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Conselho de Administração

• É o elo entre os acionistas e a gestão diária das 
companhias.

• Duas grandes atribuições:
–Decidir sobre as grandes questões do negócio;

–Monitorar os executivos a favor dos acionistas.

• Alguns autores ainda acrescentam: proporcionar 
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• Alguns autores ainda acrescentam: proporcionar 
conexões às companhias a fim de facilitar seu 
acesso a recursos externos, tais como capital, 
tecnologias e contatos políticos.

Fonte: Silveira, 2010



O que dizem os principais Códigos de Boas 

Práticas sobre as Tarefas Fundamentais do CA

• O que dizem os principais códigos de governança 
(1/3):
–Fixar as diretrizes estratégicas do negócio;
–Decidir sobre as matérias envolvendo as principais 
decisões de investimento, financiamento e destinação 
de resultados;
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–Decidir sobre matérias envolvendo fusões e aquisições;
–Definir o pacote de remuneração dos altos executivos;
–Eleger, monitorar e substituir o diretor-presidente e 
demais diretores;

–Planejar a sucessão do presidente e dos outros 
executivos-chave;

–Promover um processo estruturado para nomeação de 
novos conselheiros;

Fonte: Silveira, 2010



O que dizem os principais Códigos de Boas 

Práticas sobre as Tarefas Fundamentais do CA

• O que dizem os principais códigos de governança 
(2/3):
–Definir a tolerância ao risco da organização, incluindo 
sua política de gerenciamento de riscos e sistema de 
controles internos;

–Escolher a auditoria independente, aprovar seu plano 
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–Escolher a auditoria independente, aprovar seu plano 
de trabalho, negociar seus honorários e avaliar seu 
desempenho;

– Investigar possíveis fraudes financeiras e de 
informação para o público;

–Definir a política de dividendos da empresa;

–Revisitar periodicamente as práticas de governança 
adotadas pela companhia;

Fonte: Silveira, 2010



O que dizem os principais Códigos de Boas 

Práticas sobre as Tarefas Fundamentais do CA

• O que dizem os principais códigos de governança 
(3/3):
–Decidir sobre as operações com partes relacionadas;

–Assegurar a presença e disseminação de um código de 
conduta pela organização.
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Fonte: Silveira, 2010



O que diz a Lei das S.A. sobre as Tarefas 

Fundamentais do CA (art. 142)
I. Fixar a orientação geral dos negócios da companhia;
II. Eleger e destituir os diretores da companhia e fixar-lhes as 

atribuições, observando o qeu a respeito dispuser o Estatuto;
III. Fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os 

livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos 
celebrados ou em via de celebração e quaisquer outros atos;

IV. Convocar a assembleia geral quando julgar conveniente;
V. Manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da 
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V. Manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da 
diretoria;

VI. Manifestar-se previamente sobre atos ou contratos, quando o 
Estatuto assim o exigir;

VII. Deliberar, quando autorizado pelo Estatuto, sobre a emissão de 
ações ou de bônus de subscrição;

VIII. Autorizar, se o Estatuto não dispuser em contrário, a alienação de 
bens do ativo não circulante, a constituição de ônus reais e a 
prestação de garantias a obrigações de terceiros;

IX. Escolher e destituir os auditores independentes, se houver.

Fonte: Silveira, 2010



O que diz a Lei das S.A. sobre as Tarefas 

Fundamentais do CA (art. 142)

• O conselho é um órgão com deliberação colegiada (e não 
individual) de seus membros;

• Deve ser composto por no mínimo 3 membros, sendo no 
máximo 1/3 composto por diretores da companhia;

• Devem ser eleitos nas AGOs tendo o acionista controlador 
a prerrogativa de eleger a maioria de seus membros;
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a prerrogativa de eleger a maioria de seus membros;

• Acionistas minoritários detentores de 15% das ações com 
direito a voto ou de ações sem direito a voto que 
representem no mínimo 10% do capital total da 
companhia também possuem o direito de eleger  ao 
menos um membro para o conselho de administração.

Fonte: Silveira, 2010



O que diz a Lei das S.A. sobre os Deveres 

Fundamentais CA

• Dever de diligência

• Dever de lealdade

• Dever de informar
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• Dever de informar

Fonte: Silveira, 2010



O CA e o processo decisório na alta gestão

1 – Iniciação

Geração de propostas

4 – Monitoramento

Mensuração do desempenho

e estabelecimento da

recompensa

Decisões de Controle
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2 – Aprovação

Escolha da decisão 

a ser tomada

3 – Implementação

Execução das decisões

Decisões de Controle

Decisões de Gestão

Fonte: Silveira, 2010



As críticas aos CAs

• Passividade perante acionistas controladores e 
executivos;

• Meros ratificadores passivos (rubber stampers) 
das propostas encaminhadas por controladores e 
executivos;

• Tirole (2006): a passividade decorre de quatro 
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• Tirole (2006): a passividade decorre de quatro 
fatores:
–Falta de independência;
–Dedicação insuficiente à companhia;
– Incentivos inadequados;
–Necessidade de evitar conflitos em função do 
relacionamento contínuo com o CEO.

• Regalias que não receberiam dos minoritários.
Fonte: Silveira, 2010



O Conselheiro Independente: um personagem 

fundamental na Governança Corporativa

• Não têm vínculo especial com executivos ou 
acionistas relevantes.

• Mais bem posicionados para tomar decisões 
imparciais visando ao melhor resultado de longo 
prazo da companhia.
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prazo da companhia.

• Como definir um conselheiro independente?

Fonte: Silveira, 2010



A definição do IBGC

• O conselheiro independente se caracteriza por:
– Não ter qualquer vínculo com a organização, exceto participação 
não relevante no capital;

– Não ser sócio controlador, membro do grupo de controle ou de 
outro grupo com participação relevante, cônjuge ou parente até 
segundo grau de membro de um desses grupos, ou ligado a 
organizações relacionadas ao sócio controlador;
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organizações relacionadas ao sócio controlador;

– Não estar vinculado por acordo de acionistas;

– Não ter sido empregado ou diretor da organização (ou de suas 
subsidiárias) há pelo menos três anos;

– Não ser ou ter sido, há menos de três anos, conselheiro de 
organização controlada;

– Não estar fornecendo, comprando ou negociando, direta ou 
indiretamente, serviços e/ou produtos à organização em escala 
relevante;

Fonte: Silveira, 2010



A definição do IBGC

• O conselheiro independente se caracteriza por:
–Não ser cônjuge ou parente até o segundo grau de 
algum executivo da organização;

–Não receber outra remuneração da organização além 
dos honorários de conselheiro;

–Não ter sido sócio, nos últimos três anos, de firma de 
auditoria que audite ou tenha auditado a organização 
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auditoria que audite ou tenha auditado a organização 
nesse mesmo período;

–Não ser membro de entidade sem fins lucrativos que 
receba recursos financeiros significativos da 
organização ou de suas partes relacionadas;

– Ter independência em relação ao CEO;
–Não depender financeiramente da remuneração da 
organização.

Fonte: Silveira, 2010



O Conselheiro Independente: um personagem 

fundamental na Governança Corporativa

• Além dos vínculos citados, outros mais sutis 
podem minar a independência de um conselheiro:
– Longo tempo no cargo;

–Relacionamentos sociais entre conselheiros e 
executivos.

Profa. Patricia Maria Bortolon

executivos.

– ... as pesquisas sobre relacionamentos sociais

– como incorporar estas ideias na definição do 
conselheiro independente.

Fonte: Silveira, 2010



Conselheiro Independente x Conselheiro Efetivo

• Não basta ser “independente” tem que ser 
“efetivo”!

• Atributos fundamentais:
–Qualificação técnica;

–Disponibilidade de tempo/envolvimento com a 
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companhia;

– Incentivos adequados (remuneração fixa, eventuais 
mordomias e status social);
• Relação com o desempenho? (ações ou opções de ações?)

• A remuneração é relevante para o conselheiro?

Fonte: Silveira, 2010



Tendências Recentes nos CAs

• Limites de idade e de prazo para atuação nos 
conselhos: boa prática de governança?
–Maneira indolor de tirar pessoas improdutivas;

–A dificuldade da avaliação entre os pares;

–O lado negativo: 
• limites tendem a aceitar os improdutivos até o final de seu 
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• limites tendem a aceitar os improdutivos até o final de seu 
mandato;

• Forçam a saída de conselheiros que ainda teriam a contribuir.

• CAs e as atividades de lobby
–Os conselhos atuam na supervisão das atividades de 
lobby?

–Como essas informações chegam aos acionistas?

Fonte: Silveira, 2010



Os Comitês de Assessoramento do CA

• Através dos comitês, conselheiros mais especializados e 
interessados em certas matérias poderiam se aprofundar 
em temas específicos.

• Duas características fundamentais:
– Restringirem-se a análise e elaboração de recomendações;
– Compostos exclusivamente por conselheiros, idealmente 
independentes.
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independentes.

• A participação de executivos compromete seriamente a 
ideia de separação entre representantes da propriedade 
(conselheiros) e membros da gestão diária das operações.

• A participação de pessoas externas deve ser como 
convidados em algumas reuniões, para evitar a 
transferência de responsabilidades dos conselhos para 
tais membros.

Fonte: Silveira, 2010



Três Comitês se destacam

• Comitê de auditoria;

• Comitê de remuneração;

• Comitê de nomeação / governança corporativa.

• A lei americana exige que os dois primeiros sejam 
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• A lei americana exige que os dois primeiros sejam 
compostos exclusivamente por membros 
independentes.

• O último é obrigatório para listagem na NYSE.

Fonte: Silveira, 2010



Comitê de Auditoria

• Atribuições:
– Acompanhar o processo de elaboração das demonstrações 
financeiras, revisando todos os relatórios e documentos da 
companhia antes da divulgação ao público;

– Avaliar as práticas de gerenciamento de riscos corporativos 
(incluindo-se riscos operacionais, de mercado, legais, tributários, 
trabalhistas, ambientais etc...) e sistemas de controle internos;

– Conduzir o processo de seleção, acompanhar e avaliar as 
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– Conduzir o processo de seleção, acompanhar e avaliar as 
atividades da auditoria independente, incluindo a observância dos 
princípios contábeis utilizados nas demonstrações financeiras;

– Zelar pela independência e efetividade dos trabalhos da auditoria 
interna, coordenando suas atividades;

– Monitorar os conflitos de interesse e as transações com partes 
relacionadas;

– Zelar pelo cumprimento do código de conduta da organização, 
visando assegurar que o negócio seja conduzido com ética e em 
conformidade com as leis aplicáveis.

Fonte: Silveira, 2010



Comitê de Remuneração

• Atribuições:
– Elaborar a proposta de política de remuneração de altos 
executivos;

– Coordenar o processo de definição do pacote de remuneração e 
demais benefícios dos administradores da companhia 
(conselheiros e diretores);

– Conduzir o processo de definição das metas de desempenho do 
diretor-presidente e demais executivos-chave, vinculando a 
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diretor-presidente e demais executivos-chave, vinculando a 
remuneração a resultados;

– Avaliar formalmente (no mínimo anualmente) o desempenho do 
diretor presidente e demais membros da diretoria;

– Coordenar o processo de planejamento sucessório das posições-
chave da empresa;

– Avaliar a eficácia do processo de retenção de talentos da 
organização, incluindo o monitoramento de executivos com alto 
potencial dentro da organização.

Fonte: Silveira, 2010



Comitê de Nomeação / Governança Corporativa

• Atribuições:
– Coordenar o processo de seleção de novos conselheiros, com 
avaliação de potenciais candidatos;

– Recomendar a composição dos comitês de assessoramento do 
conselho;

– Recomendar ao conselho de administração mudanças em seu 
tamanho, composição e funcionamento, vis-à-vis as melhores 
práticas de governança;
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práticas de governança;
– Conduzir um processo formal (no mínimo anual) de avaliação dos 
conselheiros individualmente, dos comitês de assessoramento e 
do conselho como órgão;

– Coordenar o processo de seleção e indicação do diretor-
presidente, além de opinar sobre o processo de seleção dos 
demais diretores;

– Zelar pela adoção das boas práticas de governança pela 
organização, analisando periodicamente a eficácia de seus 
processo e possibilidades de melhoria.

Fonte: Silveira, 2010



O Conselho Fiscal

• Órgão “peculiar”, não existe nos mercados anglo-
saxões.

• Membros eleitos diretamente pelos acionistas em 
assembleia geral, não possuindo qualquer vínculo 
com os administradores da companhia.
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• Não possui relação hierárquica com os demais 
órgãos.

• Atividades eminentemente de fiscalização.

• Não há “papel estratégico” do Conselho Fiscal!! 
Ele é um órgão externo à administração e com 
atuação posterior à ocorrência dos eventos.

Fonte: Silveira, 2010



O Conselho Fiscal – competências estabelecidas 

na Lei das S.A. (art. 163)

I. Fiscalizar os atos dos administradores e verificar o 
cumprimento dos seus deveres legais e estatutários;

II. Opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo 
constar do seu parecer as informações que julgar 
necessárias à deliberação da assembleia geral;

III. Opinar sobre as propostas dos órgãos da administração, 
a serem submetidas à assembleia geral, relativas a 
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a serem submetidas à assembleia geral, relativas a 
modificação do capital social, emissão de debêntures ou 
bônus de subscrição, planos de investimento ou 
orçamentos de capital, distribuição de dividendos, 
transformação, incorporação, fusão ou cisão;

IV. Denunciar aos órgãos de administração e, se estes não 
tomarem as providências necessárias para a proteção 
dos interesses da companhia, à assembleia geral, os 
erros, fraudes ou crimes que descobrirem.

Fonte: Silveira, 2010



O Conselho Fiscal – competências estabelecidas 

na Lei das S.A. (art. 163)

V. Convocar a assembleia geral ordinária, se os 
órgãos da administração retardarem por mais de 
um mês essa convocação, e a extraordinária, 
sempre que ocorrerem motivos graves ou 
urgentes, incluindo na agenda das assembleias 
as matérias que considerarem necessárias;
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as matérias que considerarem necessárias;

VI. Analisar, ao menos trimestralmente, o balancete 
e demais demonstrações financeiras elaboradas 
periodicamente pela companhia;

VII.Examinar as demonstrações financeiras do 
exercício social e sobre elas opinar. 

Fonte: Silveira, 2010



Se o CA também fiscaliza a gestão qual a real 

utilidade do Conselho Fiscal?

• Seus defensores argumentam que a grande 
vantagem é a independência de seus membros;

• Uma solução para o problema de composição 
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• Uma solução para o problema de composição 
inadequada e mau funcionamento do CA!!

Fonte: Silveira, 2010


