
 

 

 

POLÍTICA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA DA SPOBRAS 

A SPOBRAS por meio de sua Política de Governança Corporativa, incorpora 

princípios que objetivam preservar e otimizar seu valor econômico, contribuindo para a 

qualidade de gestão da organização, sua perenidade e o atingimento de suas metas. 

O processo de governança da SPOBRAS conta com o envolvimento de seus 

controladores, do Conselho de Administração, órgãos de fiscalização e controle e 

demais partes interessadas. 

Seguindo as diretrizes da OCDE sobre Governança Corporativa para Empresas 

de Controle Estatal, quaisquer obrigações e responsabilidades exigidas da SPOBRAS em 

termos de serviços, que extrapolem os padrões inerentes ao seu mercado de atuação, 

apenas serão acatadas caso sejam determinadas por meio de Leis ou regulamentações, 

com a sua divulgação ao público em geral. 

A governança da SPOBRAS é orientada pelo princípio da transparência, sendo 

promovida a divulgação de resultados, transações e demais informações que não 

tenham caráter confidencial. 

A gestão do conhecimento e manutenção de registros são componentes 

essenciais para a adequada governança corporativa. Para tanto, as políticas e 

procedimentos da SPOBRAS são devidamente documentados, com a manutenção de 

registros para fins de auditoria e fiscalização. 

A responsabilidade final pela adequada gestão do processo de Governança 

Corporativa é do Conselho de Administração, que realiza o acompanhamento da sua 

adequada implementação e execução por meio de relatórios que propiciam o 

monitoramento regular do desempenho da SPOBRAS. 

Seguindo o princípio da equidade, a SPOBRAS promove suas relações com 

partes interessadas, de forma isonômica, levando em conta seus direitos, deveres, 

necessidades e expectativas. 



 

 

Como parte de seu processo de Governança Corporativa, A SPOBRAS adota os 

seguintes preceitos: 

 A SPOBRAS não será isenta da aplicação dos processos de 

fiscalização e obtenção de licença, de acordo com os ditames 

legais. 

 As relações comerciais com entidades financeiras estatais ou de 

economia mista serão estabelecidas em nível estritamente 

comercial. 

 Realização de uma auditoria externa anual independente, de 

acordo com as recomendações da OCDE. 

 Busca pelos mesmos padrões de contabilidade e auditoria 

exigidos para empresas de capital aberto, promovendo a 

divulgação de informações financeiras e não-financeiras de 

acordo com padrões internacionais amplamente reconhecidos. 

 Manter sob sua estrutura uma área de apoio à gestão de 

empreendimentos (PMO – Project Management Office – 

Escritório de gestão de Projetos), que será responsável por 

desenvolver e/ou manter atualizados seus processos de gestão 

de acordo com as melhores práticas de mercado e os preceitos 

do PMI – Projetc Management Institute. 

 Divulgação ao público dos objetivos da SPOBRAS e suas 

realizações. 

 Divulgação pública de sua estrutura de controle. 

 Divulgação dos riscos operacionais a que está sujeita e como 

estes são geridos. 

 Divulgação de auxílios financeiros recebidos do Estado, 

incluindo garantias e compromissos assumidos em nome da 

Estatal. 

 Divulgação de transações materiais realizadas com partes 

relacionadas. 


