42524177.pdf > Acesso em 20 jun. 2020 

https://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceofstate-ownedenterprises/42524177.pdf
https://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceofstate-ownedenterprises/42524177.pdf
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assegurar uma contribuição positiva para a eficiência econômica e 

competitividade geral do país. A experiência da OCDE também mostrou que 

uma boa governança corporativa de empresas estatais é um pré-requisito 

importante para uma privatização economicamente eficaz, já que tornará as 

empresas mais atraentes a potenciais compradores e aumentará seu valor”. 

 

Para a OCDE, o Estado deve agir como um proprietário informado e ativo, 

“assegurando que a governança de empresas de propriedade estatal seja desempenhada 

de maneira transparente e responsável, com o nível necessário de profissionalismo e 

eficiência”. 

A CGU, por sua vez, editou um “Guia de Implantação de Programa de Integridade 

nas Empresas Estatais – Orientações para a Gestão da Integridade nas Empresas Estatais 

Federais”, em cuja introdução justifica que: 

uma política de gestão de integridade bem desenvolvida em uma entidade 

aumenta as chances de que os agentes públicos tomem decisões em função de 

critérios técnicos, e não com base em interesses particulares, aumentando desta 

forma a qualidade dessas decisões. Cuidar da gestão da integridade também 

pode ajudar a melhorar a confiança dos cidadãos no governo. Embora não se 

possa assumir que a simples adoção de medidas de integridade repercuta 

automaticamente nos índices de confiança pública, é altamente improvável que 

cidadãos regularmente confrontados com violações de integridade confiem nas 

instituições e empresas em que ocorrem tais violações.24 

 

Nesse guia, a CGU considera imperativo que as empresas estatais federais 

desenvolvam seus programas de integridade com o objetivo de prevenir, detectar e 

remediar atos de fraudes e corrupção.  

Na prevenção, reside um dos principais pontos de atenção dos programas, pois é 

impraticável prever a totalidade dos problemas que podem ocorrer, daí, passa-se a um 

segundo pilar: o da detecção, que é feita mediante mecanismos de controle e da criação 

de canais de acesso para denúncias, reclamações, sugestões. 

Ultrapassados os dois primeiros pilares, é preciso ter mecanismos para fornecer a 

resposta imediata e eficaz a qualquer ocorrência que venha a desestabilizar os programas 

de integridade. Trata-se da reação, ou seja, da capacidade de reagir aos riscos de qualquer 

natureza que venham a ameaçar a integridade da empresa. 

  Ainda de acordo com a CGU (2015, p. 14 a 16), um programa de integridade deve 

ser estruturado com base em 5 dimensões: 1. Desenvolvimento do Ambiente de Gestão 

do Programa de Integridade; 2. Análise Periódica de Riscos; 3. Estruturação e 

 
24Disponível em <https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-

conteudo/publicacoes/integridade/arquivos/guia_estatais_final.pdf. Acesso em 23 fev. 2021. 
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Implantação das Políticas e Procedimentos; 4. Comunicação; e 5. Treinamento e 

Monitoramento do Programa: 

A dimensão ambiente de gestão do Programa de Integridade engloba as 

seguintes subdimensões: I - comprometimento da alta direção da pessoa 

jurídica, incluídos os conselhos, evidenciado pelo apoio visível e inequívoco 

ao Programa; e II - independência, estrutura e autoridade da instância interna 

responsável pela aplicação do Programa de Integridade e fiscalização de seu 

cumprimento.  

2 – Análise Periódica de Riscos. Esta dimensão contempla a análise dos riscos 

de fraude e corrupção aos quais está sujeita a empresa estatal. 

3 – Estruturação e Implantação das Políticas e Procedimentos. A definição das 

políticas e procedimentos constitui a essência do Programa de Integridade. Esta 

dimensão engloba as seguintes subdimensões: I - padrões de conduta e código 

de ética aplicáveis a todos os empregados e administradores, 

independentemente de cargo ou função exercidos; II - políticas e 

procedimentos de integridade a serem aplicados por todos os empregados e 

administradores, independentemente de cargo ou função exercidos; III - 

registros e controles contábeis que assegurem a pronta elaboração e 

confiabilidade de relatórios e demonstrações financeiras da pessoa jurídica; IV 

- diligências apropriadas para contratação e, conforme o caso, supervisão, de 

terceiros, tais como, fornecedores, prestadores de serviço, agentes 

intermediários e associados; V - verificação, durante os processos de cisões, 

fusões, incorporações e transformações, do cometimento de irregularidades ou 

ilícitos ou da existência de vulnerabilidades nas pessoas jurídicas envolvidas; 

VI – Canais de denúncias adequados e suficientes e política para incentivo à 

realização de denúncias e proteção aos denunciantes; e VII - processo de 

tomada de decisões. 

4 – Comunicação e Treinamento. Esta dimensão trata dos aspectos relativos 

aos seguintes itens: I - Comunicação e treinamentos periódicos sobre o 

Programa de Integridade; e II - transparência da pessoa jurídica. 

5 – Monitoramento do Programa, medidas de remediação e aplicação de 

penalidades. A última parte do modelo adotado consiste nos seguintes itens: I 

- monitoramento contínuo do Programa de Integridade, visando seu 

aperfeiçoamento na prevenção, detecção e combate à ocorrência de atos 

lesivos; II - procedimentos que assegurem a pronta interrupção de 

irregularidades ou infrações detectadas e a tempestiva remediação dos danos 

gerados; e III - aplicação de medidas disciplinares em caso de violação do 

Programa de Integridade.  

Todas essas dimensões deverão contemplar os seguintes atributos: existência 

(referente à presença, na empresa estatal, de cada elemento que compõe as 

cinco dimensões); qualidade (referente à sua adequabilidade, de acordo com 

as melhores práticas) e efetividade (referente ao seu efetivo funcionamento).  

3. O PAPEL DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS 

EMPRESAS ESTATAIS – SEST 

As estatais federais brasileiras, além de atuarem sob a égide de todo um arcabouço 

jurídico que lhes é próprio, atuam, ainda, sob o controle da Secretaria de Coordenação e 

Governança das Empresas Estatais (SEST), criada pelo Decreto nº 8.818, de 21 de julho 

de 2016, e então vinculada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, atual 

Ministério da Economia. 
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A Sest é responsável pela elaboração do Programa de Dispêndios Globais (PDG) 

e da proposta do Orçamento de Investimento (OI) das empresas em que a União detenha, 

direta ou indiretamente, a maioria do capital social. 

Cabe à Sest a gestão dos Conselheiros de Administração representantes da União, 

o acompanhamento e disponibilização das informações econômico-financeiras das 

empresas estatais, incumbindo-lhe a manifestação sobre questões que envolvam política 

salarial, quantitativo de pessoal e plano de previdência dessas empresas. 

A Sest teve efetiva participação quando da elaboração da Lei nº 13.303/2016 e do 

seu decreto regulamentador, o 8.945/2016, com base no escopo de sua criação, qual seja, 

o de contribuir para o aperfeiçoamento das empresas estatais, o que vem definido na 

“Missão” que lhe é atribuída: "Aperfeiçoar a atuação do Estado enquanto acionista das 

empresas estatais federais, com vistas a potencializar os investimentos da União em 

benefício da sociedade25." 

São da lavra da Sest vários modelos pelos quais as empresas estatais se baseiam 

para cumprir dispositivos legais e, até mesmo, ter facilitada a sua gestão: Modelo para 

Avaliação da Diretoria Executiva; do Conselho de Administração; do Diretor Presidente; 

para Avaliação Individual do Diretor; e, sobre a publicação de Política de Transações com 

Partes Relacionadas; Caderno de Práticas de Gestão de Pessoas das Empresas Estatais 

Federais; Guia Prático dos Conselheiros de Administração da União: Modelo da Carta 

Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa; Regimento Interno do Comitê de 

Auditoria – RI COAUD; Guia de Padronização das Empresas Estatais Federais nos 

Portais da Internet; Cartilha de Plano de Cargos e Salários e Plano de Funções, dentre 

outros. 

Além disso, a Sest publica, anualmente, o Boletim das Empresas Estatais Federais 

Dependentes do Tesouro Nacional e, trimestralmente, o Boletim das Empresas Estatais 

Federais, contendo todas as informações pertinentes a essas empresas. Tais publicações 

constituem-se no mais detalhado estudo sobre as empresas estatais federais do Brasil. 

 
25 Disponível em <http://www.planejamento.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/unidades/sest> 

Acesso em 20 jun. 2020  

http://www.planejamento.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/unidades/sest
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A entrada em vigor da Lei nº 13.303/2016 trouxe um novo e desafiador ambiente 

para as estatais, na medida em que exigiu adequações e sujeições a diretrizes e princípios 

de governança corporativa que, antes, não eram legalmente obrigatórios. 

À Sest, no exercício de sua missão, coube a tarefa de induzir as estatais federais 

ao cumprimento da Lei. Nascia, então, o IG-Sest, o Índice de Governança das Estatais. 

4. O IG-SEST COMO INDUTOR DOS PROGRAMAS DE COMPLIANCE DAS 

ESTATAIS FEDERAIS  

O IG-Sest já está em seu quarto ciclo e desde o primeiro, em 2017, até 2019, já 

foi utilizado para avaliar 61 empresas estatais federais. A avaliação é realizada sob três 

dimensões:  

▪ Dimensão I: Gestão, Controle e Auditoria;  

▪ Dimensão II: Transparência das Informações;  

▪ Dimensão III: Conselhos, Comitês e Diretoria. 

As dimensões foram compostas por blocos e, estes, por itens específicos. A cada 

item, uma ação correspondente à qual foi atribuída determinado peso. Assim, a Sest 

conseguiu esmiuçar cada instrumento de governança e atribuir-lhe uma nota (peso). Isso 

possibilitou uma visão detalhada do status da governança de cada empresa, ensejando um 

julgamento preciso, justo e sem margem de erros. 

O questionário a seguir apresentado exemplifica a metodologia utilizada na 

avaliação das dimensões:  

DIMENSÃO I: GESTÃO, CONTROLE E AUDITORIA – Peso 4 

 

Bloco 1.1 – Remuneração Variável para Diretores – Peso 2 

1. Possui remuneração variável de diretores vinculada ao atendimento das 

metas e dos resultados na execução do plano de negócios e estratégia de longo 

prazo (Decreto 8.945/2016, art. 37, § 5º) – Peso 1 

2. O Conselho de Administração supervisiona, periodicamente, o atendimento 

das metas vinculadas à política de remuneração variável dos diretores – Peso 

5 

 

Bloco 1.2 - Gestão de Riscos – Peso 3 

3. Elabora relatórios periódicos de suas atividades submetendo-os à Diretoria 

(Resolução CGPAR nº 18/2016, art. 2º, inciso IX). Peso 3 

4. Elabora relatórios periódicos de suas atividades submetendo-os aos 

Conselheiros de Administração (Resolução CGPAR nº 18/2016, art. 2º, inciso 

IX). Peso 3 

5. Elabora relatórios periódicos de suas atividades submetendo-os aos 

Conselheiros Fiscais (Resolução CGPAR nº 18/2016, art. 2º, inciso IX). Peso 

3 

6. Elabora relatórios periódicos de suas atividades submetendo-os ao Comitê 
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de Auditoria Estatutário (Resolução CGPAR nº 18/2016, art. 2º, inciso IX). 

Peso 3 

7. Implementa prática de rodízio dos titulares máximos não estatutários das 

áreas de Auditoria Interna, Controle Interno, Compliance, Conformidade, 

Gestão de Riscos, Ouvidoria e Corregedoria (Resolução CGPAR nº 21/2018, 

art. 1º). Peso 3 

 

Bloco 1.3 - Controles Internos – Peso 3 

8.  Implementa práticas cotidianas de Controles Internos na 

Empresa (Lei 13.303/2016, art. 9º, inciso I). Peso 5 

9. Elabora relatórios periódicos de suas atividades, submetendo-os à Diretoria 

(Resolução CGPAR nº 18/2016, art. 2º, inciso IX). Peso 3 

10. Elabora relatórios periódicos de suas atividades, submetendo-os aos 

Conselheiros de Administração (Resolução CGPAR nº 18/2016, art. 2º, inciso 

IX). Peso 3 

11. Elabora relatórios periódicos de suas

 atividades, submetendo-os aos Conselheiros Fiscais (Resolução 

CGPAR nº 18/2016, art. 2º, inciso IX). Peso 3 

12. Elabora relatórios periódicos de suas atividades, submetendo-os ao 

Comitê de Auditoria Estatutário (Resolução CGPAR nº 18/2016, art. 2º, inciso 

IX). Peso 3 

 

Bloco 1.4 - Auditoria Interna e Auditoria Independente – Peso 3 

13. A Auditoria Interna reporta as deliberações ao Conselho de 

Administração, no mínimo trimestralmente (Lei 13.303/16, art. 9º §3º). Peso 3 

14. A Auditoria Interna monitora a adequação das transações com partes 

relacionadas, (Lei 13.303/16, art. 24, § 1º, item VI). Peso 3 

15. O Conselho de Administração interage com a Auditoria Independente de 

modo que as informações contábeis sejam apreciadas pelo Conselho antes de 

sua divulgação. (Lei 13.303/16, art. 18, inciso II e Decreto 8.945/16, art. 32, 

inciso   II). Peso 3 

16. O Comitê de Auditoria Estatutário opina sobre a contratação e destituição 

de auditor independente (Lei 13.303/16, art. 24, § 1º, inciso I e Decreto 

8.945/16,  art. 38, § 1º, inciso I). Peso 3 

Bloco 1.5 - Código de Conduta e Integridade – Peso 2 

17. Possui e divulga o Código de Conduta e integridade (Lei 13.303/2016, 

art.9º, 

§ 1º e no Decreto 8.945/2016, art. 18, incisos I a VI). Peso 3 

18. Realiza treinamentos periódicos sobre o tema aos empregados (Lei 

13.303/2016, art. 9º, § 1º, inciso VI e Decreto 8.945/2016, art. 18, Inciso VI). 

Peso 3 

19. A Ouvidoria apresenta ao Diretor-presidente e dá ampla divulgação interna 

e externa dos relatórios periódicos produzidos. Peso 5 

20. A Ouvidoria apresenta ao Comitê de Auditoria Estatutário e dá ampla 

divulgação interna e externa dos relatórios periódicos produzidos. Peso 5 

Bloco 1.6 - Fiscalização da Governança das Participações Minoritárias – Peso 

2 

21. Possui e divulga Política de Participações Societárias aprovada pelo 

Conselho de Administração (Lei 13.303, art. 1º, § 7º e Decreto 8.945, art. 9º, 

§1º). Peso 1 

 
 
 

Com as dimensões, blocos e os respectivos itens de avaliação definidos, foram 

atribuídos pesos conforme seu grau de relevância, acurácia e complexidade de execução. 

Assim, quanto mais relevante o item, maior o peso atribuído.  
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No bloco 1.1 da Dimensão I, por exemplo, é perguntado se a empresa possui 

remuneração variável dos diretores atrelada aos resultados das metas constantes do plano 

de negócio. A resposta seria ‘sim’ ou ‘não’, atribuindo-se peso 1. Em caso afirmativo, o 

item seguinte questiona de que forma o Conselho de Administração supervisiona o 

cumprimento dessa meta e, então, o peso sobe para 5.  

Ou seja, não bastava à empresa apenas ter a mencionada política de remuneração, 

mas, sobretudo, tê-la com a supervisão do Conselho, revelando o grau de complexidade 

na execução do processo. 

A diferença de peso – de para 1 para 5 – justifica-se, então, pela necessidade - que 

deve ser comprovada - de que o Conselho, de fato, supervisiona. Trata-se, portanto, de 

uma exigência qualitativa. 

Já a complexidade de execução dos itens de avaliação está ligada ao grau de 

dificuldade de sua implementação e adequação à Lei. 

A avaliação dos itens, todos baseados na Lei nº 13.303 e no Decreto nº 8.945 e, 

ainda, em Resoluções da Comissão Interministerial de Governança Corporativa 

(CGPAR), não dá margens a dúvidas: ou a estatal cumpre o que está no enunciado ou 

não. 

Quanto à Dimensão II, as empresas foram confrontadas com os seguintes 

questionamentos sobre a Transparência das Informações: 

DIMENSÃO II: TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES – Peso 3 

Bloco 2.1 - Requisitos Mínimos de Transparência – Peso 3 

22. Publica a Carta Anual de Governança Corporativa em seu sítio eletrônico 

(Lei 13.303/2016, art. 8º, incisos III e VIII e Decreto 8.945/2016, art. 13, 

Incisos III e VIII). Peso 3 

23. Disponibiliza ao público a Política de Divulgação de Informações 

Relevantes (Lei 13.303/2016, art. 8º, inciso IV e Decreto 8.945/2016, art. 13, 

Inciso IV). Peso  3 

24. Divulga Relatório Integrado ou de Sustentabilidade (Lei 13.303/2016, 

art. 8º, inciso IX e Decreto 8.945/2016, art. 13, Inciso IX). Peso 1 

25. Publica as Demonstrações Financeiras Trimestrais 

Auditadas (Decreto 8.945/2016, art. 12, parágrafo único). Peso 5 

26. Divulga a Política de Transações com Partes Relacionadas, aprovada pelo 

Conselho de Administração (Lei 13.303/2016, art. 8º, inciso VII e Decreto 

8.945/2016, art. 13, Inciso VII). Peso 3 

27. Divulga a Politica de Dividendos elaborada à luz do interesse público que 

justificou a criação da empresa estatal (Lei 13.303/16, art. 8º, inciso V, e 

Decreto 8.945/16, art. 13, inciso V). Peso 3 

28. Mantém acessível ao público, de forma individualizada, toda e qualquer 

remuneração de seus administradores e conselheiros (as empresas de capital 

aberto devem disponibilizar ao público a remuneração mínima, média e 

máxima, por função, de seus administradores e Conselheiros). (Lei 

13.303/2016, art. 8º, inciso III, e Decreto 8.945/2016, art. 19, inciso I) e 

Instrução CVM 480, anexo 24. Peso 3 



23 

29. Divulga e envia ao Tribunal de Contas da União e ao Congresso Nacional 

as conclusões da análise realizada pelo CA sobre o atendimento das metas e 

dos resultados na execução do Plano de Negócios e da Estratégia (Lei 

13.303/2016, art. 23, §2º e §3º e Decreto 8.945/2016, art. 37, §3ºe § 4º). Peso 

3 

30. Divulga as Atas das Assembleias Gerais (exceto para as Empresas Estatais 

de capital aberto que seguem as normas da CVM). Peso 3 

31. Divulga as Atas das reuniões do Conselho de Administração (exceto para 

as Empresas Estatais de capital aberto que seguem as normas da CVM). Peso 

3 

32. Divulga as Atas das reuniões do Conselho Fiscal (exceto para as Empresas 

Estatais de capital aberto que seguem as normas da CVM). Peso 3 

33. Divulga os currículos dos Administradores 

(Membros do Conselho de Administração e da Diretoria). Peso 3 
 

E, na Dimensão III, sobre o funcionamento de Conselhos, Comitês e Diretoria: 

DIMENSÃO III: CONSELHOS, COMITÊS E DIRETORIAS – Peso 3 

 

Bloco 3.1 - Treinamento para Administradores e Conselheiros – Peso 1 

34. Os Administradores (membros do Conselho de Administração e da 

Diretoria) recebem treinamento específico sobre temas relacionados a 

governança corporativa (Lei 13.303/2016, art.  17, §4º e Decreto  8.945/2016, 

art. 42, incisos I a VI). Peso 3 

35. Os Conselheiros Fiscais recebem treinamento específico sobre temas 

relacionados a governança corporativa (Lei 13.303/2016, art. 17, §4º e Decreto 

8.945/2016, art. 42, incisos I a VI). Peso 3 

 

Bloco 3.2 – Comitês – Peso 2 

36. O Comitê de Elegibilidade atua no processo de verificação da 

conformidade do processo de indicação e de avaliação de membros para o 

Conselho de Administração e para o Conselho Fiscal (Lei  13.303/2016,  art.  

10º,  parágrafo  único e Decreto 8.945/2016, art. 21º e § 2º). Peso 3 

37.  O Comitê de Auditoria Estatutário realiza, no mínimo, quatro reuniões 

mensais  nas empresas de capital aberto e nas instituições financeiras,  ou,  no  

mínimo, duas reuniões nas demais empresas estatais (Lei 13.303, art. 24, §3º, 

e Decreto 8.945/2016, art. 38, §3º). Peso 3 

38. O Comitê de Auditoria Estatutário analisa as informações contábeis antes 

de sua divulgação (Lei 13.303, art. 24, §3º, e Decreto 8.945/2016,  art.  38,  

§3º). Peso 3 

39. O Comitê de Auditoria monitora as transações com partes relacionadas 

(Lei 13.303/16, art. 24, § 1º, item VI). Peso 3 

40. Possui e divulga o Regimento Interno do Comitê de Auditoria 

Estatutário. Peso  3 

 

Bloco 3.3 - Conselho de Administração e Conselho Fiscal – Peso 3 

41. O Conselho de Administração monitora decisões que envolvem Transações 

com Partes Relacionadas (Lei 13.303, art. 18º, Inciso I, e Decreto 8.945/2016, 

art.32, inciso I). Peso 5 

42. O Conselho de Administração monitora decisões que envolvem Código de 

Conduta dos Agentes (Lei 13.303, art. 18º, Inciso I, e Decreto 8.945/2016, 

art.32, inciso I). Peso 5 

43. A empresa possui uma Política de Gestão de Riscos aprovada pelo 

Conselho de Administração (Lei 13.303/16, art. 18, inciso II e Decreto 

8.945/16, art. 31, inciso II). Peso 5 

44. O Conselho de Administração avalia os diretores da empresa pública 

ou da sociedade   de   economia mista (Lei   13.303,   art.  18º, Inciso   IV   e 

Decreto 8.945/2016, art.32, inciso IV). Peso 3 

45. O Regimento Interno do Conselho de Administração prevê prazo mínimo 

para   o envio aos conselheiros da pauta e da documentação necessária à 

apreciação  dos assuntos nelas previstos (prazo para instrução). Peso 3 
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46. Possui e divulga o Regimento Interno do Conselho Fiscal. Peso 3 

47. Conselho fiscal se reúne periodicamente com o Comitê de Auditoria 

Estatutário. Peso 3 

 

Bloco 3.4 - Membros Independentes – Peso 3 

48. O Conselho de Administração contempla  membros  independentes  no  

percentual exigido pela Legislação, ou, no caso da empresa de menor porte, 

em atendimento às melhores práticas de governança  corporativa  (Lei  

13.303/2016, art. 22, caput, e Decreto 8.945/16, art. 36, caput). Peso 3 

49. O Comitê de Auditoria Estatutário contempla membros independentes no 

percentual exigido pela Legislação ou, no caso da empresa de menor porte, em 

atendimento às melhores práticas de governança corporativa (Lei 13.303/2016, 

art. 25, caput). Peso 3 

As Dimensões possuem “pesos” conforme o grau de relevância: 

DIMENSÃO 
GRAU DE 

RELEVÂNCIA 
PESO 

Dimensão I Alto 4 

Dimensão II Médio 3 

Dimensão III Baixo 2 

Fonte: Indicador de Governança IG-SEST – Regulamento, p. 0826 

Os Blocos, “pesos” conforme o grau de acurácia: 

BLOCOS 
GRAU DE 

EFETIVIDADE 
PESO 

Bloco Alto 3 

Bloco Médio 2 

Bloco Baixo 1 

Fonte: Indicador de Governança IG-Sest - Regulamento p. 0827 

E, os Itens de Avaliação, “pesos” conforme o grau de complexidade na execução 

do processo. 

 ITENS DE AVALIAÇÃO 
GRAU DE 

COMPLEXIDADE 
PESO 

Item de Avaliação Alto 5 

Item de Avaliação Médio 3 

Item de Avaliação Baixo 1 

Fonte: Indicador de Governança IG-Sest - Regulamento p. 0828 

O resultado do IG-Sest é obtido por nota entre 0 e 10, sendo 10 o melhor 

Indicador de Governança para a empresa avaliada, conforme a soma dos pesos acima 

descritos. 

 
26 Disponível em http://www2.planejamento.gov.br/planejamento/assuntos/empresas-

estatais/igsest/regulamento-ig-sest-4ociclo-versao-final.pdf Acesso em 17  jun. 2020 
27 Disponível em <http://www2.planejamento.gov.br/planejamento/assuntos/empresas-

estatais/igsest/regulamento-ig-sest-4ociclo-versao-final.pdf>  Acesso em 17  jun. 2020 
28Disponível em: <http://www2.planejamento.gov.br/planejamento/assuntos/empresas-

estatais/igsest/regulamento-ig-sest-4ociclo-versao-final.pdf> Acesso em 

http://www2.planejamento.gov.br/planejamento/assuntos/empresas-estatais/igsest/regulamento-ig-sest-4ociclo-versao-final.pdf
http://www2.planejamento.gov.br/planejamento/assuntos/empresas-estatais/igsest/regulamento-ig-sest-4ociclo-versao-final.pdf
http://www2.planejamento.gov.br/planejamento/assuntos/empresas-estatais/igsest/regulamento-ig-sest-4ociclo-versao-final.pdf
http://www2.planejamento.gov.br/planejamento/assuntos/empresas-estatais/igsest/regulamento-ig-sest-4ociclo-versao-final.pdf
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Concluída a avaliação de acordo com todos os critérios estabelecidos, a 

empresa avaliada será classificada em um dos seguintes Níveis de Governança: 

 

 

 
 

 

 
Fonte: Indicador de Governança IG-Sest - Regulamento p. 1129 

Na medida em que cresceu de importância como instrumento de avaliação do 

cumprimento dos requisitos exigidos pela Lei nº 13.303/2016, o IG-Sest foi aperfeiçoado. 

No primeiro e segundo ciclos, o que se pretendia era saber se as empresas tinham 

instrumentos de governança e compliance, ou seja, as respostas se restringiam mais ao 

que se tinha, e não a como funcionava o que existia. A questões diziam respeito a aspectos 

quantitativos. A partir do terceiro ciclo, as exigências foram específicas para a avaliação 

da qualidade. 

Ademais, a partir do 3º ciclo de avaliação, houve a inclusão de membros 

independentes na Comissão de Avaliação do Indicador, com papel consultivo e de auxílio 

à Sest na avaliação das empresas participantes, o que conferiu mais legitimidade ao 

processo de avaliação. 

Os membros independentes foram escolhidos dentre representantes da Fundação 

Dom Cabral (FDC), do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), do Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), da Fundação Getúlio Vargas (FGV), da 

Brasil Bolsa Balcão (B3) e da Universidade de Brasília (UNB)30 

Apesar de o ranking das estatais, com base no IG-Sest, ser público, cada estatal 

recebe o seu próprio Relatório de Avaliação, de uso reservado e exclusivo. 

A divulgação da posição de cada empresa é feita em solenidade pública. Cada uma 

delas recebe um certificado de participação e os resultados são divulgados no sítio do 

 
29Disponível em <http://www2.planejamento.gov.br/planejamento/assuntos/empresas-

estatais/igsest/regulamento-ig-sest-4ociclo-versao-final.pdf> Acesso em 17 jun. 2020. 
30Disponível em <http://www2.planejamento.gov.br/planejamento/assuntos/empresas-

estatais/igsest/regulamento-ig-sest-4ociclo-versao-final.pdf> 

NOTA 
NIVEL DE 

GOVERNANÇA 

7,50 a 10 Nível 1 

5,00 a 7,49 Nível 2 

2,50 a 4,99 Nível 3 

0,00 a 2,49 Nível 4 

http://www2.planejamento.gov.br/planejamento/assuntos/empresas-estatais/igsest/regulamento-ig-sest-4ociclo-versao-final.pdf
http://www2.planejamento.gov.br/planejamento/assuntos/empresas-estatais/igsest/regulamento-ig-sest-4ociclo-versao-final.pdf
http://www2.planejamento.gov.br/planejamento/assuntos/empresas-estatais/igsest/regulamento-ig-sest-4ociclo-versao-final.pdf
http://www2.planejamento.gov.br/planejamento/assuntos/empresas-estatais/igsest/regulamento-ig-sest-4ociclo-versao-final.pdf
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Ministério da Economia, ao qual a atual Secretaria de Coordenação e Governança das 

Empresas Estatais é vinculada. 

De acordo com a Sest, as análises realizadas não adentram o escopo de atuação 

dos órgãos de supervisão, controle e fiscalização das empresas estatais federais, tampouco 

visa apontar se há ou não indícios de irregularidades ou desvio de conduta na empresa. 

Os resultados apurados constituem uma representação estática da governança 

corporativa da empresa avaliada, ante as exigências da Lei nº 13.303/2016, e podem ser 

alterados ao longo do tempo, dependendo do aprimoramento e maturidade da governança 

corporativa ou, até mesmo, de mudanças no regramento legal. 

A evolução da média das notas obtidas, ciclo a ciclo, é demonstrada no gráfico 

abaixo, da SEST31: 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Conforme demonstrado no item 4, a pergunta se o IG-Sest estimulou as empresas 

estatais a implantar os seus programas de compliance pode ser respondida 

afirmativamente. De fato, num período de 2 anos (de 2017 a 2019), o IG-Sest foi utilizado 

para avaliar 61 empresas estatais federais, o que comprova a sua importância como 

indutor dos programas de compliance das empresas estatais federais. 

 

 
31 https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/empresas-estatais-federais/igsest/apresentacoes-1 
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Além do mais, não bastasse servir de instrumento de mensuração do cumprimento 

dos requisitos da Lei nº 13.303/2016, o IG-Sest representa uma inovação importante na 

esfera pública, na medida em que estabelece um ranking que evidencia não a quantidade 

de instrumentos de governança e compliance adotados pelas estatais, mas, sobretudo, a 

sua qualidade. 

Sem ter caráter punitivo, o IG-Sest permite, a partir de um Relatório de Avaliação 

Individual, que cada empresa avaliada identifique os pontos onde é necessária a melhoria 

da governança, com base nas dimensões avaliadas. E essa necessidade decorre de tudo 

aquilo que foi apresentado pela própria empresa, funcionando o IG-Sest como indutor do 

aperfeiçoamento dos mecanismos de governança e compliance. 
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De certa maneira, o IG-Sest deu maior efetividade aos programas de compliance 

e governança exigidos para as estatais, assumindo um protagonismo que, longe de impor 

limites burocráticos às empresas e, principalmente, sem se sobrepor às leis, valoriza-as e 

faz com que elas experimentem avanços em suas governanças, mediante a adoção de uma 

metodologia prática e pouco complexa. 

Tais avanços ficam patentes nos gráficos que mostram a migração das empresas 

dos últimos níveis de governança, segundo o IG-Sest, para os primeiros, considerando os 

4 níveis estabelecidos32: 

 

 
32 https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/empresas-estatais-federais/igsest/apresentacoes-1 
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Os gráficos mostram que, no 1º Ciclo, 21 empresas estavam no nível 4, 

considerado aquele em que as empresas tinham governança menos efetiva. Nos 2º e 3º 

Ciclos apenas 1 empresa aparecia. No 4º, nenhuma. 

Na mesma proporção, cresceu o número de empresas que alcançaram o 1º nível, 

considerado aquele de excelência na governança: no 1º Ciclo existiam apenas 8 nesse 

nível. No 4º, 44 empresas. 

Importante destacar que o IG-Sest proporciona maior transparência, fazendo com 

que a população tenha ao nível de conformidade de cada estatal, além disso, as empresas 

que possuem melhores notas tendem a prestar serviços melhores por meio de governança 

mais consistente. 

E isso parece ter sido fundamental para que a Lei nº 13.303/16, no tocante à 

governança, tivesse sua plena eficácia aferida, embora o IG-Sest não tenha caráter 

punitivo nem força normativa para intervir na governança dessas empresas. 

Por outro lado, com a divulgação pública do ranking, que ressalta a melhor ou 

pior governança, as estatais avaliadas tiveram que sair da “zona de conforto”, passando a 

disputar, umas com as outras, as melhores colocações no IG-Sest, como mostra o gráfico 

da evolução dos níveis. 

A consequência é que o IG-Sest tornou efetiva a adoção de instrumentos de 

governança e compliance e funcionou como agente de indução para a efetividade da 

adoção de boas práticas de governança corporativa pelas empresas estatais. 

As empresas estatais, por força do que dispõe o art. 173 da Constituição Federal33, 

devem atender a relevante interesse coletivo, ou seja, têm função social. E o interesse da 

sociedade está diretamente ligado à boa governança no setor público. 

Ao incentivar essa governança, o IG-Sest cumpre com os seus objetivos 

institucionais que foram implementados com a visão de:34 

- Mecanismo de avaliação de políticas públicas; 

 
33Disponível em 

<https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_06.06.2017/art_173_.asp#:~:text=173&tex

t=da%20Atividade%20Econ%C3%B4mica-

,Art.,coletivo%2C%20conforme%20definidos%20em%20lei.>Acesso em 17 jun. 2020. 
34Disponível <http://www2.planejamento.gov.br/planejamento/assuntos/empresas-

estatais/igsest/regulamento-ig-sest-4ociclo-versao-final.pdf> Acesso em 17 jun. 2020 

https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_06.06.2017/art_173_.asp#:~:text=173&text=da%20Atividade%20Econ%C3%B4mica-,Art.,coletivo%2C%20conforme%20definidos%20em%20lei.
https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_06.06.2017/art_173_.asp#:~:text=173&text=da%20Atividade%20Econ%C3%B4mica-,Art.,coletivo%2C%20conforme%20definidos%20em%20lei.
https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_06.06.2017/art_173_.asp#:~:text=173&text=da%20Atividade%20Econ%C3%B4mica-,Art.,coletivo%2C%20conforme%20definidos%20em%20lei.
http://www2.planejamento.gov.br/planejamento/assuntos/empresas-estatais/igsest/regulamento-ig-sest-4ociclo-versao-final.pdf
http://www2.planejamento.gov.br/planejamento/assuntos/empresas-estatais/igsest/regulamento-ig-sest-4ociclo-versao-final.pdf
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- Mecanismo de internalização da Lei de Responsabilidade das Estatais; 

- Mecanismo de avaliação da governança corporativa das empresas estatais 

federais. 

Se funcionar como mecanismo de Estado, e não de governo, é possível que o IG-

Sest possa contribuir ainda mais para a consolidação da governança pública no Brasil. 
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