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RESUMO 
 

Este estudo tem por objetivo compreender a relação entre o potencial empreendedor 
e a adoção de práticas de Governança Corporativa em Empresas de Pequeno Porte, 
que comumente denotam a busca pela perenidade e sustentabilidade de seus 
respectivos negócios – seja por meio de orientação empreendedora do responsável 
por gerir determinado negócio, ou seja pelas práticas de gestão e adoção de 
instrumentos que visam alicerçar o respectivo negócio. O método adotado para 
chegar ao objetivo de pesquisa proposto foi embasado, respectivamente, por meio 
da aplicação da ferramenta CEI (Carland Entrepreneurship Index), que vislumbra 
identificar e demonstrar entre três níveis quais são os indivíduos que denotam mais 
ou menos características empreendedoras, e aplicação de roteiro semiestruturado 
de entrevista com base nas recomendações do Caderno de Boas Práticas de 
Governança Corporativa Para Empresas de Capital Fechado, elaborado em 2014 
pelo IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que resultou em uma 
ferramenta de análise a qual permitiu identificar por meio de uma análise as práticas 
de governança corporativa que são adotadas por empresas de pequeno porte, 
processo que apresenta relação direta com o crescimento sustentável, de forma 
perene, vislumbrando a longevidade dos referidos negócios analisados. Após 
realizada a análise das entrevistas que abordam quais são as práticas das empresas 
analisadas, apresentamos os resultados, predominantemente equivalentes ao nível 
I, que é caracterizado principalmente pela adoção de práticas inerentes à 
constituição de Conselhos de Administração/Consultivo, Mecanismos e Órgãos de 
Controle. Contudo, na análise referente à mensuração do potencial empreendedor 
por intermédio da aplicação do CEI, 1 entre os 5 empreendedores entrevistados foi 
identificado como macroempreendedor. Tendo em vista que todos ose investigados 
apresentam o mesmo nível de escolaridade, surge a possibilidade de ampliação dos 
parâmetros de análise da pesquisa, com o intuito de estabelecer outras possíveis 
relações ou peculiaridades que viabilizem demonstrar quais aspectos podem 
influnciar nesse aspecto. Por fim, ao realizar a análise qualitativa de cruzamento da 
adoção de práticas de governança e do potencial empreendedor, não foi possível 
estabelecer uma relação conclusiva, sendo necessário ampliar o escopo da 
pesquisa com diferentes perfis de empreendedores. 
 
Palavras-chave: Potencial Empreendedor; Governança Corporativa; Práticas de 
Governança Corporativa; Empresas de Pequeno Porte. 
 
  



 

ABSTRACT 
 

The aim of this study is to comprehend the relation between the entrepreneurial 
potential and the adoption of corporate governance practices in small companies, 
which usually denote the search for permanency and sustainability of its business, 
either through entrepreneurial orientation of the business responsible or through the 
management practices and adoption of resources that aim to base the business. The 
chosen method for the purpose of achieving the research goal was based both in the 
application of Carland Entrepreneurship Index (CEI)resource, which seeks to identify 
and show, in three levels, the individuals that have more or less entrepreneur 
features, and application of the semi-structures interviews, based on Caderno de 
Boas Práticas de GovernançaCoporativaparaEmpresas de Capital 
Fechadorecommentaions – created in 2014 by IBGC – InstitutoBrasileiro de 
GovernançaCoporativa. This study developed by IBGC resulted in an analysis tool 
which allows to identify through a diagnosis which are the corporate governance 
practices adopted by small companies that seeks the growth in sustainability 
aspects, in order to be permanent, pursuing for business longevity. After realizing the 
diagnosis to identify the practices, the analyzed organizations presented prevailing 
results matching level I, that is characterized mainly through the adoption of practices 
that are inherent to the Administrative Council / Consultative Council / Control 
Mechanisms and Organs formation. However, in the analysis about the entrepreneur 
potential realized through the CEI’s application, 1 out of 5 interview entrepreneurs 
was identified as macro entrepreneur. All entrepreneurs who participate presented 
same level of schooling. During the research, it emerged the possibility of expanding 
the analysis parameters, aiming to establish other possible relations or peculiarities 
which make feasible to demonstrate which aspects can influence in this aspect. 
Lastly, while realizing the quantitative analysis of crossing the adoption of 
governance practices and the entrepreneur potential, it was not possible to establish 
a conclusive relation, being necessary to expand the search scope considering 
different entrepreneur profiles. 
 
Key words: Entrepreneurial potential; Corporate governance; Corporate Governance 
Practices; Small Business. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

De acordo com Bruyat e Julien (2000), diante do processo de construção de 

uma visão, o empreendedor tem capacidade de estabelecer um determinado 

negócio com objetivos claros voltados à obtenção de lucro e de crescimento, por 

meio de um comportamento inovador respaldado por uma postura estratégica. 

Quando nos referimos ao indivíduo empreendedor, surgem inúmeros adjetivos que 

podem ser elencados, compondo, dessa forma, uma gama de características que os 

define subjetivamente, entretanto, o objetivo comum, que leva os empreendedores a 

constituírem um novo negócio, refere-se à intenção em perpetuar aquilo que é 

almejado. 

Contudo, para que iniciativa de criação de um determinado negócio torne-se 

factível, é fundamental estabelecer processos que tendam a alicerçar suas 

propostas de criação ou identificação de oportunidade, buscando o desenvolvimento 

de estratégias que possibilitem a construção de um determinado negócio, 

corroborando com a expectativa implícita ao indivíduo empreendedor. Paralelamente 

às iniciativas relacionadas à criação, é fundamental buscar a eficácia nas estratégias 

a serem adotadas, motivado principalmente pela competitividade acirrada do 

mercado, influenciando as empresas a tornarem-se cada vez mais produtivas. O 

interesse acadêmico em compreender a relação entre a iniciativa, a criação e a 

adoção de práticas de governança corporativa que corroborem para a o alcance de 

uma estrutura sólida e perene visa a contribuir com a principal motivação intrínseca 

ao empreendedor, o qual busca o desenvolvimento do seu negócio, tornando capaz 

a geração de uma fonte de recursos que o permitirá atingir expectativas entre os 

demais objetivos previamente definidos.  

A perspectiva de análise consiste na intenção de identificar se, 

eventualmente, empreededores com mais caracterítiscas empreendedoras tendem a 

aderir métodos de trabalho e práticas de gestão que contribuam efetivamente para o 

alcance dos objetivos previamente propostos para seu negócio. 

Dessa forma, faz-se necessário avaliar, em um primeiro momento, a realidade 

das pequenas empresas, bem como suas características e limitações de 

planejamento, propondo uma forma mais adequada, ao pequeno empresário, para o 

desenvolvimento de estratégias. 
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O empreendedorismo tem sido entendido como um processo complexo e 

abrangente, o qual reconhece as variáveis sociais, econômicas e psicológicas como 

influenciadoras do ato de empreender (CARLAND, 1991). Nesse contexto, a 

compreensão das características empreendedoras, buscando mensurar seu 

potencial, torna-se um mecanismo viável para as empresas ou até mesmo para os 

investidores que desejam ter segurança ao realizar aporte de recursos em negócios 

considerados promissores, por exemplo. 

A proposta de identificar as principais características e traços de 

personalidade dos empreendedores permite definir o potencial do empreendedor 

(CARLAND, 1991), e apresenta vantagem que não se relaciona apenas ao indivíduo 

empreendedor quando analisado, os benefícios estendem-se, também, ao próprio 

negócio, viabilizando, assim, o aproveitamento de suas potencialidades, canalizando 

esforços para explorá-las em prol da busca de melhores resultados para a empresa. 

Permite, ainda, ao empreendedor, traçar objetivos que viabilizam o desenvolvimento 

e o aprimoramento dos traços de sua personalidade, passíveis de melhorias, 

corroborando com a narrativa de que sua capacidade em gerir seu negócio propicia 

maior segurança a seus colaboradores, fornecedores, cliente, investidores e/ou 

possíveis financiadores de seu negócio. 

Após a identificação das potencialidades encontradas nos empreendedores 

frente a seus respectivos negócios, desenvolve-se a motivação para estabelecer 

vínculos com o empreendimento gerido por esses indivíduos. O IBGC – Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa (2016) salienta outro ponto, considerado em 

comum diante da atratividade também apresentada ao olhar dos investidores, 

quando afirma que, com o passar do tempo, verifica-se que os investidores estão 

mais dispostos a pagar um valor maior por empresas que adotam boas práticas de 

Governança Corporativa, e que tais práticas, além de favorecer aos interesses de 

seus proprietários, também contribuem para a longevidade das empresas. A 

Governança Corporativa pode ser vista como um conjunto de práticas ou 

mecanismos que visam a aumentar a probabilidade daqueles que alocam recursos 

para a concretização de um negócio garantirem para si o retorno sobre o capital 

investido. 

Diante das questões expostas, nota-se que o empreendedor, em si, é dotado 

pela motivação de criar um determinado negócio, incentivado principalmente por 
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suas características que permitem enxergar oportunidades diante de diversas 

peculiaridades e instabilidades do mercado, com a intenção absoluta de buscar uma 

fonte de recursos que o permita alcançar demais objetivos almejados, entre eles a 

própria perenidade do negócio já estabelecido. Corroborando com essa prerrogativa, 

deparamo-nos com as recomendações cedidas pelo Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa, por meio de orientações voltadas aos empreendedores de 

pequeno porte, quanto aos meios e práticas os quais devem ser adotados 

vislumbrando obter êxito, indo diretamente ao encontro daquilo que os 

empreendedores almejam quando se referem às expectativas futuras de um 

determinado negócio. Isso nos leva, dessa forma, ao questionamento quanto a quais 

são as possíveis relações entre o potencial empreendedor e a adoção de boas 

praticas de Governança Corporativa, visto que os meios para viabilizar o 

empreendedor a alcançar seus objetivos podem ser descritos por práticas que, 

segundo o IBGC, contribuem para o alcance da perenidade e da sustentabilidade 

dos negócios adeptos às práticas previamente propostas. 

Com base no exposto, esta pesquisa norteia-se na seguinte pergunta: quais 
são as práticas de governança adotadas por empresas de pequeno porte em 
relação ao nivel do potencial do empreendedor? 

 

1.1 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Realizar um diagnóstico da adoção de práticas de governança por 
empresas de pequeno porte em relação ao nivel do potencial do 
empreendedor. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

• Identificar o potencial empreendedor dos empreendedores das empresas de 

pequeno porte pesquisadas; 

• Identificar as práticas de Governança Corporativa adotadas pelas empresas 

pesquisadas;  
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• Analisar a relação entre o nível do potencial do empreendedor e a adoção 

de práticas de Governança Corporativa. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA 

 

O desenvolvimento da pesquisa mostra-se relevante a partir do interesse em 

motivar o desenvolvimento de empreendedores com mais ou menos características 

empreendedoras, propondo conceitos que contribuam para o aprimoramento do 

processo de gestão das empresas de pequeno porte, por meio da disseminação e 

do incentivo da/à adoção de diretrizes estratégicas e operacionais que auxiliem no 

processo de profissionalização dos respectivos negócios, solidificando as bases que 

apresentam relação com a busca pela perenidade. 

Carland et al. (1984) consideram o empreendedor como aquele sujeito que 

estabelece e gerencia um negócio com o propósito principal de lucro e crescimento, 

sendo caracterizado principalmente pelo comportamento inovador, empregando 

práticas de gerenciamento estratégico no negócio. 

De forma intrínseca aos empreendedores, a inovação é um dos pontos que os 

caracterizam, contudo, a criação de um negócio ou a identificação de oportunidades, 

por si só, não permitem alcançar objetivos previamente vislumbrados pelo individuo 

empreendedor, se não alinhadas ao aprimoramento e ao desenvolvimento constante 

de suas próprias características empreendedoras. Segundo McClelland (1972), 

fatores sociais e ambientais, além de treinamento, são de suma importância no que 

se refere aos estímulos relacionados ao comportamento dos empreendedores. A 

importância em estudar o comportamento do empreendedor consiste na 

possibilidade de identificar possíveis relações com o desempenho das organizações. 

West (2003) assegura que o conhecimento que propicia a percepção de 

oportunidades, a criação de empresas, e outros traços de personalidade dos 

empreendedores  podem ser descritos em termos comportamentais e atitudes. 

Dessa forma, este estudo busca identificar características empreendedoras 

dos indivíduos que estão no controle de seus respectivos negócios, propondo a 

possibilidade de autoanalise por intermédio de uma análise que evidencia 

peculiaridades inerentes aos respectivos traços de personalidade. Paralelamente ao 
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processo de análise individual, são abordadas as práticas de gestão que 

contribuíram para o desempenho dos respectivos negócios. 

A partir da análise obtida por meio da investigação desses fatores, é possível 

criar um direcionamento em relação aos pontos passíveis de desenvolvimento do 

modelo de gestão implementado na organização, de forma orientada às 

recomendações de adoção de práticas pautadas nas diretrizes preconizadas pelo 

IBGC (2014) ̶ iniciativas essas relacionadas ao processo de desenvolvimento 

organizacional. Segundo o IBGC (2014), as três questões-chaves aplicáveis às 

empresas são: a coesão dos acionistas, o direcionamento estratégico e o 

planejamento da sucessão. Para o IBGC (2014), as empresas que são capazes de 

adotar as práticas de Governança Corporativa que endereçam essas três questões 

influenciam de maneira decisiva no sucesso e na perpetuidade de seus negócios. A 

intenção deste projeto permite não apenas instigar a reflexão acerca do exposto de 

forma prática, mas também colocar em discussão as reflexões apresentadas no que 

se refere às questões que subsidiam a proposta de que os empreendedores por si 

só buscam meios que venham a contribuir para o desenvolvimento de seu negócio. 

 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Para atender a proposta explicitada pelos objetivos desta pesquisa, além da 

introdução, apresenta-se no Capítulo 2, um quadro de desenvolvimento teórico que 

aborda ponderações de diversos autores sobre conceitos como empreendedorismo, 

empreendedor, características empreendedoras, governança corporativa, práticas 

de governança corporativa e potencial empreendedor. 

No Capítulo 3, Percurso Metodológico, apresenta-se a estratégia adotada na 

pesquisa realizada.  

No Capítulo 4 apresenta-se o dignóstico dos casos estudados e a análise da 

relação com o nível do potencial do empreendedor.  

Segue-se, no Capítulo 5, com as considerações finais e a proposição de 

pesquisas futuras a partir da pesquisa realizada. 

Por fim, apresenta-se as referências bibliográficas utilizadas para nortear o 

trabalho desenvolvido.  
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2 QUADRO TEÓRICO DE REFERÊNCIA 
 

O referencial teórico deste estudo contextualiza a pesquisa diante dos 

objetivos previamente propostos. A abordagem, nesta parte do trabalho, consiste na 

apresentação das principais contribuições teóricas acerca dos temas a serem 

trabalhados, tais como: o empreendedorismo e sua evolução histórica, a definição 

de porte e a classificação das empresas mediante critérios adotados para tal, e as 

circunstâncias do empreendedorismo nos cenários econômicos nacional e regional. 

Ainda, tratamos sobre o empreendedor e sua contextualização temporal, e sobre a 

definição de características que permitem a atribuição do termo aos indivíduos. Para 

além disso, discorremos quanto ao potencial empreendedor, sua definição, evolução 

histórica, e aplicabilidade por meio de uma ferramenta de mensuração, a qual 

aborda as características empreendedoras individuais, e também quanto à 

Governança Corporativa, sua evolução histórica, definição do termo segundo 

autores e órgãos de regulamentação, e adoção de práticas propostas para as 

empresas de pequeno porte. 

 

2.1 EMPREENDEDORISMO 

 

O tema empreendedorismo é um fator importante no que tange aos 

desenvolvimentos social e econômico, associados à geração de empregos e, 

consequentemente, à ampliação de renda dos indivíduos que compõem o ciclo. “O 

papel do empreendedorismo no desenvolvimento econômico envolve mais do que 

apenas o aumento de produção e renda per capita, envolve iniciar e constituir 

mudanças na estrutura do negócio e da sociedade” (HISRICH; PETER, 2004, p. 33). 

A bibliografia analisada define a discussão do tema empreendedorismo como 

ampla e subjetiva, a busca por referencial apresenta diversas elucidações 

relacionadas ao tema, e as afirmações ocorrem por meio de definições teóricas e 

empíricas. Filion (1999), membro do Conselho Internacional para Pequenos 

Negócios (ICSB), afirma que na literatura sobre empreendedorismo existe um 

grande nível de imprecisão a respeito da definição do termo empreendedor. Isso fica 

evidente em razão de os pesquisadores perceberem e definirem empreendedores 

usando premissas de suas próprias disciplinas e/ou linhas de pesquisa e atuação. O 
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autor destaca, ainda, que há duas principais correntes que apresentam elementos 

comuns a maioria das abordagens dos pioneiros do campo: a corrente dos 

economistas, que relacionam empreendedor à inovação, e a corrente dos 

comportamentalistas, que salientam os aspectos atitudinais. Essas definições são 

respaldadas por meio de pressupostos de grandes áreas do conhecimento, 

promovendo um estreitamento do foco no sujeito; por exemplo, entre as 

características frequentemente relacionadas aos empreendedores pelos 

comportamentalistas estão liderança, dinamismo, entre outras, sendo essas 

questões ligadas à criatividade e à intuição, enquanto que os economistas associam 

a pratica empreendedora à inovação, voltada à promoção de oportunidades de 

negócio. Segundo Dolabela (1999, p. 68), 

 
Empreendedorismo é um neologismo derivado da livre tradução de 
entrepreneurship e utilizado para designar os estudos relativos ao 
empreendedor, seu perfil, suas origens, seu sistema de atividade, 
seu universo de atuação e é antes de tudo, aquele que se dedica à 
geração de riquezas em diferentes níveis de conhecimento, inovando 
e transformando conhecimento em produtos ou serviços em 
diferentes áreas. 

 

As abordagens sob as óticas econômica e comportamental subsidiam nossa 

argumentação, apontando os precursores em uma perspectiva temporal. A intenção 

é extrair os aspectos predominantes da temática proposta por meio de sínteses 

apresentadas por autores de relevância. 

Souza Neto (2001) afirma que o termo empreendedorismo foi empregado na 

história militar francesa por volta do século XVII, fazendo referência a indivíduos que 

se comprometiam em conduzir expedições militares. Dolabela (1999) ressalta o uso 

do termo entrepreneur como marco para se referir a alguém que compra bens e 

serviços por determinado valor com a intenção prévia de comercializa-los a preços 

incertos no futuro – prática adotada por volta do século XVIII pelo irlandês Richard 

Cantillon (1697–1734). Segundo Filion (1997), esses indivíduos viam tal transação 

como oportunidade de obter lucro, assumindo os riscos relacionados à atividade. 

Cantillon (1950) procurou compreender o indivíduo empreendedor, não 

limitando sua relevância em relação a sua função exercida involuntariamente na 

sociedade, mas, sim, a partir de seu comportamento diante de cenários que 
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apresentam riscos de oscilações de oferta e demanda (COSTA; BARROS; 

CARVALHO, 2011). 

A literatura aponta Cantillon como um dos precursores do termo 

empreendedorismo, diferenciando o empreendedor do capitalista, entretanto, foi 

Schumpeter (1982) quem proporcionou maior relevância ao tema, vinculando o 

termo empreendedorismo ao conceito de inovação (DOLABELA, 1999). Drucker 

(1987) e Dolabela (1999) ressaltam que Schumpeter abordou o empreendedorismo 

e seu impacto sobre a economia, tornando-se um dos mais influentes teóricos na 

área, contextualizando o empreendedorismo por meio das inovações inerentes ao 

processo e à chamada “destruição criativa”. Para Schumpeter, a prática do 

empreendedorismo “destrói a ordem econômica existente pela introdução de novos 

produtos e serviços” (SCHUMPETER, 1949 apud DORNELAS, 2001, p. 37). 

Os economistas relacionavam o empreendedorismo à inovação e ao 

desenvolvimento econômico, contudo, surgiam questões que careciam de uma 

análise mais aprofundada quanto ao comportamento e à conduta adotada pelos 

indivíduos, questões essas que poderiam ser consideradas inatas, mas que, em 

contrapartida, deixavam dúvidas quanto à forma como poderiam ser obtidas. O 

empreendedorismo passou, então, a ser de interesse também àqueles que 

pesquisavam o comportamento humano. Assim, o termo empreendedorismo remete 

a identificar a influência causada pelos indivíduos que têm uma visão e os quais, 

devido a essa peculiaridade, involuntariamente transformam o ambiente em que 

atuam por meio da criação e do aprimoramento de bens e serviços oferecidos à 

sociedade. Para Filion (1999), o empreendedor é alguém que imagina, desenvolve e 

realiza uma visão, portanto, deve-se buscar entendimentos na essência, forma e no 

que realmente é. 

Segundo Dolabela (1999), a orientação empreendedora emergiu da 

aprendizagem organizacional adquirida; de tal modo, as experiências obtidas no 

ambiente organizacional têm influência direta e precedem no/o processo de 

inovação. Com isso, o empreendedorismo tornou-se um aliado relevante para as 

organizações, pois ocasiona impacto indireto no que se refere ao sucesso das 

inovações que vislumbram, na essência, a ampliação de receitas. 

O empreendedorismo começou a ser fomentado durante a década de 1990, a 

partir da necessidade de atender demandas organizacionais emergentes, novas 
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abordagens e aprimoramento das negociações, vislumbrando promover melhorias 

na economia. Fomentou-se, também, devido às intempéries causadas pela 

globalização a qual impulsionava as empresas a adequarem-se ao novo cenário por 

meio da inovação em seus modelos de gestão, reestruturação de processos 

operacionais e gerenciais, propondo, assim, um realinhamento de diretrizes 

estratégicas. Para Hitt, Ireland e Hoskisson (2002), a relação recíproca entre o 

ambiente e a estratégia da empresa impulsiona as mudanças no ambiente 

organizacional, pois essa relação tende a afetar diretamente seu desempenho. 

Assim, o empreendedorismo aborda desde o nascimento de um novo 

empreendimento até a aplicação de um processo de gestão estratégica eficiente, 

mudanças no mercado de trabalho, propondo conceitos inovadores de 

empregabilidade e mudanças nas organizações. Para Franco (2002 apud DAVID, 

2004, p. 27), 

 
[...] a cada dia que passa, mais e mais pessoas se convencem de 
que o capital humano é um dos principais fatores do 
desenvolvimento, e que um dos principais elementos do capital 
humano é a capacidade das pessoas fazerem coisas novas, 
exercitando a sua imaginação criadora – o seu desejo, sonho e visão 
– e se mobilizando para adquirir os conhecimentos necessários, 
capazes de permitir a materialização do desejo, a realização do 
sonho e a viabilização da visão. Isso tem um nome: chama-se 
"empreendedorismo". Empreendedorismo está sempre ligado à 
inovação e depende da liberdade das pessoas para criar e da sua 
ousadia de inventar. 

 

Nessa contextualização teórica e temporal do empreendedorismo, identificam-

se questões que demonstram o quão tácita é a relação do aprimoramento no que diz 

respeito à evolução das empresas, desde sua abertura, perpetuação, até o sucesso, 

e quanto issa impacto na evolução global. Nesse contexto, o estudo realizado pelo 

GEM (2014) pode contribuir no mapeamento da atividade empreendedora no Brasil, 

apresentada no próximo tópico. No estudo realizado no ano de 2014, cerca de 70 

países participaram, representando mais de 70% da população mundial e 90% do 

PIB. O mapeamento teve como abordagem a vivência do empreendedorismo 

durante os últimos 15 anos. Nesse tipo de estudo como o realizado pelo GEM, 

considera-se a necessidade de conhecer a progressão econômica dos países, por 

meio da ampliação de postos de trabalho e renda, por exemplo. O estudo possibilita 
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identificar possíveis demandas para o desenvolvimento de incentivos por parte dos 

países participantes, tais como: educação continuada, soluções segmentadas 

voltadas para a melhoria de produtividade, e vantagem competitiva das empresas 

estabelecidas no país perante os concorrentes, promovendo, desse modo, maior 

sustentabilidade e ampliação dos ciclos de vida das empresas. 

Relacionando a abertura de novas empresas que contribuem diretamente no 

crescimento e no desenvolvimento do Brasil, o Presidente do Sebrae, Luiz Eduardo 

Pereira Filho (2015), afirma que, durante os anos de realização da pesquisa, tem 

orgulho dos resultados obtidos no Brasil – contexto apresentado no próximo tópico. 

 

2.1.1 O Empreendedorismo no Brasil e no Estado do Paraná 

 

Segundo o GEM (2015), a taxa total de empreendedores que representa a 

soma entre os empreendedores iniciais e empreendedores estabelecidos 

apresentou, no Brasil, uma marca considerada histórica, equivalente a 39,3% da 

população adulta, ou seja, cerca de 52 milhões de brasileiros entre 18 e 64 anos. 

Esses dados demonstram que a cada 3 brasileiros pelo menos 1 criou seu negócio 

ou promoveu algum esforço com esse propósito nos últimos 12 meses, sendo 

possível constatar que a evolução referente às taxas de empreendedorismo 

estendem-se ano a ano (ver Figura 1). Quando comparamos as taxas de 2015 

(39,3%) com 2014 (34,4%), observa-se um aumento significativo, intensificando a 

trajetória de desenvolvimento de empreendedorismo desde 2011. 

 

Figura 1 – Taxas de empreendedorismo segundo estágio dos empreendimentos – 
Brasil 2015 

 

Fonte: GEM, 2015. 
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Os indicadores apresentados permitem demonstrar hipóteses que 

promoveram essa evolução acerca da visível ampliação dos indicadores entre um 

ano e outro: (1) incentivos governamentais, sejam eles financeiros ou educacionais, 

que propiciaram melhores condições para tal desenvolvimento nos últimos anos, o 

próprio desempenho atrelado as inovações; (2) instabilidade econômica do país, o 

que involuntariamente implica na criação de novas empresas promovidas pela 

necessidade dos empreendedores que as constituem. 

Segundo dados do Sebrae (2014), uma das empresas participantes da 

pesquisa GEM (2015), o empreendedorismo apresenta um crescimento exponencial 

no Brasil nos últimos 30 anos, desde o início dos levantamentos relacionados com a 

composição do PIB nacional no que se refere as empresas de micro e pequeno 

portes (denominadas MPE). Em 1985, o percentual de participação das empresas 

de micro e pequeno portes no PIB nominal do país era equivalente a 21%; já em 

2011, demonstrava um resultado de 27%, figurando mais de um quarto do PIB 

brasileiro. Vale ressaltar que as principais empresas geradoras de riquezas no país 

não se restringem às organizações com altos faturamentos. Diferentemente, dentre 

as principais geradoras de receita no comércio encontram-se, com percentual de 

53,4% do PIB desse setor, as empresas de micro e pequeno portes. Em um 

contexto geral, em termos financeiros, segundo o Sebrae (2014), os valores da 

produção gerada pelos pequenos negócios saltaram de R$ 144 bilhões para R$ 599 

bilhões. 

Diante da produção gerada pelas empresas de micro e pequeno portes, 

evidencia-se, no contexto atual, o impacto que esses negócios apresentam, além da 

influência direta causada nos indicadores socioeconômicos. Novos pequenos 

negócios são fundamentais, e são responsáveis pelo preenchimento de lacunas 

existentes, devido à crescente necessidade do mercado consumidor, promovendo 

oportunidades e inovações, além de alavancar a criação de novos empregos. Fowler 

(2001) afirma que, no plano social, as empresas de pequeno porte, no ajustamento 

da economia brasileira, favorecendo a estabilidade monetária, a abertura econômica 

e a transformação tecnológica, são consideradas extremamente relevantes – 

tratando da ampliação das oportunidades de emprego, da absorção de matérias-

primas geradas pelo país, do atendimento das demandas locais, e das 

oportunidades de equidade e geração de renda. 
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Quanto à distinção das empresas que compõem os indicadores nacionais, 

existem dois parâmetros estabelecidos para a caracterização do porte da empresa: 

(1) um deles relacionado a quantidade de trabalhadores empregados em sua 

estrutura, de acordo com sua atividade econômica, conforme disposto na Figura 2; e 

o outro (2) se refere à receita anual auferida, segundo critérios de faturamento 

expostos na lei complementar 123/2006. Para o Sebrae (2016), as empresas 

deveriam ser dividas por faixa de faturamento. 

Nesse contexto, a lei das Micro e Pequenas Empresas define os seguintes 

faturamentos para figurar o porte das empresas: Microempreendedor Individual - 

faturamento anual até R$ 60 mil; Microempresa - faturamento anual até R$ 360 mil; 

e Empresa de Pequeno Porte - faturamento anual entre R$ 360 mil e R$ 3,6 

milhões. 

 

Figura 2– Critério da classificação do porte das empresas por pessoas ocupadas 

 
Fonte: Critério de Classificação de Empresas: MEI – ME – EPP (SEBRAE, 2015). 

 

Segundo o Sebrae (2016), em março de 2015 o valor médio do faturamento 

mensal apresentado pelos Pequenos Negócios foi de R$28,2 mil, observando-se 

uma expansão de 3% frente ao mês anterior, já descontada a inflação (ver Figura 3). 

Foi o segundo mês consecutivo de expansão. 
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Figura 3 – Faturamento Médio e Mediana em Março de 2016 (Milhares de R$) 

 
Fonte: Sebrae - Faturamento mensal das MPE no Brasil (SEBRAE, 2016). 

 

Em relatório elaborado pelo SEBRAE em 2014, é possível demonstrar a 

participação das Micro e Pequenas Empresas na Economia Brasileira, além da 

evolução exponencial em nível nacional, demonstradas por meio das informações 

expostas a seguir:  

 

● As MPE geraram, em 2011, 27,0% do valor adicionado do conjunto de 

atividades pesquisadas (PIB); 

● Esse percentual vem aumentando na série histórica, iniciada em 1985, 

quando esse indicador representava 21% do valor adicionado (PIB), e em 

2001, 23,2%; 

● Serviços e comércio representaram, em 2011, 19% do valor adicionado, 

enquanto a indústria totalizava 7,8%; 

● Em relação ao número de empresas, as MPEs representaram, em 2011, 

nas atividades de serviços e de comércio, respectivamente, 98% e 99% do 

total de empresas formalizadas; 

● Em relação ao emprego, as MPEs representavam 44% dos empregos 

formais em serviços e, aproximadamente, 70% dos empregos gerados no 

comércio;  
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● Cerca de 50% das remunerações do setor formal de comércio foram pagas, 

em 2011, por MPEs. 

 

Diante do contexto brasileiro, apresenta-se, na sequência, a participação do 

Estado do Paraná – utilizando-se de indicadores que demonstram a contribuição do 

Estado na evolução de indicadores econômicos do país –, considerado com 

capacidade produtiva que demonstra destaque no cenário nacional, conforme 

apresentado na Figura 4, segundo levantamento realizado pela Federação das 

Indústrias do Estado do Paraná (FIEP). 

Segundo a métrica desenvolvida pela FIEP em relação ao desempenho dos 

indicadores, o Estado do Paraná destaca-se no contexto nacional em diferentes 

pontos avaliados, posicionando-se entre os melhores resultados do Brasil. O Paraná 

apresentou números favoráveis mediante o contexto econômico do país, mas, 

analisando historicamente, no ano de 2015, evidenciou-se uma leve retração – 

desempenho identificado em outros estados também. Segundo o boletim de análise 

conjuntural da Economia e do Comércio da Fecomércio PR, de abril de 2016, a 

economia brasileira fechou o ano de 2015 com desempenhos negativos na casa de 

3,8%. Esse número considerado preocupante, levando em conta que em 2014 a 

evolução foi de apenas 0,1%. Em decorrência dos fatores macroeconômicos, 

entretanto, o Paraná sustenta colocações favoráveis mediante o contexto nacional, 

principalmente quando o correlacionamos com demais estados. Os indicadores 

analisados e a participação do Estado no PIB nacional consolidam a importância do 

Estado frente à economia nacional. 
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Figura 4 - Paraná no Contexto Brasileiro 

 
Fontes e notas: (1) Produto Interno Bruto (PIB) refere-se ao valor agregado de todos 
os bens e serviços finais produzidos dentro do territórioeconômico de um país, 
independentemente da nacionalidade das empresas (SANDRONI; 1999); (2) IBGE. 
Produto Interno Bruto dos Municípios, 2008-2012; (3) Valor Adicionado Bruto (VAB) é 
a contribuição das atividades econômicas ao PIB, obtido pela diferença entre o valor 
bruto de produção do ano (t) e o consumo intermediário do ano (t) em relação ao 
valor corrente do valor bruto da produção do ano anterior (t-1) e do valor corrente do 
consumo intermediário do ano anterior (t-1) (IBGE, 2011); (4) IBGE. Contas 
Regionais do Brasil, 2008-2012; (5) BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. 
Relação Anual de Informações Sociais, 2009-2013; (6) para melhores informações 
sobre os subsetores que representam a indústria ver Anexo I; (7) IBGE. Censo 
Demográfico, 2010; (8) BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior. Balança Comercial: unidades da federação, 2009-2013; (9) 
BRASIL. Ministério da Fazenda. Arrecadação das receitas federais por unidade da 
federação, 2009-2013. (SEBRAE, 2015). 

 

Considerando o período de análise iniciado em 2007, o ano que apresentou o 

menor número de empresas abertas no Paraná́ foi 2014, refletindo a retração da 

atividade econômica no Estado – reflexo do próprio quadro nacional, decorrente de 

um somatório de mudanças conjunturais. Contudo, verifica-se atualmente, no 
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contexto de crise econômica interna, um crescimento do número de 

empreendimentos que estão sendo fechados, devido às dificuldades econômicas. O 

ano de 2015 apresentou um desaquecimento econômico, quando questões de 

âmbito nacional tiveram impacto direto no desenvolvimento de novos negócios e na 

manutenção dos existentes; citam-se: retorno do IPI para automóveis; ampliação 

dos critérios de análise para a obtenção de linhas de financiamento e crédito; maior 

spread bancário; e redução de obras públicas. 

Com base no exposto, para que as pequenas empresas visualizem a 

possibilidade de aumentar suas chances de sucesso e perpetuação, ou para que 

busquem até mesmo a redução do risco de não sobreviver, é fundamental que os 

pequenos empresários desenvolvam suas características empreendedoras, não 

limitando o interesse a sua própria empresa, mas também apresentando 

responsabilidade para com a sociedade – já que influenciam diretamente na 

manutenção do ciclo econômico. Diante dessa perspectiva de cenário atual e de um 

contexto de incertezas e desafios, Souza (2001, p. 32) salienta que 

 
[...] o desenvolvimento e até mesmo a sobrevivência das 
organizações depende, em grande parte, da formação e da 
capacitação de seus atores. Essa formação, que cada vez mais 
necessita permear todo o processo de vida das pessoas, está 
voltada não só para conhecimentos e habilidades, mas, também, 
busca a criatividade e a auto-realização do indivíduo, o que expressa 
um dos aspectos fundamentais do empreendedorismo. 

 

Estudos identificam que os fatores de sucesso e fracasso das micro e 

pequenas empresas no Brasil possuem relação com aspectos do empreendedor, 

que se relacionam com o ambiente interno, que se referem às características das 

empresas e das condições do ambiente externo. No próximo tópico, abordaremos o 

indivíduo empreendedor, evidenciado pela literatura como ator principal no que se 

relaciona ao desempenho do negócio. 

 

2.2 EMPREENDEDOR 

 

As bases teóricas acerca do tema empreendedor apresentam peculiaridades 

e características similares às abordagens apresentadas pelos autores que tratam do 
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tema empreendedorismo. Assim como se encontram inúmeros conceitos sobre 

empreendedorismo, encontra-se um amplo referencial que auxilia a identificar as 

motivações, comportamentos, crenças e atitudes do empreendedor. Para Parker 

(2009, p. 39), numerosos autores têm especulado sobre a origem da função do 

empreendedor e a natureza do empreendedorismo. As definições apresentam 

discordâncias e o consenso não é observado no que se refere a uma conceituação 

específica do indivíduo empreendedor. 

O primeiro relato em relação ao termo empreendedor, segundo Braudel 

(1982), datado por volta de 1709, indicou o perfil de alguém que controla uma 

empresa. Durante o século XVIII, o termo foi sendo desenvolvido no contexto do 

surgimento das manufaturas e fábricas, em que emergiam as empresas com 

natureza capitalista (BRAUDEL, 1982). 

Com o passar do tempo, a definição do conceito empreendedor evoluiu 

paralelamente ao desenvolvimento econômico global, desde os primórdios na Idade 

Média, quando o termo era utilizado para definir uma atividade ou ocupação pontual. 

A concepção foi sendo amplamente aprimorada envolvendo conceitos relacionados 

ao ser humano e suas peculiaridades comportamentais, além de outras questões 

referentes aos aspectos psíquicos e sociais, independência financeira, geração de 

riqueza, disposição em assumir riscos financeiros, e inovação – termos intimamente 

relacionados e que compõem aspectos que envolvem a evolução dos estudos sobre 

o desenvolvimento de novos negócios (HISRICH; PETERS, 2004; HISRICH et al., 

2009). 

Filion (1999) ressalta que a definição do conceito de empreendedor passou 

por mudanças durante o decorrer dos séculos, em que a abordagem ao indivíduo é 

descrita de diferentes formas. No século XVI, a descrição do termo relacionava a 

figura do indivíduo como responsável por dirigir ações militares, remetendo à 

etimologia da palavra (entrepreneur) de origem francesa, na qual o termo estava 

associado a “aquele que incentivava brigas” (VÉRIN, 1982 apud FILION, 1999, p. 

18), em uma relação direta com quatro domínios: política, guerra, justiça e dinheiro. 

Entretanto, foi no final do século XVII e início do século XVIII que o termo 

figurou a relação do ator como responsável pela criação e condução de projetos ou 

empreendimentos. Vale ressaltar que, nesse contexto, não se relacionava o 

indivíduo com os riscos inerentes à atividade de empreender devido ao fato de sua 
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atividade limitar-se à administração de verbas oriundas do governo, que o contratava 

para a execução de tal atividade. A relação entre o empreendedor e o risco, 

efetivamente, deu-se a partir do momento em que o empreendedor iniciou atividades 

perante um acordo junto ao Governo, dispondo-se de um valor fixo para a execução 

das atividades propostas, consciente de que o lucro ou o prejuízo seria uma 

consequência premeditada, ou não, pelo empreendedor, desde o momento em que 

assumia o compromisso (HISRICH; PETERS, 2004). 

Hoselitz (1951) afirma que o termo, naquela época, não apresentava relação 

direta com mercadores ou pessoas envolvidas com manufatura. Posteriormente, o 

foco foi direcionado ao indivíduo capaz de assumir riscos relacionados a qualquer 

tipo de empreendimento O autor afirma, ainda, ter sido “[...] incapaz de encontrar 

qualquer tipo de evidência sobre a existência de alguma teoria econômica do 

empreendedorismo anterior a Cantillon.” (HOSELITZ, 1951, p. 235). 

Segundo Baumol (2010), até o século XX escritores ingleses referiam-se ao 

indivíduo empreendedor como aventureiro ou undertaker. Esse indivíduo 

aventureiro, considerado como tal, em essência terminológica, até mesmo um 

especulador, refletia em sua conduta um sujeito suscetível a realizar investimentos 

extremamente vulneráveis a maiores riscos. Ainda tem-se o empreendedor 

undertaker, que similarmente ao projetor também se dedica a realizar projetos, mas, 

opondo-se no que diz respeito à integridade – agindo de forma prudente e com 

moderação (PAULA; CERQUEIRA; ALBUQUERQUE, 2000). 

Outra perspectiva que vislumbrava a percepção a cerca do empreendedor 

apresenta um termo de interpretação ambígua, sendo o sujeito considerado como 

alguém capaz de implementar práticas ilícitas ou não, e elaborar planos e projetos 

visando a obter benefício próprio, independentemente de sua conduta ser 

considerada correta perante a sociedade. Contudo, o simples fato de elaborar 

planos diante de determinados contextos pode ser interpretado de forma subjetiva, 

em que sua intenção pode ser compreendida como uma invenção honesta ou 

manobra que visa a obter êxito. 

Para os ingleses, a imagem de empreendedor que tomou maior proporção 

referia-se ao indivíduo como alguém que ofertava ou acumulava capital, divergindo 

da percepção francesa. Cantillon (1964) define o empreendedor capitalista como um 

indivíduo suscetível a enfrentar desafios e riscos relacionados à economia de 



28 

 

mercado. Segundo Zen (2008), no Ensaio sobre a natureza do comércio em geral, 

de 1735, Cantillon defende que a tomada de decisão do empreendedor vislumbra 

incertezas e, consequentemente, a razão e a reflexão são atividades frequentes no 

que se refere a sua conduta. Para o autor, fica evidente a racionalidade, intrínseca 

ao empreendedor, de operar em uma sociedade mercantil onde a concorrência é 

algo predominante; saber avaliar o provável é fundamental. Para Lévesque (2004), a 

importância da racionalidade do empreendedor se dá pela necessidade de calcular 

riscos, conscientes de que posteriormente tais decisões serão avaliadas pelo 

mercado, encarregado de interpretar sua pertinência ou relevância por meio da 

produção obtida. 

Say (2008) evidencia a função econômica do empreendedor, porém, enxerga 

o empreendedor como um indivíduo oportunista, que usufrui de informações já 

existentes, buscando meios e combinações produtivas distintas das convencionais, 

com enfoque voltado à criação de produtos demandados pela sociedade. Para o 

autor, o empreendedor é um mediador que busca pluralidade em seus meios de 

produção, combinando diversos fatores com a intenção de produzir determinado 

bem. 

Durante o decorrer dos anos, as revoluções tecnológicas e sociais 

encarregaram-se de influenciar a formação do empreendedor. De forma abrangente, 

a ação adotada pelo indivíduo empreendedor tende a promover sua ascensão 

financeira, entretanto, o processo necessita de insumos e mão de obra, impactando 

diretamente no dinamismo e no desenvolvimento econômico da sociedade. O 

Quadro 1 demonstra cronologicamente o processo de evolução do empreendedor, 

desde os primórdios das discussões acerca do tema, conceituado por renomados 

estudiosos que contribuíram com o processo de caracterização da figura do 

empreendedor desde a sociedade antiga até a contemporânea. 
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Quadro 1 - Desenvolvimento da Área de Estudo 

Origem Do Francês, significa aquele que está entre ou estar entre.  

Idade Média Participante e pessoa encarregada de projetos de produção em grande escala.  

Século XVII Pessoa que assumia riscos de lucro (ou prejuízo) em um contrato de valor fixo 
com o governo.  

1725 Richard Cantilon – pessoa que assume riscos é diferente da pesssoa que 
fornece capital. 

1803 Jean Baptiste Say – lucros do empreendedor separados dos lucros de capital.  

1876 Francis Walker – distinguiu entre os que forneciam fundos e recebiam juros, e 
aqueles que obtinham lucro com habilidades administrativas. 

1934 Joseph Schumpeter – o empreendedor é um inovador e desenvolve tecnologia 
que ainda não foi testada. 

1961 David McClelland – o empreendedor é alguém dinâmico que corre riscos 
moderados  

1964 Peter Drucker – o empreendedor maximiza oportunidades.  

1975 Albert Shapero – o empreendedor toma iniciativa, organiza alguns mecanismos 
sociais e econômicos e aceita riscos de fracasso.  

1980 Karl Vesper – o empreendedor é visto de modo diferente por economistas, 
psicólogos, negociantes e políticos.  

1983 GiffordPinchot – o intraempreendedor é um empreendedor que atua dentro de 
uma organização já estabelecida. 

1985 

Robert Hisrich – a atividade do empreendedor caracteriza-se pelo processo de 
criar algo diferente e com valor, dedicando o tempo e o esforço necessário, 
assumindo os riscos financeiros, psicológicos e sociais correspondentes, e 
recebendo as consequentes recompensas de satisfação econômica e pessoal.  

Fonte: Hisrich (1986, p. 96). 

 

O item a seguir busca trazer, por meio de pesquisas bibliográficas, quais as 

características que subsidiam a personalidade dos empreendedores, constituindo o 

referencia teórico acerca do tema empreendedor. 
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2.2.1 Características dos Empreendedores 

 

Na literatura encontram-se vários estudos e pesquisas para identificar 

características, comportamentos e atitudes do empreendedor. O foco na 

identificação das características dos empreendedores concentra-se na tentativa de 

compreensão e explicitação de determinadas peculiaridades e atributos desse ator, 

independentemente do contexto. O comportamento do empreendedor desperta 

interesse dos estudiosos das mais diversas áreas, que buscam métodos os quais 

viabilizem definir as características, vislumbrando ilustrar de forma didática quais os 

passos a serem trilhados por aqueles que apresentam pré-disposição para 

tornarem-se empreendedores de sucesso. 

Com base nos estudos publicados, a percepção em relação às características 

dos empreendedores não se limita singularmente à atividade empreendedora 

definida nos primórdios dos estudos relacionados a esses indivíduos, como, por 

exemplo, a compra e a venda de bens ou serviços restritamente. Shane e 

Venkataraman (2000) afirmam que a definição mais adequada para o termo 

empreendedor vai além da constituição de um novo negócio. Os autores sustentam 

que diferentes indivíduos têm acesso a oportunidades em circunstâncias e 

qualidades distintas, logo, esse tipo de atributo diferencia os indivíduos 

empreendedores perante a sociedade. 

Identificam-se, na literatura, dois tipos de empreendedores: (1) por 

oportunidade; e (2) por necessidade. Segundo o GEM (2015), a proporção de 

empreendedores motivados por oportunidade em relação ao total de 

empreendedores, apresentada em 2015, demonstra uma alteração substancial em 

relação aos anos entre 2008 e 2014. Enquanto nesses últimos anos a proporção 

manteve-se próxima dos 70%, em 2015 ocorreu uma expressiva redução, chegando 

a 56,5% (Figura 5). 
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Figura 5 - Evolução das Taxas de empreendedorismo por oportunidade segundo 
estágio do empreendimento. Taxas de empreendedores Nascentes e 
Novos – Brasil – 2002:2015 

 

Fonte: GEM, 2015. 

 

Vale ressaltar que a principal motivação encontra-se na oportunidade de 

negócio identificada diante do mercado de atuação. Frente a esse contexto, é 

interessante analisarmos que os dados apresentados por meio das pesquisas 

realizadas no decorrer dos anos vão ao encontro da ideia expressada por Dolabela 

(2003) e Dornelas (2001), a qual indica que a necessidade por si só não é suficiente 

para empreender, é fundamental, ainda, acreditar e sonhar. 

Contudo, a queda dos empreendedores por oportunidade apresentada na 

Figura 5 possui relação direta com alguns aspectos do cenário nacional. Segundo o 

GEM (2015), os principais aspectos que interferem na atividade empreendedora são: 

aspectos financeiros, questões políticas, programas governamentais, educação e 

treinamento, transferência de tecnologia, infraestrutura de suporte, e sociedade e 

cultura em geral. A ausência desses fatores reflete nos resultados apresentados na 

Figura 6, expressado por meio de indicadores que demonstram uma expectativa 

negativa em relação às boas oportunidades de negócios nas proximidades de onde 

vivem. 

Nos dados apresentados, constata-se uma queda de um ano para o outro, 

equivalente a 13,1%. Logo, menos de 50% dos brasileiros têm boas expectativas 

relacionadas a oportunidades de negócios para os 6 meses seguintes à realização 

da pesquisa. Outro fator que se destaca é o receio de empreender, evidenciado no 

percentual daqueles que acreditam que o medo de fracassar pode comprometer sua 

iniciativa, em que se apresentam, no ano de 2014, aproximadamente 6, a cada 10 
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brasileiros, dispostos a apostar em um novo negócio. Já no ano de 2015, esse 

resultado cai para 5, a cada 10 brasileiros. 

 

Tabela 1 - Percentual da população de 18 a 64 anos segunda a mentalidade 
empreendedora – Brasil – 2015 

 
Fonte: GEM, 2015. 

 

No ambiente atual, caracterizado por um tipo de desemprego estrutural, nota-

se, de maneira inversamente proporcional, a presença do empreendedor, movido 

não necessariamente pela oportunidade. Indivíduos, na grande maioria das vezes 

com condições limitadas na reinserção de maneira adequada no mercado formal de 

trabalho, buscam como alternativa e possível geração de renda a atividade 

empreendedora. 

Com base na contextualização do cenário apresentado no Quadro 2, é 

possível notar que a conduta adotada pelos empreendedores tem relação íntima 

com o cenário em que estão inseridos, repercutindo diretamente em sua postura 

diante das incertezas e, consequentemente, influenciando na mutação das 

características que constituem os indivíduos ao longo do tempo. Eventualmente, 

alternativas distintas motivacionais refletem mudanças em termos de perfil ou de 

desempenho individual (BLOCK; SANDNER, 2009; BLOCK; WAGNER, 2010; 

KAUTONEN; PALMROOS, 2010).  

Dornelas (2001) ressalta que, dentre as principais características, o aspecto 

relacionado à tomada de decisões deve ser considerado de grande valia, 

viabilizando iniciativas em relação às oportunidades dispostas no cenário ou 

mercado em que atua ou planeja atuar. No Quadro 2, apresentam-se algumas 

definições que demonstram quais são os aspectos que diferenciam os 

empreendedores e o quanto são dispostos a fazer acontecer. 
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Quadro 2 - Características dos Empreendedores 

São visionários Eles têm a visão de como será o futuro para o seu negócio e sua vida, e têm a 
habilidade para implementar seus sonhos.  

Sabem tomar 
decisões 

Não se sentem inseguros, sabem tomar decisões corretas na hora certa, 
principalmente nos momentos de adversidade. Além de tomar decisões, 
implementam suas ações rapidamente.  

São indivíduos 
que fazem a 
diferença 

Transformam algo de difícil definição, uma idéia abstrata, em algo concreto, que 
funciona, transformando o que é possível em realidade. Sabem agregar valor aos 
produtos que colocam no mercado.  

Sabem explorar 
as oportunidades 

Para os visionários, as boas ideias são geradas daquilo que todos conseguem 
ver, mas não identificaram algo prático para transformá-las em oportunidade por 
meio de dados e informação. É um identificador de oportunidades, curioso e 
atento a informações. Sabe que suas chances melhoram quando seu 
conhecimento aumenta.  

São 
determinados e 
dinâmicos 

Implementam suas ações com total comprometimento. Atropelam as 
adversidades e ultrapassam os obstáculos. Cultivam um certo inconformismo 
diante da rotina.  

São dedicados 
Eles se dedicam 24h por dia, 7 dias por semana, ao seu negócio. Comprometem 
o relacionamento com amigos, com a família e até mesmo com a própria saúde. 
São incansáveis e loucos pelo trabalho.  

São otimistas e 
apaixonados pelo 
que fazem 

Adoram o trabalho que realizam. Por isso, estão sempre animados e 
autodeterminados, tornando-se os melhores vendedores de seus produtos e 
serviços.  

São 
independentes e 
constroem o 
próprio destino 

Eles querem estar à frente das mudanças e ser donos do próprio destino. 
Querem ser independentes, em vez de empregados. Querem criar algo novo e 
abrir os próprios caminhos.  

Ficam ricos Acreditam que o dinheiro é conseqüência do sucesso dos negócios.  

São líderes e 
formadores de 
equipes 

Os empreendedores têm um senso de liderança incomum. São respeitados e 
adorados por seu funcionários, pois sabem valorizá-los, estimulá-los e 
recompensá-los, formando um time.  

São bem 
relacionados 

Sabem construir uma rede de contatos que os auxiliam no ambiente externo da 
empresa, junto a clientes, fornecedores e entidades de classe.  

São organizados Sabem obter e alocar os recursos materiais, humanos, tecnológicos e 
financeiros, de forma racional, procurando o melhor desempenho.  

Planejam muito Os empreendedores planejam cada passo do seu negócio, sempre tendo como 
base a forte visão de negócio que possuem.  

Possuem 
conhecimento  

São sedentos pelo saber e aprendem continuamente, pois sabem que quanto 
maior for seu domínio sobre um ramo de negócio, maior é sua chance de êxito.  

Assumem riscos 
calculados  

O verdadeiro empreendedor é aquele que assume riscos calculados e sabe 
gerenciar o risco, avaliando as reais chances de sucesso. Assumir riscos tem 
relação com desafios.  

Criam valor para 
sociedade  

Os empreendedores utilizam seu capital intelectual para criar valor para a 
sociedade, com a geração de empregos, dinamizando a economia e inovando, 
sempre usando sua criatividade em busca de soluções para melhorar a vida das 
pessoas.  

Fonte: Adaptado de Dornelas (2001). 
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Para Kirzner (1979), o empreendedor dispõe de um estado de alerta aguçado, 

que possibilita a descoberta de novas oportunidades. Tal capacidade pode ser 

considerada como uma de suas principais características. Para o autor, a 

capacidade de estar alerta reflete outras questões intrínsecas ao comportamento do 

indivíduo, como suas motivações pessoais, inspirações, valores e até mesmo seus 

próprios sonhos. Nessa mesma reflexão, McClelland (1972) acredita que de fato o 

que motiva os indivíduos são seus valores e a necessidade de auto realização, e tais 

princípios, consequentemente, são espelhados por meio das atividades 

empreendedoras que desenvolvem, ou seja, “um desejo de realizar as coisas da 

melhor maneira, não exatamente pelo reconhecimento social ou prestigio, mas, sim, 

pelo sentimento íntimo de necessidade de realização pessoal” (MCCLELLAND, 

1972, p. 110). Para Schumpeter (1982), o sonho do empreendedor é encontrar um 

“reino” só para ele – o desejo de poder e independência, conquistar este “reino”, ser 

bem sucedido, e ter a satisfação de fazer acontecer. 

A consequência desse elevado nível de necessidade de realização pessoal 

torna o empreendedor mais suscetível e com maior propensão a assumir riscos 

inerentes àquilo que se dispõe a realizar. A inovação tornasse um subterfúgio na 

intenção incessante pela sua própria autonomia, viabilizando a execução de 

processos que possam influenciar no sucesso e até na busca constante pela 

independência e por desafios. 

Segundo Carland et al. (1997), Kirzner (1979) e McClland (1972), a 

necessidade de realização, a propensão a assumir risco, a preferência pela 

inovação e criatividade, a intenção de buscar autonomia e a concretização de 

sonhos são características do empreendedor. Schumpeter (1982) identifica como 

principal característica do empreendedor a inovação, responsável por uma mudança 

dinâmica no cenário econômico. 

A interpretação desses fatores torna-se fundamental para a diferenciação dos 

empreendedores dos demais atores corporativos. Reforça, dessa forma, a 

conceitualização do empreendedor como indivíduo realizador, criativo e tomador de 

riscos, quando associado ao empresário que concentra seus esforços para a 

ascensão do seu próprio negócio, seja por meio da inovação na busca continua por 

melhorias de produtos e serviços, ou seja por procedimentos já existentes. Para 

Schumpeter (1982), a atitude do empreendedor tem relação direta com a 
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manutenção do ciclo capitalista, desenvolvendo de forma constante novos produtos, 

novas práticas produtivas e novos segmentos – que se sobrepõem aos antigos 

métodos com menos eficiência operacional e financeira, promovendo, assim, o que 

o autor chama de “destruição criativa”. 

Tratando-se da concentração de seus esforços voltados à perenidade da 

organização, diante desse contexto, o empreendedor caracteriza-se como indivíduo 

“que detecta uma oportunidade e cria um negócio para capitalizar sobre ela, 

assumindo riscos calculados” (DORNELAS, 2012, p. 29). A atitude que viabiliza a 

criação do negócio, identificado por meio da oportunidade percebida, pode ser 

contemplada por meio de sua própria iniciativa, definida como proatividade, 

canalizada na busca constante por meios que possibilitem a expansão de recursos 

(BIRKINSHAW, 1997), a inovação e a identificação de oportunidades no cenário em 

que se encontra situado. Frente ao exposto, a atividade empreendedora é definida 

como algo que “envolve atos de criação, renovação ou inovação organizacional que 

ocorre dentro ou fora de uma organização existente.” (SHARMA; CHRISMAN, 1999, 

p. 17). 

Complementando o raciocínio acerca das principais características 

empreendedoras e da influência causada na aplicação direcionada dessas, para 

Weick (1979), os empreendedores apresentam diferencias ao usarem suas 

competências, experiências e conhecimentos, no que se refere à definição de 

estratégias de negócios, desenvolvidas para determinado empreendimento ou 

projeto. O autor atenta, ainda, para a questão relacionada ao ambiente 

organizacional, que também está intimamente relacionada a habilidade de pensar e 

entender questões intrínsecas ao desenvolvimento desses projetos. 

Mesmo após as elucidações apresentadas pelos estudiosos quanto ao 

comportamento empreendedor e quanto às características que contemplam sua 

conduta, uma das grandes dificuldades para identificarmos seu papel frente ao 

desenvolvimento de novos empreendimentos, ainda sim, é a limitação de 

informações concretas sobre distintas avaliações relacionadas ao seu 

comportamento. Dessa maneira, buscou-se na literatura modelos que 

possibilitassem mensurar as características desses empreendedores, as quais 

demonstrassem indivíduos com mais ou menos potencial empreendedor, e com 

mais ou menos chances de se tornarem empreendedores de sucesso. Nessas 
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buscas, identificou-se a escala proposta por Carland et al (1992), que tem por intuito 

mensurar o potencial empreendedor por meio de uma escala de medida da atitude 

empreendedora, aprofundada no próximo tópico. 

 

2.2.2 Potencial Empreendedor 

 

Inúmeros estudos buscam definir características que viabilizam identificar o 

um perfil específico de empreendedor. Esses estudos procuram confirmar hipóteses 

que consistem no levantamento de pontos os quais podem ser considerados 

comuns dentre os empreendedores, vislumbrando, assim, definir especificadamente 

as potencialidades que devem ser aprimoradas na perspectiva de traçar um caminho 

ideal a ser seguido por aqueles que buscam tornar-se empreendedores de sucesso. 

Elaborar instrumentos de medida com tal prerrogativa faz com que essa tarefa seja 

considerada complexa, em que questões subjetivas precisam ser consideradas 

como limitações. 

A linha temporal dos estudos relacionados ao 

empreendedor/empreendedorismo apresenta uma evolução constante, 

caracterizando o cenário de análise, consequentemente, como instável. Ainda, um 

método engessado pode apresentar enviesamento – limitações essas que fazem 

com que a investigação não apresente um intervalo de confiabilidade desejado pelos 

pesquisadores. Contudo, todo o esforço despendido por pesquisadores da área com 

a intenção de buscar um método contribuíram diretamente na evolução da 

construção teórica acerca do tema. 

O psicólogo David McClelland (1961), considerado um dos precursores no 

que diz respeito à abordagem comportamentalista relacionada aos empreendedores, 

por meio de seus estudos, propôs uma relação direta entre a ciência do 

comportamento e o progresso econômico social. Em 1982, por meio de um survey, 

que obteve como amostra empreendedores de 32 países,o autor utilizou um teste de 

avaliação motivacional, o T.A.T – Thematic Aperception Test, e testes de resolução 

de problemas, cujos resultados demonstraram que o indivíduo empreendedor 

apresenta uma estrutura motivacional intrínseca, com relação ao que diz respeito às 

necessidades específicas dos indivíduos e suas realizações. O autor afirma que a 

motivação, quando relacionada com as dez características do comportamento do 
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empreendedor – CCE’s, pode ser considerada como fator fundamental para a 

ascensão econômica dos atores, e essas peculiaridades refletem na aptidão dos 

empreendedores, tornando-os propensos a desenvolveram sensibilidades voltadas 

às oportunidades que se apresentam no ambiente ou no cenário em que atuam 

(MCCLELLAND, 1961). 

A partir dos estudos de McClelland (1961), Dornelas (2001) propõe um teste 

com dez questões dicotômicas de respostas fechadas, as quais abordam fatores 

relacionados à adesão de responsabilidades, habilidade de comunicação, 

persuasão, criatividade, entre outros. Em sua análise, Dornelas (2001) identifica 

como empreendedores entusiastas que dispõem de energia e demais pré-requisitos 

para aventura empreendedora aqueles que apresentaram respostas positivistas para 

8 ou mais questões; caso o número de respostas positivas fique entre 5 a 7, o 

indivíduo apresenta pré-disposição para exercer ,atividade empreendedora, porém 

deve reavaliar os demais aspectos se realmente quiser continuar sonhando com seu 

próprio negócio; caso as repostas positivas sejam inferiores a 5, o autor defende a 

hipótese de que o indivíduo não tem perfil empreendedor. Nesse contexto, o autor 

recomenda que, se realmente o indivíduo apresentar interesse pela possibilidade de 

executar a atividade empreendedora, é fundamental que busque capacitação, a qual 

viabilize o desenvolvimento das características que contribuam para a construção de 

um perfil empreendedor. 

Outros autores que utilizaram do mesmo método foram Hisrich e Peters 

(2004), com a proposta de um teste de medição do potencial empreendedor por 

meio de um questionário composto por 20 questões, dicotômicas, com respostas 

fechadas entre sim e não. As questões contemplam aspectos relacionados à 

capacidade de visualização de um projeto realizado, liderança, disponibilidade de 

recursos financeiros, conhecimento do ramo de atividade do negócio pretendido, 

entre outros pontos. Entretanto, os autores salientam que o teste não foi validado 

cientificamente e, devido a esse fato, o instrumento de medição ainda não foi 

desenvolvido. Os resultados propostos contemplam as categorias: “impulso 

necessário”, para questionários que apresentam respostas “sim” para mais de 17 

questões; “o impulso empreendedor não é considerado evidente, embora demonstre 

habilidades inerentes ao empreendedor”, caso o número de respostas “sim” 

configure entre 13 a 17 questões; e, por fim, caso o questionário apresente um 
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número de respostas positivas aos questionamentos inferior a 13, o indivíduo 

demonstra “impulso inferior ao estimado”, logo, pode-se considerar como 

recomendação a prestação de serviços a um terceiro como empregado. 

A partir de vários estudos, Carland e Carland (1998) desenvolveram uma 

proposta de mensuração do potencial empreendedor, a qual consiste na 

identificação de pessoas com mais ou menos características empreendedoras. O 

instrumento Carland Entrepreneurship Index – CEI foi elaborado para medir o 

potencial empreendedor, tendo como subsídio teórico os estudos realizados por 

McClelland (1961), Carland (1982), Carland, Hoy, Boulton e Carland (1984, 1988), 

Carland, Carland e Hoy (1982, 1983, 1988), e Carland e Carland (1983, 1984, 1986, 

1987, 1988, 1991, 1992) (CARLAND; CARLAND; HOY, 1992, p. 1-2). 

Vale ressaltar que tal proposta não visa delimitar quem é ou não um 

empreendedor em si, contudo, o resultado propõe a percepção de que o indivíduo 

com maior potencial empreendedor tende a estar relativamente mais preparado para 

iniciar um negócio próprio, com mais chances de sucesso. Carland e Carland (1998) 

promoveram uma pesquisa cujos resultados deram suporte à criação empírica de 

um modelo quantitativo de análise. 

Carland et al. (1984) acreditam que o empreendedor é aquele que estabelece 

a gerência de um negócio com os propósitos principais de lucro e ascensão, 

caracterizado, como prega também Schumpeter (1982), pelo comportamento 

inovador, aplicando práticas de gerenciamento estratégico. Além disso, 

corroborando com demais autores comportamentalistas, Carland (1984) define como 

empreendedora a pessoa que possui sensibilidade às oportunidades, usufruindo, 

assim sendo, de sua criatividade para aproveitá-las, desenvolvendo uma visão 

holística do processo que viabilize traçar estratégias de longo prazo, e consciente de 

que vai correr riscos moderados – indivíduo detentor dessa forma das características 

para realizar com sucesso todo o processo de inovação. 

Diante do instrumento de avaliação do potencial empreendedor, Carland et al. 

(1992) definiram e atrelaram ao empreendedorismo cinco principais elementos: 

necessidade de realização, criatividade, e propensão à inovação, ao risco e à 

postura estratégica – tendo o último fator, na descrição dos autores, relação direta 

com a busca de oportunidades. Os trinta e três itens do CEI são compostos pelas 

seguintes características: 12 itens para Traços de Personalidade (TP), 5 para 
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Propensão à Inovação (PI), 3 para Propensão ao Risco (PR) e 13 para Propensão à 

Postura Estratégica (PE), que resultam nos 3 grupos expostos no Quadro 3. 

Desdobrando as dimensões, as definições viabilizam definir os traços de 

personalidade (TP), que compreendem “[...] a necessidade de realizar e criar, que 

garante competências necessárias para exercer tarefas diferenciadas com 

motivação e habilidade no desenvolvimento de suas atividades.” (CULTI-GIMENEZ 

et al., 2006, p.3). A dimensão abrange aspectos relacionados a questões 

emocionais, como, por exemplo, a forma que absorve críticas e a tolerância na 

busca de uma perspectiva que possibilite impulsionar o empreendedor no que se 

refere à obtenção de sucesso. Segundo Gerber (2004, p.15), para “[...] o 

empreendedor obter sucesso precisa alcançar os objetivos e manter o equilíbrio 

necessário para atrair resultados positivos, porém a personalidade garante atitudes, 

dedicação e boa vontade.”. 

A dimensão relacionada à propensão ao risco (PR) diz respeito a quanto o 

empreendedor se dispõe a correr riscos mensuráveis vislumbrando êxitos ou não, 

provenientes exclusivamente das decisões que se submete a tomar durante o ciclo 

empreendedor. Apontado pelos pesquisadores como uma das grandes 

características dos empreendedores, esse item alerta aos riscos inerentes à tomada 

de decisão, em que suas consequências fundamentalmente podem ser vistas como 

positivas ou negativas, variando diante do cenário e da própria influência de fatores 

externos. Segundo Reginato et.al. (1995, p.44), 

 
[...] todas as atividades têm seus riscos, mas o fato é de que as 
pessoas deixam de empreender para não perder seus direitos e 
benefícios trabalhistas quando se trata de estar trabalhando em uma 
empresa e adquirir recursos para não sofrer com prejuízos e perder 
seu patrimônio. 

 

A dimensão de propensão à inovação (PI) é considerada como um campo 

que vem promovendo mutações no que diz respeito à prestação de serviços, à 

oferta de produtos e ao aprimoramento de processos. Atualmente, a influência da 

tecnologia viabiliza a evolução constante das organizações, permitindo que 

atividades e processos possam ser reestruturados, promovendo maior eficácia nas 

atividades desenvolvidas, além de possibilitar uma oportunidade no desenvolvimento 

de diferenciais competitivos perante o mercado de atuação em que o empreendedor 
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está inserido. Dessa forma, viabiliza a identificação de pontos passíveis de melhoria 

no universo organizacional, promovendo efetivamente o desenvolvimento, e criando 

pontos estratégicos, que, com a influência do ser humano dotado de capacidade de 

criação e renovação, desenvolve ainda mais sua autonomia, por meio do auxílio 

obtido na utilização de ferramentas tecnológicas (HASCHIMOTO, 2006).  

O último fator se refere à Postura Estratégica (PE), que está intimamente 

ligada ao processo de tomada de decisões, as quais, por sua vez, ilustram o modelo 

de gestão empresarial, permitindo a obtenção de uma visão integrada em qualquer 

área de atuação, indiferentemente do porte e da postura adotada dentro da 

organização (RAZZOLINI FILHO, 2012). Para Carland e Carland (1996), esde item 

possibilita identificar o indivíduo que dispõe de capacidade de percepção sobre o 

negócio, detém visão aguçada em relação às oportunidade, além de ter capacidade 

e habilidade no momento da tomada de decisão. 

A aplicação do questionário restringe-se ao interesse da identificação do 

potencial empreendedor. A ferramenta é composta por 33 frases afirmativas em 

pares, no formato de escolha forçada. O CEI possibilita a identificação do potencial 

empreendedor por meio de uma escala preferencial; o respondente, após preencher 

os questionário de acordo com peculiaridades e características intrínsecas a sua 

personalidade, será enquadrado como mais ou menos empreendedor. Segundo 

Carland et al. (1992), não se vislumbrou criar tipologias dicotômicas que se 

restringem a definir o indivíduo como empreendedor ou não. Na percepção dos 

autores, as amostras em análise deslocariam-se sobre um quantum em que todos 

seriam empreendedores, sejam eles mais ou menos, em decorrência da maior ou 

menor presença de fatores e características previamente avaliadas. 

Após a distribuição das características empreendedoras dispostas nas quatro 

dimensões já citadas, por meio da aplicação do Carland Entrepreneurship Index 

(CEI) aos respondentes, define-se a classificação (ver Quadro 3) de acordo com o 

score obtido. Para interpretação por meio da escala, enquadra-se o respondente em 

3 categorias, sendo elas: microempreendedor, empreendedor e microempreendedor. 

A primeira categoria, microempreendedor (pontuação de 0 a 15), conforme 

Carland, Carland e Hoy (1992), diz respeito a um negócio que não possui como 

pretensão o crescimento astronômico, entretanto, pode-se tornar um 

empreendimento de referência na cidade ou na comunidade em que está situado. O 
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empreendedor vislumbra nessa atividade um meio considerado como fonte primária 

de renda familiar ou um negócio que possa propiciar emprego para membros que 

constituem sua família propriamente dita. Ainda, interpreta seu negócio como algo 

de suma importância em sua vida, contudo, não se refere ao meio exclusivo que 

possa oferecer uma satisfação pessoal plena. Existe grande possibilidade de o 

empreendedor, nesse caso, obter outros meios ou até mesmo atividades externas 

que possam lhe propiciar dedicação que supere aquela cedida ao seu próprio 

negócio. Para o microempreendedor, o sucesso está relacionado com seu grau de 

liberdade, além da estabilidade de seu negócio. 

Já o empreendedor (pontuação de 16 a 25) dedica-se com maior intensidade, 

canalizando seu esforço em prol da ascensão e crescimento de seu negócio. Suas 

pretensões em relação a sua empresa podem ser consideradas mais ousadas do 

que as do microempreendedor, entretanto, é possível assegurar que mediante o 

atingimento das metas e padrão previamente estipulados o empreendedor 

possivelmente compartilhe seu foco com atividades paralelas ao seu negócio. Como 

característica, o empreendedor valoriza inovação, buscando alternativas e melhorias 

que influenciem positivamente no seu processo de trabalho, na prestação de serviço 

e na melhoria contínua de fabricação e oferta de seus produtos. Não busca 

alternativas, mas arriscar possibilita que o empreendedor tenha maior controle das 

possíveis adversidades que possam vir a surgir devido ao fato de não buscar algo 

que tenha a necessidade de mudar drasticamente seu fluxo de trabalho, 

possibilitando, assim, assegurar uma manutenção periódica em seu caminho, sem 

desestabilizá-lo para o sucesso, considerado de extrema valia. O sucesso para os 

indivíduos nessa categoria é representado pelo reconhecimento, admiração e 

riqueza (CARLAND; CARLAND; HOY, 1992). 

Para a terceira categoria, o macroempreendedor (pontuação de 26 a 33), o 

compromisso pleno com o seu negócio é inerente a sua autorrealização. Para esse 

indivíduo, o sucesso está intimamente relacionado à ascensão de seu negócio, 

porém, seu interesse não se restringe a questões monetárias; a satisfação está 

condicionada principalmente ao seu sucesso pessoal. O fator estimulante nesse 

caso é a ampliação da conquista plena ou de boa parte do mercado que se dispõe a 

atuar. É inovador e criativo, busca incansavelmente por alternativas que viabilizem 

colocar seus planos e sonhos em prática, sejam eles por meio de produtos, serviços, 
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indústrias, desafios, entre outros. O macroempreendedor enxerga seu negócio como 

um meio que viabiliza a realização de mudanças, proporcionando tornar-se uma 

força dominante. Seus esforços são canalizados em prol do seu negócio e 

determinação para a execução daquilo que se dispõe a fazer (CARLAND; 

CARLAND; HOY, 1992). 

 

Quadro 3 – Tabela de Classificação do Potencial Empreendedor 

 
Fonte: Carland et al. (1992). 

 

No Brasil, Inácio (2002) realizou uma das aplicações da mensuração do 

Potencial Empreendedor, obtendo 73 questionários respondidos por donos de 

empresas de incubadoras tecnológicas do estado do Paraná. Por meio da aplicação 

do questionário, o autor verificou a validade do instrumento, obtendo um Alfa de 

Cronbach (α=0,55). A Alfa de Cronbach é uma ferramenta estatística que quantifica, 

numa escala de 0 a 1, a confiabilidade de um questionário. O coeficiente Alfa de 
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Cronbach é uma propriedade inerente do padrão de resposta da população 

estudada. O valor de alfa sofre mudanças, por exemplo, segundo a população no 

qual se aplica a escala. (STREINER, 2003). 

A pretensão de Inácio (2002) consistiu na busca da relação entre cada um 

dos 33 pares de perguntas da escala utilizada – CEI, com a propensão à inovação e 

ao risco, além da postura estratégica (busca de oportunidades, características essa 

identificadas por Carland et al. (1992) para o desenvolvimento do potencial 

empreendedor). 

Inácio (2002) salienta que a aplicação do instrumento foi resultado de uma 

vasta pesquisa sobre empreendedorismo, sendo a primeira vez que o instrumento 

foi aplicado no Brasil. Corroborando com Carland et al. (1992), na pesquisa 

realizada observou-se a manutenção dos quatro elementos (Figura 6): os traços de 

personalidade, postura estratégica, propensão ao risco e proprensão para inovação. 

Após a aplicação do questionário no Brasil, Inácio (2002) auxiliou na validação do 

instrumento proposto por Carland et al. (1992), sugerindo que a tendência 

empreendedora deve ser observada por meio de um continuum, além de salientar 

que a definição dos principais elementos do CEI, conforme preconizado por Carland 

e seus colaborados, apresenta grande consenso no literatura. 

 

Figura 6 – Elementos de Análise VS Número das questões questionário potencial 
empreendedor 

 

Fonte: Carland et al. (1992). 

 

Os autores Gimenez e Inácio Jr. (2002), após tradução da versão e a 

aplicação da ferramenta de mensuração do potencial empreendedor, identificaram, 

de maneira geral, bons níveis de validade e confiabilidade. Segundo Gimenez e 

Júnior (2004, p. 112), “[...] o CEI está direcionado a maneira de agir e pensar no que 
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se refere a empreender, é um fator determinante para buscar diferenciação dos 

indivíduos e mensurar a competência necessária para o desenvolvimento pessoal”. 

Como ferramenta, apresenta indicadores coesos que permitem direcionar e auxiliar 

o indivíduo a alcançar uma postura empreendedora. Os autores acreditam que a 

aplicação do método de avaliação como um instrumento bem projetado tende a 

contribuir para o avanço de políticas governamentais voltadas à formação 

canalizada e ao aprimoramento dos empreendedores no Brasil. 

Assim, a aplicação do CEI pode ser utilizada na conscientização dos 

empreendedores em relação as suas principais potencialidades, incentivando na 

manutenção e no aprimoramento constante, além de expor os pontos passíveis de 

serem desenvolvidos, vislumbrando sempre a adoção de iniciativas voltadas à 

evolução de seus respectivos negócios. Nesse mesmo sentido, Souza (2001a, p. 32) 

destaca que:  

 
[...] o desenvolvimento e até mesmo a sobrevivência das 
organizações depende, em grande parte, da formação e da 
capacitação de seus atores. Essa formação, que cada vez mais 
necessita permear todo o processo de vida das pessoas, está 
voltada não só para conhecimentos e habilidades, mas, também, 
busca a criatividade e a auto-realização do indivíduo, o que expressa 
um dos aspectos fundamentais do empreendedorismo. 

 

Conforme exposto por Souza (2001), as iniciativas de aprimoramento do 

empreendedor enquanto indivíduo tornam-se fundamentais, considerando que sua 

qualificação refletirá diretamente em um processo de melhoria contínua e na adoção 

de práticas organizacionais que visam contribuir para o posterior desenvolvimento 

do negócio, como é o caso das práticas de governança corporativa. 

 

2.3 GOVERNANÇA CORPORATIVA E SUAS PRÁTICAS 

 

A adoção de práticas que possam promover segurança e minimizar conflitos 

de interesses entre proprietários/acionistas, gestores e stakeholders envolvidos no 

processo é o foco de uma organização que implementa um sistema de Governança. 

Além de propiciar benefícios inerentes à adoção de tais práticas, como a maior 

facilidade na obtenção de recursos de terceiros, busca-se demonstrar ética e 
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transparência da organização perante o público em geral. De acordo com o IBGC 

(2015), os princípios básicos de governança corporativa permeiam, em maior ou 

menor grau, absolutamente todas as práticas do código de melhores práticas para 

as organizações, e sua adequada adoção proporciona confiança tanto internamente 

quanto nas relações com terceiros. 

Dentre os incentivos voltados à disseminação das práticas de governança 

corporativa no Brasil, algo que possibilitou o acesso sem restrições às orientações 

voltadas a essas práticas foi a criação de um Código de Boas Práticas em 

Governança Corporativa, lançado por uma associação sem fins lucrativos, que atua 

em âmbito nacional, intitulada inicialmente como IBCA - Instituto Brasileiro de 

Conselheiros de Administração, fundada em 25 de novembro de 1995, e que em 

1999 teve sua denominação alterada para IBGC – Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa. Considerada referência acerca do tema, a associação contribui de 

forma direta para o desenvolvimento sustentável das organizações, buscando 

influenciar os agentes da sociedade no que se refere à transparência, justiça e 

responsabilidade. O IBGC (2015) busca enfatizar a importância de princípios para 

que as organizações desenvolvam uma boa governança,  

 
[...] pois [os princípios] estão por trás dos fundamentos e das práticas 
deste Código e aplicam-se a qualquer tipo de organização, 
independentemente de porte, natureza jurídica ou tipo de controle. 
Se as melhores práticas podem não ser aplicáveis a todos os casos, 
os princípios o são, formando o alicerce sobre o qual se desenvolve 
a boa governança. (IBGC, 2015 [online]) 

 

Em maio de 1999, o IBGC lançou o primeiro código de boas práticas de 

Governança Corporativa, provocando um intenso debate em relação aos principais 

modelos e práticas de governança, contribuindo para uma evolução do ambiente 

institucional e empresarial do nosso país (SILVA,2011). Em 2001, ocorreu a primeira 

revisão do texto, influenciada pelos avanços legislativos e regulatórios que 

atestaram a relevância da governança, e nos anos seguintes ocorreram novas 

edições até o lançamento da quinta e atual versão do Código das Melhores Práticas 

de Governança Corporativa, em 2015. Segundo o IBGC (2015), é fundamental uma 

abordagem que estimule o uso consciente e efetivo dos instrumentos de 

governança, valorizando a essência das boas práticas. 
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Este Código foi desenvolvido, primariamente, com foco em 
empresas. Entretanto, muitas vezes, é feita a opção pela palavra 
“organização”, a fim de tornar o documento mais abrangente e 
adaptável a outros tipos de organização, como, por exemplo, as do 
terceiro setor, cooperativas, estatais (empresas públicas e 
sociedades de economia mista), órgãos governamentais, entre 
outras. É imprescindível salientar que cada tipo de organização tem 
suas peculiaridades em termos de governança (IBGC, 2015). 

 

Segundo o IBGC (2015), a evolução do conteúdo do Código busca 

transparecer as constantes discussões e o aprofundamento dos temas relacionados 

à governança corporativa – aspecto que faz com que o documento seja considerado 

referência nacional em conduta de gestão empresarial, além de referência nas 

escolas de negócios. 

A última edição do código das melhores práticas é composta por 5 capítulos: 

Sócios, Conselho de Administração, Diretoria, Órgãos de fiscalização e controle e 

Conflito de interesses. Cada capítulo aborda práticas e realiza recomendações para 

cada órgão do sistema de governança das organizações, conforme apresentado na 

Figura 7, e por fim, o último capítulo aborda padrões de conduta e comportamento, 

aplicáveis a um ou mais agentes, propondo políticas e práticas visando a mitigar os 

conflitos de interesses e o mau uso de ativos e informações relativas à organização. 

Segundo o IBGC (2015), o código consiste na ampliação e na integração da 

dimensão das informações de impactos econômico, social e ambiental prestadas 

pelas empresas, propondo reflexão sobre os padrões de governança das 

organizações do mundo e especialmente do Brasil, devido aos escândalos recentes 

de grandes proporções, vinculando instituições públicas e privadas a esquemas de 

corrupção. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Contexto e estrutura do sistema de governança corporativa 
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Fonte: Código das melhores práticas de Governança Corporativa 
(IBGC, 2015, p. 19.) 

 

Vale ressaltar que os aspectos descritos neste tópico, que subsidiará a 

pesquisa realizada, foram desenvolvidos com base nos princípios básicos de 

Governança Corporativa, sendo eles: transparência, a qual, segundo Silva (2011), 

consiste em mais do que simplesmente informar, a administração deve cultivar o 

desejo de informar; equidade, tratamento justo e igualitário a todos os grupos 

minoritários, sejam eles acionistas ou demais partes interessadas; prestação de 
contas, os agentes da governança devem prestar contas referentes a sua conduta, 

e quem os elegeu, por sua vez, responde por absolutamente todos os atos inerentes 

ao período de seu exercício; e responsabilidades corporativa, social e ambiental, 
conselheiros e executivos que compõem o nível estratégico da organização devem 

zelar pela perenidade do negócio e pela sociedade, devendo incorporar em suas 

ações questões de cunho social e ambiental na definição dos negócios e operações. 

Esses princípios representam a base que sustenta os pilares de governança: 

propriedade – conselho de administração – gestão – auditoria independente – 

conselho fiscal, assegurando um alinhamento das premissas diante de todos os 

níveis que compõem a estrutura do sistema, representado graficamente na Figura 8. 
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Figura 8 – Princípios, pilares e práticas da Governança Corporativa 

 

Fonte: Brandão (2016, p. 13). 

 

Independentemente dos princípios e propósitos que se estabelecem por meio 

do modelo predominante praticado em um determinado país, a governança 

corporativa, sob a ótica organizacional, agrupa processos e práticas de gestão, 

expressados por um sistema de relações entre pelo menos três atores: a 

Propriedade, o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva (ANDRADE; 

ROSSETTI, 2011). As práticas convertem os princípios em recomendações 

explícitas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor da 

organização, propiciando maior acesso a recursos e contribuindo para sua 

longevidade. 

Nesse sentido, as práticas de Governança Corporativa recomendadas estão 

relacionadas aos Sócios (1), Conselho de Administração (2), Diretoria (3), Órgãos de 

fiscalização e controle (4) e Conflito de interesses (5). A seguir, são apresentadas, 

segundo o IBGC (2015), as definições de cada temática que compõe o código das 

melhores práticas em Governança Corporativa: 
Sócios (1): a estrutura que adota “uma ação é igual a um voto”, é aquela 

mais disposta a realizar o alinhamento de interesses entre todos os sócios. O poder 

político é representado pelo direito ao voto, proporcional aos direitos econômicos 

derivados da propriedade das ações. 
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Conselho de Administração (2): as decisões de cunho estratégico são 

canalizadas ao colegiado que compõe o conselho de administração da organização. 

As decisões tomadas pelo conselho devem ir ao encontro dos princípios, valores, 

objeto social e sistema de governança da organização. Além de nortear e conduzir a 

organização dentro de seus pressupostos, cabe ao conselho de administração 

monitorar a diretoria, como elo entre essa e os sócios. A constituição do conselho de 

administração ocorre por meio de uma eleição realizada pelo quadro societário. 

Além da perspectiva de administração, cabe aos conselheiros transmitirem a outrem, 

nesse caso aos sócios, a prestação de contas de forma mais ampla por meio de 

assembleias periódicas, além de replicar informações por meio de relatórios 

periódicos. Os conselheiros possuem deveres que se restringem à organização e a 

proposta de representação, pelo conselheiro, de qualquer parte interessada é 

inadequada. 
Diretoria (3): trata-se do órgão encarregado da gestão da organização, 

desdobrando os objetivos estratégicos e replicando aos demais gestores de nível 

tático, primando pelo cumprimento do que vai além dos seus objetivos estratégicos, 

estendendo-se às prerrogativas societárias delimitadas. A diretoria é responsável, 

ainda, pelo alinhamento estratégico conforme a proposta do conselho de 

administração, encarregada de administrar os ativos da organização e conduzir seus 

negócios. Esse processo ocorre por meio de processos e políticas devidamente 

formalizadas, tornando-se, essa unidade, responsável pela disseminação dos 

propósitos, princípios e valores da organização. 

Cabe ao órgão elaborar e implementar os processos operacionais e 

financeiros, inclusive os relacionados à gestão de riscos e de comunicação com o 

mercado e demais partes interessadas. A diretoria é encarregada de assegurar que 

a organização esteja em conformidade com os dispositivos legais e regulatórios, 

conforme políticas internas estabelecidas. Em caso de o grupo dispor de 

subsidiárias, cabe a essa unidade replicar os princípios e diretrizes de forma 

igualitária. Sua responsabilidade estende-se ao monitoramento, ao reporte e à 

correção de eventuais desvios decorrentes de descumprimento da legislação e/ou 

regulamentações interna e externa, gerenciamento de riscos, auditoria ou controles 

internos. Na qualidade de administradores, os diretores possuem deveres fiduciários 
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em relação à organização, cabendo a prestação de contas de suas ações e 

omissões à organização, ao conselho de administração e às partes interessadas. 
Órgãos de fiscalização e controle (4): considerados como órgãos 

relevantes de assessoramento ao conselho de administração, são definidos como 

Comitê de Auditoria e Conselho Fiscal. Fica a critério da organização definir o 

Conselho Fiscal como permanente ou não, de acordo com o disposto no estatuto; é 

considerado como um mecanismo independente de fiscalização dos 

administradores, devendo se reportar aos sócios, instalado por decisão de 

assembleia geral, sendo que seu objetivo é preservar o valor da organização. Os 

conselheiros fiscais possuem poder de atuação individual, apesar do caráter 

colegiado do órgão. 

O Comitê de Auditoria é o responsável pelo auxílio no controle, assegurando 

a qualidade nas demonstrações financeiras e controles internos, promovendo a 

integridade da organização por meio da confiabilidade das informações replicadas, 

protegendo, assim, a organização e as demais partes interessadas. O Comitê de 

Auditoria é desenvolvido sob duas frentes: auditoria independente e auditoria 

interna. Como principal atribuição, cabe à auditoria independente emitir 

considerações técnicas a partir das demonstrações financeiras elaboradas pela 

administração, as quais devem representar adequadamente todos os aspectos 

relevantes, além da posição patrimonial e financeira da organização. Para que possa 

ocorrer isenção das demonstrações financeiras, ofertando contribuições para a 

constituição de um ambiente de confiança entre aqueles que compõem o ambiente 

organizacional e as demais partes interessadas, é primordial assegurar a 

independência dos auditores, conscientes de que a maior beneficiária de tal conduta 

e a própria organização. Como regra geral, as atividades dos auditores devem ser 

restritas, não devendo, esses profissionais, realizarem demais atividades em relação 

à organização que auditam. O auditor independente expressa parecer sobre as 

demonstrações financeiras da organização por meio de relatório emitido em 

conformidade com as normas de auditoria vigentes no Brasil. Emite, também, 

relatório com recomendações decorrentes de sua avaliação dos controles internos, 

realizada durante o processo de auditoria. Ainda por meio do apoio propiciado pela 

auditoria independente, o conselho de administração e a diretoria são responsáveis 

por assegurar a credibilidade obtida através das demonstrações financeiras da 
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organização, desenvolvidas em consonância com as práticas contábeis vigentes, 

conforme a jurisdição em que a organização se enquadra. 

Por fim, a auditoria interna tem como função monitorar, avaliar e recomendar, 

com a perspectiva de aprimoramento de controles internos, normas e procedimentos 

preestabelecidos. É fundamental que as organizações possuam o órgão de auditoria 

interna, seja ele próprio ou terceiro. Os benefícios provenientes das atividades de 

acompanhamento realizadas pela auditoria trazem respaldo para a diretoria, além de 

propiciarem benefícios que possibilitem a melhoria contínua dos processos de 

trabalho. 

Diante de amplitude dos processos que compõem o fluxograma de atividades 

de uma organização, é possível assegurar que o risco torna-se inerente às 

atividades desenvolvidas, e esseS riscos podem ser de cunhos operacional, 

financeiro, regulatório, estratégico, tecnológico, sistêmico, social e ambiental. Diante 

dessas inúmeras possibilidades, é fundamental que a organização os gerencie, 

possibilitando assim que se busquem alternativas as quais possibilitem mitigá-los. 

Dentro das responsabilidades dos agentes de governança encontra-se a 

responsabilidade em assegurar que a organização esteja em conformidade com os 

princípios e valores que preconiza, além das leis e dispositivos regulatórios a que 

está submetida. A execução desse processo dentro das prerrogativas legais 

constitui o sistema de conformidade (compliace) da organização. 
Conduta e conflito de interesses (5): Essa temática é considerada um dos 

aspectos de grande relevância no que diz respeito ao aprimoramento e aos 

benefícios decorrentes da adesão das boas práticas de Governança Corporativa. O 

sentido da governança emerge de princípios éticos e legais, e todas as 

recomendações partem do pressuposto ético acima de qualquer coisa. Os indivíduos 

que compõem a estrutura organizacional são responsáveis e respondem pelos atos 

adotados diante da atividade desenvolvida, porém, o código de conduta encarrega-

se de promover esses princípios, além de refletir a identidade e a cultura 

organizacional, fundamentado na responsabilidade, respeito, ética e considerações 

de ordens social e ambiental. O desenvolvimento e cumprimento do código de 

conduta promovem a organização a um nível elevado de confiança, seja nos 

ambientes interno ou externo, e trazem como resultado o valor de dois de seus 

ativos mais importantes: sua reputação e sua imagem. É fundamental que a 
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administração reflita sobre os pressupostos que compõem o código, pois o conselho 

de administração é o guardião dos princípios e valores da organização, e diante de 

suas inúmeras atribuições encontra-se a disseminação de padrões de conduta em 

todas as esferas da organização. 

Com intenção de mitigar riscos, o IBGC (2015) recomenda às organizações a 

adoção de alternativas que promovam a participação ativa de todos os envolvidos 

nos mais diversos processos realizados por ela. A autonomia para contribuir com a 

adoção de condutas e demonstrar possíveis desvios deve partir de todos. A criação 

de mecanismos como canais de denúncia permite a partição ativa no que se refere à 

coleta de informações, opiniões, criticas, reclamações e denúncias, com a intenção 

primordial em contribuir no combate a fraudes e corrupção, enfatizando o princípio 

da transparência na comunicação. Por meio dessas prerrogativas, instaura-se um 

comitê de conduta, habitualmente subordinado ao conselho ou aquém o conselho 

definir. Esse órgão executivo é encarregado da implementação, disseminação, 

treinamento, revisão e atualização do código de conduta e dos canais de 

comunicação. Uma conduta adequada, de acordo com os pressupostos da 

organização, permite a redução do conflito de interesses, diante principalmente da 

separação entre propriedade e controle, referindo-se às dificuldades que os 

investidores têm em garantir que seus fundos não serão expropriados ou perdidos 

em projetos não atrativos. 

Os conselheiros, assim como os executivos, têm dever de lealdade com a 

organização, e não apenas com os sócios que os indicaram ou elegeram. Há conflito 

de interesses quando alguém não é independente em relação à matéria em 

discussão e, por conta própria, manipula ou toma decisões motivadas por interesses 

distintos daqueles da organização. Cabe ao conselho de administração o 

monitoramento das transações que possam apresentar potenciais conflitos de 

interesses ou aquelas que, direta ou indiretamente, envolvam partes relacionadas 

(IBGC,2015). O uso de informações privilegiadas em beneficio próprio ou de 

terceiros figura o conflito de interesses, e tal prática é considerada ilegal, sendo que 

além de antiética viola o princípio da equidade. Os malefícios provenientes dessa 

conduta prejudicam tanto a integridade do mercado como da própria organização e 

dos sócios, e incide ao responsável implicações legais nas diversas esferas civis. 
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Os sócios e investidores devem ser tratados de forma equitativa, logo, o 

acesso a informações deve ocorrer de forma simultânea. A política de prevenção e 

detecção de atos de natureza ilícita é mais uma prerrogativa recomendada pelo 

IBGC (2015). Inibir a violação de preceitos éticos e as condutas ilícitas visa a zelar 

pela reputação da organização e de seus colaboradores, sem comprometer a 

longevidade. 

As práticas de Governança Corporativa como dispostas nos capítulos do 

Código buscam demonstrar os principais benefícios para as organizações que estão 

dispostas a adotá-las, monitorá-las e aperfeiçoá-las, conforme aas demandas 

apresentadas pelo cenário e pelo mercado em que estão inseridas. Conforme 

sugerido pelo IBGC (2015), as práticas visam, em sua integralidade, melhorar o 

relacionamento entre as sociedades e todos os seus stakeholders. 

De acordo com o estudo de Booz-Allen e Hamilton (2000), o sistema de 

governança corporativa visa a: 

● Definir princípios e posições da administração para atender e proteger os 

interesses dos acionistas, aumentando, assim, o investimento; 

● Identificar e solucionar os problemas das empresas, promovendo as 

mudanças institucionais necessárias ao melhor desempenho da sociedade; 

● Fazer os alinhamentos necessários à obtenção de eficiência na alocação de 

recursos, controlando, induzindo ou incentivando a ação gerencial a gerar valor para 

a sociedade e, consequentemente, atrair poupança. 

 

As organizações dispostas a adotar as prerrogativas figuradas no Código das 

de Boas Práticas de Governança Corporativa tendem a desenvolver a melhoria 

contínua em seus processo, influenciando diretamente em seu desempenho, criando 

bases sólidas com vistas à perenidade sustentável, além dos benefícios que são 

gerados para a economia e para o mercado de forma intrínseca a sua adoção 

(IBGC, 2015). De acordo com Silveira (2015), as práticas da governança corporativa 

agregam benefícios à organização, tais como:  

● Aprimoramento do funcionamento da alta gestão, com delimitação mais 

clara dos papéis. Melhoria das interfaces entre os órgãos e aprimoramento do 

processo decisório; 
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● Relacionamento mais estruturado entre acionistas, conselheiros e 

executivos;  

● Aprimoramento dos mecanismos de avaliação de desempenho e do sistema 

de incentivo dos executivos, oportunizando um ambiente mais meritocrático; 

● Melhoria na gestão de riscos, controles internos e mecanismos de 

aculturamento para assegurar a aderência as regras; e  

● Maior transparência e credibilidade perante os stakeholders. 

 

Conforme recomendação realizada pelo IBGC, é fundamental a adoção de 

práticas que contribuam para o processo de gestão, entretanto, diante das 

peculiaridades dos mais diversos negócios que compõem o mercado, é fundamental 

observar que determinado procedimento adotado em uma empresa não se 

enquadra, necessariamente, para outra. Dessa maneira, tratando-se exclusivamente 

das empresas de pequeno porte, emerge a necessidade de desenvolvimento de 

práticas aplicáveis ao tamanho do negócio, levando em conta sua realidade e suas 

características, tendo em vista os pontos primordiais que envolvem seu processo de 

gestão, como, por exemplo, empresas familiares, quantidade de funcionários, 

organograma, entre outras. É relevante, portanto, adotarmos métricas que possam 

ser adotadas às empresas de menor porte, conforme proposto no próximo tópico. 

 

2.3.1 Práticas de Governança para Empresas de Pequeno Porte 

 

Segundo o Sebrae (2016), de acordo com as características comportamentais 

dos empreendedores brasileiros, esses são reconhecidos como altamente criativos e 

persistentes para encarar o mercado. Diante do universo de pequenos negócios no 

país, em torno de 95% constituem-se de empresas familiares iniciadas por 

intermédio do elo de confiabilidade estabelecida entre seus membros, dispondo de 

cooperação, sem grandes exigências de formalizar um contrato societário, longe de 

definições criteriosas e formais. 

Frente às inúmeras iniciativas já relacionadas neste trabalho em relação aos 

benefícios obtidos diante do processo de adoção das boas práticas de Governança 

Corporativa, busca-se, neste tópico, identificar práticas passíveis de adoção por 

empresas de pequeno porte que possam contribuir para seu desenvolvimento, 
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pautadas pelos princípios de Governança Corporativa e que, se adaptadas à 

realidade de empresas de menor porte, podem contribuir para sua perenidade de 

forma sustentável. 

Evidencia-se que nenhuma das práticas de governança sugeridas no Código 

de Melhores Práticas proposto pelo IBGC não possa ser implementada por uma 

empresa de pequeno porte, porém, as características estruturais e de governança 

são particulares nessas empresas. Devido ao baixo grau de formalização dos 

processos e práticas de governança relacional, estimula-se o compartilhamento 

informal de informações entre as partes interessadas; por sua vez, 

independentemente de porte, natureza jurídica ou tipo de controle, as práticas 

podem ser aplicáveis se adaptadas. 

Assim, a Governança Corporativa não se restringe apenas às grandes 

corporações, podendo ser implementada em diferentes portes e tipos 

organizacionais, mas requer novos modelos. Nesse sentido, a governança refere-se 

à estruturação de mecanismos de poder e de controle no âmbito empresarial, 

independentemente do porte e da propriedade, vislumbrando o refinamento do 

processo decisório e a delimitação entre propriedade e gestão. Para auxiliar no 

processo de recomendações customizadas às empresas de pequeno porte, vale 

ressaltar que o código de boas práticas em Governança Corporativa torna-se um 

grande aliado. Segundo o IBGC (2015), o Código busca tornar-se uma referência, e 

não um modelo rígido, e sua aplicação deve ser adaptada para cada caso, 

valorizando o arcabouço regulatório (compulsório e facultativo) a que a organização 

está submetida. O intuito não é engessar os processos, tornando o conjunto de 

práticas algo exaustivo e mecânico. Aspectos motivacionais para a adoção ou não 

de determinadas práticas devem estar fundamentados pelos tomadores de decisão, 

propiciando a ocorrência da avaliação pelas demais partes interessadas. 

As limitações encontradas em empresas de pequeno porte ocorrem, em 

grande parte das vezes, devido ao fato de os próprios fundadores não disporem das 

características que profissionais da área de gestão detêm. Isso se dá basicamente 

por conta de as decisões serem tomadas empiricamente, motivadas pela ausência 

de tempo em sua formação, decorrente da extensa carga horária de trabalho 

rotineiramente realizada, e de até mesmo limitações nas oportunidades de obtenção 
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de conhecimentos, que poderiam ser subsidiadas por órgãos competentes, que são 

escassas e durante muito anos limitadas devido às peculiaridades do próprio Brasil. 

Grande parte das empresas de pequeno porte tomam decisões de forma 

centralizada e a estrutura de propriedade é concentrada em uma única pessoa. 

Nesse caso, faz-se importante pensar em mecanismos como o estabelecimento de 

um contrato social, que aponte alternativas que viabilizem a continuidade do 

negócio, caso ocorra qualquer necessidade voluntária ou compulsória de saída do 

sócio. Outro aspecto abordado pela estrutura de governança corporativa refere-se 

ao ingresso gradativo de novos sócios, sejam eles membros da família ou não, 

desde que os mesmos detenham conhecimento e competência profissional, 

independentemente da área técnica ou gerencial, capazes de manter o negócio – 

não limitando a possibilidade de realização de novos projetos, promovendo inovação 

tecnológica, de processos ou serviços a serem prestados, vislumbrando a ampliação 

de faturamento e de receita provenientes da ampliação da sua capacidade produtiva 

e de transparência diante do estabelecimento de políticas adequadas. 

Estudos desenvolvidos por Handa e Linn (1993) e Coles et al. (1995) 

concluem que um maior nível de transparência pode reduzir a estimativa de risco e, 

logo, de custo de capital. Segundo Efeiche (2009), o conceito de governança 

corporativa para empresas de menor porte aplica-se na transparência do negócio 

em si, e não se restringe à intenção de melhorar o acesso ao mercado, como é o 

caso das grandes corporações. Para que isso ocorra, é fundamental estruturar o 

negócio adequadamente, pautado em uma filosofia de trabalho e modelo de gestão 

orientados pela teoria da aprendizagem organizacional transgeracional. 

Segundo a Cartilha de Governança Corporativa aplicada às empresas de 

pequeno porte, desenvolvida pela AMCHAM (Câmara Americana de Comércio 

Brasil-Estados Unidos), observa-se, entretanto, que empresas que iniciaram suas 

atividades como familiares e/ou pequenas, mas que “pensaram grande”, adotaram 

de alguma forma as recomendações da boa governança gradativamente e 

adaptadas as suas respectivas realidades, tornando-se em médio e longo prazo 

“empresas vencedoras” e de grande porte. Dessa forma, é preciso considerar a 

possibilidade de estabelecer processos de trabalho claros e coesos, visando 

contribuir na tomada de decisão cotidiana, fundamentalmente com controles formais 
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para que ocorra acompanhamento contínuo da evolução dos indicadores de forma 

transparente. 

A cartilha salienta que é fundamental considerar a necessidade de 

estruturação de conselhos de governança. Formalizar a constituição do conselho 

administrativo é de suma importância, também, para empresa de menor porte. 

Mantém-se a recomendação de que o conselho administrativo, sem remuneração, 

pode ser constituído por conselheiros internos, mas também externos. Aos 

conselheiros externos, o papel representado com base na experiência em outras 

empresas é fundamental, assim como a qualificação por meio da interação com 

profissionais de outras organizações do mercado. O IBGC (2015) recomenda que o 

conselho de administração detenha no mínimo: 

● Alinhamento com os valores da empresa e o seu Código de Conduta;  

● Capacidade de defender seu ponto de vista a partir de julgamento próprio;  

● Disponibilidade de tempo;  

● Motivação;  

● Visão estratégica;  

● Conhecimento das melhores práticas de Governança Corporativa;  

● Capacidade de trabalho em equipe;  

● Capacidade de ler e entender relatórios gerenciais, contábeis e financeiros;  

● Noções de legislação societária; e 

● Percepção do perfil de risco da empresa. 

 

Segundo Leal (2004), umas das principais ferramentas de Governança 

Corporativa é o conselho de administração. Cabe-lhe a função de controlar a alta 

gestão da empresa, ratificando decisões relevantes a serem tomadas, além de 

contribuir para o monitoramento da gerência. As contribuições estendem-se à 

orientação na tomada de decisões estratégicas, colaborando com a proposta de 

tornar a empresa menos dependente de uma única pessoa. A médio e longo prazo, 

o papel do conselho toma mais corpo e poderá evoluir para a orientação aos 

interesses dos acionistas, independentemente do percentual de participação na 

empresa. 

Ainda no que se refere ao modelo de gestão de pessoas, é de suma 

importância adotar planos de capacitação técnica, e também estabelecer políticas 
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internas que foquem na contratação de profissionais qualificados e, 

preferencialmente, com experiência. A política de remuneração é outro ponto 

importante. Faz-se válido desenvolve-la com a perspectiva de estimular os 

colaboradores que compõem o quadro funcional por meio de uma remuneração 

orientada aos resultados e, consequentemente, o desempenho caminhará de forma 

exponencial. 

Nesse caminho conceitual, saindo da informalidade para a adoção de práticas 

de governança corporativa, é necessário despender foco e canalizar esforços em 

prol da obtenção de resultados. Aos poucos, devem ser implementados conceitos de 

gestão com o intuito de organizar e disciplinar os negócios. Contudo, para que seja 

possível ilustrar uma das primeiras peculiaridades relacionadas às estruturas das 

empresas familiares e de pequeno porte, vamos utilizar uma apresentação gráfica 

(Figura 9), conhecida como modelo dos Três Círculos da Empresa Familiar, 

apresentado no livro “Generation to Generation: life cycles of family business” 

(GERSICK, K. et al., 1997).  

 

Figura 9 – Modelo dos três círculos da empresa familiar 

 

Fonte: Adaptado de GERSICK, K. et al., 1997, p.6. 
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Segundo o Caderno de Boas Práticas de Governança Corporativa Para 

Empresas de Capital Fechado – Um guia para sociedades limitadas e sociedades 

por ações fechadas, do IBGC 2014, além dos interesses dos integrantes dos 

círculos da Família, da Gestão e da Propriedade, há os interesses daqueles que 

fazem parte de mais de um circulo ao mesmo tempo (ver Quadro 4). 

 

Quadro 4 – Possíveisintersecções existentes no modelo 

1 Familiares não gestores e nãoproprietários 
2 Proprietáriosnão gestores e não familiares 
3 Gestores não familiares e nãoproprietários 
4 Proprietários familiares não gestores 
5 Gestores familiares nãoproprietários 
6 Gestores proprietáriosnão familiares 
7 Gestores familiares proprietários (em geral, o fundador) 

Fonte: Adaptado de GERSICK, K. et al (1997, p. 6). 

 

Diante do exposto, através de pesquisas por modelos que podem ser 

adotados por empresas familiares e de pequeno porte, criam-se sistemas que 

explicitam as fronteiras entre os sócios, os gestores e, quando for o caso, a família, 

sendo proposta a criação de fóruns (ou órgãos) específicos de discussão e decisão, 

internamente, possibilitando que cada um discuta, de forma qualificada e 

interessada, as soluções para os deafios que são de sua competência.  

Segundo o IBGC (2014), um bom sistema de governança deve prever e 

desenvolver processos de interação entre os diversos órgãos que compõem sua 

estrutura, indicando, por exemplo, como os sócios devem eleger os administradores, 

como os familiares podem ingressar na gestão da organização, e como os membros 

da família tornam-se sócios, entre outros. 

Vamos abordar a seguir duas propostas para a implementação gradual da 

Governança Corporativa nas empresas de pequeno porte – modelos que precedem 

a implementação plena da Governança Corporativa, segundo o IBGC. As sugestões 

realizadas pela comissão designada pelo comitê estratégico de Governança 

Corporativa da AMCHAM-MG tratam-se de modelos elaborados mediante uma 

estratégia que buscou nas próprias empresas os casos e exemplos com maior 

reincidência. Na proposta da AMCHAM, as empresas estudadas restringem-se ao 
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seguinte perfil: empresas que nasceram pequenas/familiares e atingiram maturidade 

de Companhia listada em Bolsa; empresas que nasceram pequenas/familiares e 

atingiram maturidade mas não abriram capital; e empresas que nasceram 

pequenas/familiares e ainda não atingiram maturidade organizacional. É importante 

ressaltar que os modelos propostos são passíveis de adequação, conforme 

recomendação dos autores citados, levando em conta as peculiaridades da 

organização disposta a adotá-los. 

O primeiro nível, Figura 10, é aplicável as empresas de pequeno porte, em 

que em grande parte das vezes não se justifica a hipótese de adoção de conselhos 

de administração, fiscal, comitês e auditoria interna e/ou auditores independentes. A 

sugestão é de que se adote conselho de controladores, um balanço patrimonial 

auditado, orçamentos e designação de metas de produção – em que por meio de 

auditoria externa seja possível levantar não conformidades, além de questões que 

possam colocar o negócio em risco. Posterior a isso, recomenda-se a adoção de 

planos de ação pautados nas práticas de boas condutas. 

 

Figura 10 – Nível 1 de Governança para MPEs 

 

Fonte: Cartilha - Governança Corporativa aplicada a 
empresas de pequeno e médio porte. (2011). 

 

Faz-se importante salientar que o conceito de Conselho de Família tem o 

intuito de compatibilizar o interesse das famílias com os interesses da empresa. Não 

necessariamente os familiares poderão ou deverão atuar na empresa, porém, 
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implicitamente, sendo parte interessada, visto que a empresa trata-se de patrimônio 

da família. 

O IBGC (2014) define as seguintes competências para as Assembleias Gerais 

ou Reuniões de Sócios: 

● Aumentar ou reduzir o Capital Social e reformar o Estatuto/Contrato Social; 

● Deliberar sobre limites de investimento e endividamento da empresa; 

● Eleger ou destituir, a qualquer tempo, conselheiros tanto de administração 

como fiscais; 

● Deliberar sobre transformação, fusão, incorporação, cisão, dissolução e 

liquidação da sociedade; 

● Deliberar sobre a avaliação de bens que venham a integralizar o Capital 

Social. 

 

De modo geral, a pequena empresa tem a característica de empresa 

tipicamente familiar, em que conflitos entre os membros da família e os interesses 

da empresa podem comprometer os negócios. Por isso, é fundamental valorizar as 

prerrogativas inerentes à Governança Familiar, conciliando com os princípios da 

Governança Corporativa, desenvolvendo um ambiente positivo e progressista entre 

ambos. Segundo o IBGC (2014), em circunstâncias nas quis o sócio, por qualquer 

que seja o motivo, obtiver interesses pessoais ou conflitantes com o da empresa em 

determinada deliberação, imediatamente deve comunicar e, consequentemente, 

abster-se da discussão ou votação sobre o determinado item – aplicando-se a 

mesma regra aos procuradores representados por sócios. O Estatuto/Contrato 

Social e/ou o Acordo de Sócios deve(m) conter mecanismos para a resolução de 

casos de conflito de interesses. 

No segundo nível, Figura 11, acrescenta-se auditoria interna no que se 

recomenda ao primeiro nível. Conforme indica o IBGC (2015), é recomendável ao 

menos um (1), mas preferencialmente dois (2) profissionais independentes, para 

garantir maior imparcialidade e reforço de visões distintas a dos sócios, além da 

implementação do mecanismo de Auditoria Interna. 
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Figura 11– Nível 2 de Governança para MPEs 

 

Fonte: Cartilha – Governança Corporativa aplicada a 
empresas de pequeno e médio porte (2011). 

 

No nível 2, deve-se desenvolver um processo de tomada de decisão aplicada, 

de maneira geral, a toda a empresa, levando em conta ajustes relacionados a seu 

porte, e recursos humanos e financeiros em relação ao desempenho almejado. Vale 

ressaltar que quando a empresa é considerada de pequeno porte seus recursos são 

relativamente escassos, limitando, em determinados aspectos, a segmentação 

administrativa. Porém, conforme vislumbrado pelo IBGC (2015), os princípios da 

Governança Corporativa contribuem independentemente do porte nos quesitos de 

multiplicação aos demais autores em relação às políticas da organização, filosofia da 

empresa, conceitos de perenidade, bem como a seus valores, princípios éticos e 

morais. 

Diante do processo de profissionalização da empresa, a implementação deve 

ocorrer gradativamente. O choque na mudança de rotina e a alteração de 

determinados procedimentos podem ocasionar resistência ao corpo funcional, 

entretanto, a recomendação é de que implementando conceitos de gestão, aos 

poucos, a consequência torna-se a obtenção de melhores resultados advindos da 

própria disciplina, impactando diretamente nos negócios. 

Vale ressaltar que na bibliografia pesquisada referente às práticas de 

governança corporativa nos diferentes perfis de empresas, com foco nas MPEs, os 

autores abordam as peculiaridades inerentes à realidade vivenciada pelas milhares 
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de empresas de pequeno porte. Com a realização da pesquisa, pretende-se, ainda, 

identificar quais as práticas já adotas que vão ao encontro da proposta das melhores 

práticas de governança e, posteriormente, identificar quais se tornam passíveis de 

serem introduzidas na rotina das empresas que vão compor o grupo de análise. 

 

2.3.2 Síntese Teórica 

 

A busca em integralizar a proposta do trabalho vislumbra identificar eventuais 

relações entre o potencial empreendedor e a adoção das práticas de Governança 

Corporativa, as quais visam estabelecer processos que contribuam para o 

desenvolvimento da empresa. Diante da afirmação dos autores Carland et al. (1984), 

o empreendedor é aquele que estabelece e gerencia um negócio com o propósito de 

lucro e ascensão, e é caracterizado principalmente pelo comportamento inovador, 

empregando práticas de gerenciamento estratégico no negócio. A pesquisa busca 

identificar até que ponto a adoção das práticas de governança realmente fazem 

parte do cotidiano dos empreendedores de organizações de pequeno porte, e se 

eventualmente ocorre alguma relação do seu potencial no que diz respeito à adoção 

dessas práticas em sua rotina. 

Diante do embasamento teórico referenciado nesta pesquisa, que 

fundamenta-se no caderno de boas práticas de Governança Corporativa, pressupõe-

se que as práticas, quando aplicadas e inseridas na rotina da organização, tendem a 

contribuir com o desempenho, conforme enfatizado pelo IBGC (2014) – quando 

afirma que 

 
[...] muitas são as motivações que levam empresas de capital 
fechado a adotar as melhores práticas de Governança Corporativa. 
Dentre elas estão a busca por preservar e otimizar seu valor, obter 
melhorias de gestão, facilitar o acesso a recursos financeiros e não 
financeiros, contribuir para a longevidade, administrar conflitos de 
interesses de maneira mais efetiva e conseguir avaliar, de forma 
permanente, seu propósito. (IBGC, 2014) 

 

Cientes da importância da adoção de práticas que contribuam para o 

desenvolvimento sadio da organização, surge a intenção em desvendarmos se 

ocorre qualquer tipo de relação entre as afirmações que caracterizam o 
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empreendedor com as prática de gestão adotadas em sua organização, 

principalmente pelo fato de que segundo a bibliografia esse comportamento 

empreendedor pode influenciar diretamente no sucesso da organização. 

O embasamento teórico do trabalho apresenta quais são os pontos a serem 

analisados quando nos referimos à mensuração do potencial empreendedor (traços 

de personalidade – TP, propensão à inovação – PI, propensão ao risco – PR e a 

postura estratégica – PE), e quais são as recomendações que contribuem para o 

processo de adoção das práticas de Governança Corporativa, diante principalmente 

da afirmação realizada pelos idealizadores da ferramenta que permite mensurar o 

potencial empreendedor – a qual define os principais comportamentos dos 

empreendedores passíveis de enquadramento frente à realidade vivenciada por 

empresas de pequeno porte. 

Na intenção de identificar se há relação entre os níveis do potencial 

empreendedor e a adoção de boas práticas de gestão, conforme exposto pelo 

referencial teórico, é possível afirmar que o empreendedor dotado de características 

preponderantes supostamente tende a desenvolver processos de gestão e controle 

devido a sua intenção absoluta na perpetuação de sua empresa – buscando 

alicerçar a estrutura de sua organização através de modelos de gestão que 

possibilitem mitigar riscos, reduzir conflitos de agência, além de subsidiar o processo 

de tomada de decisão com foco no desenvolvimento das respectivas empresas de 

pequeno porte. Segundo o SEBRAE (2014), mesmo considerando o perfil de 

empreendedores natos, para ter sucesso no mundo dos negócios é indispensável a 

implantação de técnicas para a prática de profissionalização da gestão. 

O ponto focal está condicionado à principal expectativa dos empreendedores 

– ponto comum entre esses profissionais – que, independentemente de as 

organizações serem consideradas como micro ou macro, possuem em suas 

prerrogativas pessoais a intenção de ver suas organizações prosperares e, com 

intuito de contribuir com esse processo, buscam alternativas tangíveis para que tal 

processo ocorra. 

A partir do exposto, torna-se relevante analisar a relação entre os níveis do 

potencial empreendedor e a adoção de práticas de Governança Corporativa, para a 

averiguação de quais são a iniciativas que realmente condizem com o cotidiano da 

organização e com o perfil do empreendedor que gere o negócio. 
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3 METODOLOGIA 
 

Desenvolvemos esta pesquisa diante da relevância das empresas de 

pequeno porte nos indicadores econômicos do Brasil, em que os resultados obtidos 

em dez anos, pelos pequenos negócios, saltaram de R$ 144 bilhões para R$ 599 

bilhões (SEBRAE, 2016), com uma representatividade no PIB nacional de cerca de 

27% – demonstrando que os pequenos negócios apresentam uma evolução 

significativa, não somente em quantidade de empreendimentos. Segundo dados 

divulgados pelo GEM – Global Entrepreneurship Monitor (2016), estima-se que 

aproximadamente 52 milhões de brasileiros estão envolvidos na manutenção ou na 

criação de algum negócio, totalizando uma taxa total de empreendedorismo de 

39,3%. 

Conforme aponta o presidente do Sebrae (2016), os números demonstram a 

importância de incentivar e qualificar os empreendimentos de menor porte, 

estendendo-se inclusive aos Microempreendedores Individuais. Para ele, uma 

empresa isolada representa pouco, porém juntas são decisivas para a economia 

brasileira. Ressalta, ainda, que os pequenos negócios também empregam cerca de 

52% da mão de obra formal no Brasil, e correspondem a 40% da massa salarial 

brasileira. 

Sendo assim, a pesquisa visa conciliar a proposta de mensuração do 

potencial empreendedor, conhecida como CEI – Carland Entrepreneurship Index, 

desenvolvida por Carland e Carland (1998), e um método de mensuração dos níveis 

de adoção de boas práticas de governança corporativa, com base nas diretrizes 

propostas pelo IBGC - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Segundo 

Carland e Carland (1998), a metodologia de análise do potencial empreendedor 

consiste na identificação de pessoas com mais ou menos características 

empreendedoras, por meio de seus traços de personalidade; não visa a delimitar 

quem é ou quem não é um empreendedor em si, contudo, o resultado propõe a 

percepção de que o indivíduo com maior potencial empreendedor tende a estar 

relativamente mais preparado para iniciar um negócio próprio e fazer com que esse 

se desenvolva. 

Já a definição dos níveis de adoção das práticas de governança corporativa 

ocorre por meio das recomendações dispostas no caderno de boas práticas de 
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Governança Corporativa para empresas de capital fechado. Trata-se de um guia 

para sociedades limitadas e sociedades por ações fechadas, elaborado pelo Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa. 

A aplicação da proposta realizada por essa pesquisa limita-se às empresas 

de pequeno porte, conforme parâmetros para definição de portes de empresas 

previamente definidos e explicitados na fundamentação teórica, mediante legislação 

em vigor para definição dos portes de empresas no Brasil. Contudo, o recorte se dá, 

neste primeiro momento, a empreendedores da cidade de Curitiba. 

Visando a cumprir com o objetivo geral do trabalho, que busca realizar um 
diagnóstico da adoção de práticas de governança por empresas de pequeno 
porte em relação ao nivel do potencial do empreendedor, a estratégia de 

pesquisa adotada nesta dissertação é de natureza qualitativa, do tipo descritiva, com 

a utilização de estudos de casos múltiplos. Richardson et al. (1999, p. 70) definem o 

método de pesquisa como a “[...] escolha de procedimentos sistemáticos para a 

descrição e explicação dos fenômenos”. 
 

3.1 ESPECIFICAÇÃO DA PERGUNTA DE PESQUISA 

 

Qual é a relação entre os níveis de potencial empreendedor e a adoção de 

práticas de Governança Corporativa em empresas de pequeno porte? 

 

3.1.2 Perguntas de Pesquisa 

 

Qual é o potencial empreendedor dos empreendedores das empresas 

pesquisadas? 

 

Quais são as práticas de Governança Corporativa adotadas pelas empresas 

pesquisadas? 

 

Existe relação entre o nível de potencial do empreendedor e a adoção de 

práticas de Governança Corporativa em sua empresa? 
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3.2 CATEGORIAS DE ANÁLISE: DEFINIÇÕES CONSTITUTIVAS E 

OPERACIONAIS 

 

Potencial Empreendedor 
Definição Constitutiva: “[...] maneira de agir e pensar no que se refere a 

empreender, é um fator determinante para buscar diferenciação dos indivíduos e 

mensurar a competência necessária para o desenvolvimento pessoal.” (GIMENEZ; 

JÚNIOR, 2004, p. 112) 

Definição Operacional: foi identificado a partir da aplicação do questionário 

CEI, que permite realizar a classificação dos entrevistados através de diferentes 

níveis, descritos como: micro empreendedor, empreendedor e macro empreendedor. 

A composição dos resultados e observações foram obtidos por meio de análises 

individuais, embasadas nas características intrínsecas dos respondentes, de acordo 

com seus respectivos aspectos comportamentais e psicológicos. O questionário CEI 

é composto por 33 pares de respostas, com formato de escolha forçada. A escala 

permite definir maior ou menor propensão às características empreendedoras, e 

apresenta score máximo de 33 pontos, e mínimo de 0, contudo, o intervalo de 0 a 33 

apresenta 3 faixas, conforme exposto a seguir, no Quadro 5. 
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Quadro 5 – Tabela de Classificação do Potencial Empreendedor 

 

Fonte: Carland et al. (1992). 

 

As questões que compõem o método de análise possuem relação direta com 

os cinco elementos citados pelos autores Carland e Hoy (1992), quando definem o 

empreendedorismo. Porém, são distribuídas em quatro dimensões de análise, sendo 

elas: traços de personalidade (necessidade de realização e criatividade), propensão 

à inovação, propensão ao risco e propensão à postura estratégica (busca de 

oportunidades). 

 

Práticas de Governança Corporativa 
Definição Constitutiva: conversão dos princípios da Governança Corporativa 

em recomendações objetivas, por meio de um comportamento organizacional 

orientado, vislumbrando alinhar interesses com a finalidade de preservar e otimizar o 
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valor da organização, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para sua 

longevidade (IBGC 2014). 

Definição Operacional: com base nas recomendações do Caderno de Boas 

Práticas de Governança Corporativa para Empresas de Capital Fechado, 

considerado um guia para sociedades limitadas e sociedades por ações fechadas, 

foi identificado por meio de entrevistas semi estruturadas em que os 

empreendedores entrevistados descreveram e evidenciaram as práticas 

organizacionais. Para identificação das práticas de governança, utilizou-se o 

seguinte quadro de referência, em que as práticas foram definidas de acordo com os 

princípios de governança corporativa propostos pelo IBGC (2015).  

 

Quadro 6 – Princípio da Governança Corporativa X Prática 

Princípio da Governança 
Corporativa 

Prática 

Transparência 

- Elaboração de processos operacionais e 
definição de atividades. 
- Organograma. 
- Orçamento. 
- Código de Conduta. 
- Definição de princípios: Missão, Visão e 
Valores. 
- Definição de diretrizes estratégicas. 
- Adequação as demandas dos órgãos de 
controle. 

Equidade 

- Constituição Societária. 
- Constituição de Conselho de Administração. 
- Código que oriente relações internas e 
externas. 

Prestação de Contas 

- Orçamento. 
- Definição de Indicadores de Gestão. 
- Avaliação de desempenho do quadro de 
colaboradores. 
- Acompanhamento e adequação a legislação 
vigente. 

Responsabilidade Corporativa 

- Definição de responsáveis para tomada de 
decisões. 
- Adoção de códigos de conduta. 
- Canais de denúncia. 
- Adequação as legislações vigentes. 
- Planejamento Sucessório 
- Adoção de auditorias internas / externas. 
- Responsabilidade Técnica. 
- Treinamento e desenvolvimento quadro de 
colaboradores 

Fonte: O autor (2017). 
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Nível de Governança Corporativa 
Definição Constitutiva: A partir da proposiçao de níveis de adoção de 

práticas de Governança Corporativa, realizada pela Amcham e pelo Caderno de 

Boas Práticas de Governança Corporativa do IBGC (2015), propõe-se três níveis de 

adoção de práticas de governança nos quais abrange-se iniciativas de gestão que 

compõem práticas ligadas à Propriedade, Conselho de Administração e Conselho 

Consultivo, Mecanismos e Órgão de Controle e Conduta, e Conflito de Interesses, 

classificadas conforme complexidade de adoção. O Quadro 7 descreve quais são as 

questões que compõem cada um dos níveis que evidenciam a adoção de práticas 

de Governança Corporativa, conforme descrito no referencial teórico1.  

 

Quadro 7 –Tabela de Classificação do Nível de Adoção de Práticas de Governança 
Corporativa. 

Nível Elementos Numero das Questões 

II Propriedade, Mecanismos e Órgão de 
Controle 8, 9, 10, 11 e 16 

II 
Propriedade, Conselho de Administração 

e Conselho Consultivo, Mecanismos e 
Órgão de Controle 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19 e 
20 

III 

Propriedade, Conselho de Administração 
e Conselho Consultivo, Mecanismos e 

Órgão de Controle, Código de Conduta e 
Conflito de Interesses 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21 e 22 

Fonte: O autor (2017). 

 

Definição Operacional: a definição do nível de adoção de boas práticas de 

Governança Corporativa das empresas de pequeno porte foi realizada por meio da 

obtenção de dados e informações corporativas por meio de entrevistas. 

 

3.3 DELIMITAÇÃO E DESIGN DA PESQUISA 

 

Dentre as etapas de desenvolvimento da pesquisa, há a atividade de campo – 

propondo, assim, um contato direto com o ambiente investigado. Como técnicas de 

                                                             
1 Vale ressaltar que os modelos propostos são passíveis de adequação, sendo elaborados 

com base nas recomendações propostas pelo Caderno de Boas Práticas de Governança 
Corporativa Para Empresas de Capital Fechadodo IBGC (2014), levando em conta as 
peculiaridades das organizações dispostas a adotá-los. A definição dos níveis tende a 
sugerir quais seriam as ações compatíveis a serem adotadas por empresas de Pequeno 
Porte. 



71 

 

coleta optou-se pela aplicação do questionário CEI, sequenciado pela realização de 

entrevistas semiestruturadas. 

Para Richardson (1999), em grande parte das vezes os questionários 

abrangem duas funções: permitem descrever características, além de medir 

determinadas variáveis do grupo a ser analisado. Quanto aos tipos de perguntas, os 

questionários podem ser classificados como ferramentas de coleta de dados por 

meio de perguntas fechadas, de perguntas abertas, ou por meio da combinação de 

ambos os tipos de perguntas. 

 

O Instrumento de coleta foi fracionado em quatro partes:  

•Etapas I e II: respectivamente, abordaram questões que permitiram obter 

informações pessoais do empreendedor e da sua empresa/negócio. 

•Etapa III: consistiu na proposição de questões fechadas, conforme apontado 

pelo método CEI, que teve por objetivo identificar o potencial empreendedor 

dos empreendedores das empresas de pequeno porte pesquisadas. 

•Etapa IV: entrevistas com roteiro semiestruturado, nas quais buscou-se 

identificar as práticas de Governança Corporativa adotadas pelas empresas 

analisadas. 

 

A abordagem das entrevistas permitiu que os entrevistados exponham suas 

iniciativas e descrevam sua rotina minuciosamente, através de exemplos práticos, 

utilizando como base de suas respostas sua própria percepção em relação aos 

questionamentos realizados. No decorrer das entrevistas, o pesquisador não 

realizou nenhum tipo de intervenção enquanto os entrevistados cediam suas 

respostas, permitindo, assim, que a descrição das atividades fosse realizada através 

da percepção plena do próprio empreendedor quanto ao significado das perguntas 

contidas no roteiro de pesquisa. 

A busca dessa iniciativa visou a extrair não somente quais são as práticas 

que o empreendedor adota, mas, também, observar se o sujeito apresenta 

familiaridade com os termos e iniciativas que denotam a adoção de práticas. Dessa 

forma, a pesquisa qualitativa, segundo Bogdan e Biklen (2003), permite a obtenção 

de dados descritivos, obtidos por meio de um contato direto do pesquisador com a 
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proposta a ser estudada, procurando retratar a perspectiva dos participantes em sua 

essência.  

A realização das entrevistas ocorreu, na maioria do casos, no respectivos 

ambientes de trabalho dos empreendedores entrevistados – exceto com o 

empreendedor A, que optou por um local externo, devido ao fato das interrupções 

que poderiam ocorrer ao longo da entrevista, visto as imediações da sua empresa 

serem compartilhadas, especificamente sua sala, com os demais gestores do 

negócio. 
O nível de análise da pesquisa realizada foi o individual, por meio do ponto de 

vista dos gestores, e a unidade de análise tratou-se das práticas de governança. 

 

3.3.1 Escolha dos Casos Estudados 

 

Os casos pesquisados respeitaram os seguintes critérios: (1) empresas de 

pequeno porte, conforme os critérios da Lei Complementar 123/2006, também 

chamada de Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, que enquadra o 

faturamento de empresas de pequeno porte, apresentando um faturamento 

compatível com a lei disposta pelo Estatuto Nacional da Microempresa e da 

Empresa de Pequeno Porte, a qual define como empresas de pequeno porte 

aquelas que apresentam faturamento anual entre R$ 360 mil e R$ 3,6 milhões; (2) 

empresas localizadas em Curitiba. Com intuito de propor uma ampla diversidade 

entre os entrevistados, não foram estabelecidas limitações com relação à idade ou 

ao sexo.  

Com o intuito de manter o sigilo quanto aos entrevistados, que 

espontaneamente se dispuseram a contribuir com a pesquisas, as empresas e seus 

empreendedores serão identificados durante a análise de dados conforme as letras 

do alfabeto, sendo da letra (A) à (E), respectivamente. Realizaram-se, assim, 5 

(cinco) casos: Empreendimento A, localizado no Bairro Boqueirão; Empreendimento 

B, localizado no Bairro Uberaba; Empreendimento C, localizado no Bairro Hauer; 

Empreendimento D, localizado no Bairro Xaxim; e Empreendimento E, localizado no 

Bairro Parolin. O Quadro 8 apresenta o perfil dos empreendedores pesquisados e o 

ramo de atividade do negócio em que atuam. 
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Quadro 8 – Perfil dos Entrevistados 

Fonte: O autor (2017). 

 

Dentre as demais informações demográficas levantadas junto aos 

empreendedores, está o nível de formação acadêmica, no qual todos os 

entrevistados apresentam o mesmo nível de formação – que é representado pelo 

ensino médio completo. 

Após o levantamento de informações pessoais dos entrevistados, a segunda 

etapa do questionário buscou obter informações relacionadas aos empreendimentos 

constituídos pelos empresários entrevistados. O primeiro questionamento abordou o 

tempo de constituição das empresas que serão analisadas nesta pesquisa. O tempo 

de constituição varia, e a concentração maior está entre as empresas que possuem 

de 05 a 10 anos de constituição, a saber, C, D e E. As empresas A e B possuem até 

2 anos, e entre 10 e 20 anos, respectivamente. 

 A análise dos segmentos em que as empresas atuam é um fator de 

relevância na pesquisa, contribuindo para correlações futuras. Constatou-se que a 

maior parte das empresas analisadas concentram-se na prestação de 

serviço/comercialização de produtos voltados ao setor privado, atendendo desde o 

comercio varejista/atacadista até a indústria, entre outros. A representatividade 

dessas empresas na análise foi de 2 entre as 5 participantes, figuradas pelas 

empresas A e B. Logo, a empresa C atende especificadamente o consumidor final, e 

o público de atuação das empresas D e E demonstra-se mais amplo, devido ao fato 

Entrevistado Idade Sexo Formação 
Ramo de 

Atividade 

Tempo de 

Constituição 

Empreendedor (A) 35 Masculino 
Ens. 

MédioCompleto 

Prestação de 

Serviços 
Até 02 anos 

Empreendedor (B) 46 Masculino 
Ens. 

MédioCompleto 
Comercial 

Acima de 10 até 20 

anos 

Empreendedor (C) 32 Masculino 
Ens. 

MédioCompleto 
Comercial 

Acima de 5 até 10 

anos 

Empreendedor (D) 45 Feminino 
Ens. 

MédioCompleto 
Industrial / 

Comercial 

Acima de 5 até 10 

anos 

Empreendedor (E) 28 Masculino 
Ens. 

MédioCompleto 

Prestação de 

Serviços 

Acima de 5 até 10 

anos 
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de ambas atenderem todos os itens que compõem a resposta da questão 6 – sendo 

o consumidor final, o setor privado comercio varejista/atacadista, até a indústria e o 

setor público, por meio da participação em licitações. 

 

3.3.2 Procedimentos de Análise dos dados 

 

Visando a atender a pergunta de pesquisa, o processo de tratamento dos 

dados ocorreu por meio da compilação dos resultados obtidos através da aplicação 

do questionário e da entrevista. 

O questionário CEI foi analisado conforme método já estabelecido de análise 

e validado internacionalmente e nacionalmente, sendo possível definir as 

características empreendedoras dos entrevistados e, subsequentemente, seu 

potencial empreendedor – entre micro empreendedor, empreendedor e macro 

empreendedor.  

Seguido do CEI, as entrevistas realizadas foram transcritas na íntegra, 

através de uma abordagem de grade fechada, em que as categorias de análise 

foram previamente definidas por meio de constatações da literatura, aplicadas no 

campo – permitindo identificar quais práticas de governança corporativa são 

adotadas ou não, conforme quadro de referência das práticas, e a classificação, 

conforme os níveis de adoção de práticas de Governança Corporativa, entre I, II e 

III.  

Para a análise, utilizou-se da análise de conteúdo como técnica, a qual é 

conceituada como um “[...] conjunto de técnicas de análise das comunicações” 

(BARDIN, 1977, p. 30) que vislumbra extrair do campo de análise conteúdo que 

permita contrastar as afirmações realizadas pelos empreendedores com o 

referencial teórico, possibilitando identificar através da análise dos respectivos 

discursos de que forma ocorrem as orientações internas sob a ótica da adoção de 

boas práticas de Governança Corporativa. 

Os dados coletados foram de caráter predominantemente descritivos, ricos 

em descrições, e refletindo a preocupação com o processo em que a proposta é 

avaliar de que forma os empreendedores empregam as práticas de Governança 

Corporativa em seu cotidiano, e de que forma ocorre essa interação junto às 

premissas preestabelecidas para sua organização. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

4.1 CARACTERÍSTICAS EMPREENDEDORAS MEDIDAS PELA ESCALA CEI 

 

O Carland Entrepreneurship Index (CEI) é um questionário de auto-resposta 

composto por 33 frases afirmativas em pares, com um formato de escolhas 

forçadas, no qual seu objetivo consiste em identificar o potencial empreendedor 

atual dos respondentes. Por meio de uma escala preferencial, os entrevistados, ao 

preencherem o questionário, são enquadrados como mais ou menos 

empreendedores, conforme a personalidade e as preferências. Cabe salientar que o 

empreendedor não apresenta, necessariamente, um talento nato; o espírito 

empreendedor é um potencial inerente a qualquer indivíduo, cabendo o 

desenvolvimento e o estímulo, canalizado para a obtenção de resultados, conforme 

explica Dolabela (2003, p. 24). 

O modelo teórico adotado nesta pesquisa, que tem por base o CEI, leva em 

consideração quatro principais campos de análise para descrever um 

empreendedor: Traços de Personalidade (TP); Postura Estratégica (PE); Propensão 

ao Risco (PR); e Propensão à Inovação (PI).  

Na Tabela 2, apresentam-se as características empreendedoras dos 

respondentes quanto à dimensão TP. Para Santos (2008), as características ou 

traços de personalidade têm sido utilizados, por décadas, na busca de fatores que 

identifiquem prováveis empreendedores e/ou suas chances de sucesso. Para 

Lezana eTonelli (2004), a influência da personalidade empreendedora transcende o 

negócio que o próprio indivíduo constitui em si, trata-se de algo que apresenta 

relação direta com aspectos comportamentais, inerentes a sua expectativa e à 

necessidade de realização. 
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Tabela 2 – Características Empreendedoras com Base nos Traços de Personalidade 

TRAÇOS DE PERSONALIDADE 

Questões Emp. A Emp. B Emp. C Emp. D Emp. E Análise 
Grupo% 

2 X X   X 60% 
3   X   20% 
6 X  X X X 80% 
7 X X X X X 100% 

10 X  X X  60% 
13 X   X  40% 
14 X    X 40% 
15  X    20% 
16 X X X X X 100% 
18 X X X X X 100% 
29 X X X X  80% 
32 X X  X X 80% 

Análise Individual 
% 83,33% 58,33% 58,33% 66,67% 58,33%  

Fonte: O autor (2017). 

 

A análise do grupo é exposta através da última coluna, onde as questões com 

maior incidência das características empreendedoras apresentam maior percentual, 

e aquelas caracterizadas como respostas sem características empreendedoras com 

menor percentual. Em relação à análise individual, a linha ao término da tabela 

reflete, por meio de percentuais, o empreendedor que apresentou maior frequência 

quanto às repostas com características empreendedoras, indicando um percentual 

mais elevado em relação àqueles com respostas sem características 

empreendedoras. 

Com base na Tabela 2, constata-se que, a partir das respostas que 

apresentam características empreendedoras, as questões que demonstram maior 

incidência são as questões 7, 16 e 18, as quais abordam, respectivamente, o fato de 

que 100% dos empreendedores afirmam que “eu não descansarei até que nós 

sejamos melhores”, em seguida todos os entrevistados corroboram com a afirmação 

de que “o desafio de ser bem sucedido e tão importante quanto ao dinheiro”, e que 

“eu penso que é importante ser lógico”. Nas questões sem características 

empreendedoras, com 20%, respectivamente, as questões 3 e 15, “eu não teria 

iniciado esse negócio se eu não tivesse certeza de que seria bem sucedido” e “eu 

penso que sou uma pessoa prática”. O empreendedor que apresentou mais 
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características empreendedoras foi o empreendedor A, com 83,33% de 

representatividade nas respostas relacionadas à dimensão TP. 

A próxima dimensão abordada refere-se à postura estratégica (Tabela 3).De 

acordo com Razzolini (2012), a dimensão é considerada, em sua totalidade, como 

um item que apresenta ligação direta com o processo de tomada de decisões, que, 

por sua vez, ilustram o modelo de gestão empresarial, permitindo a obtenção de 

uma visão integrada em qualquer área de atuação, indiferentemente do porte e da 

postura adotada dentro da organização. Para Covin e Slevin (1991), 

empreendedorismo é uma dimensão de postura estratégica por assumir riscos, 

tender a agir proativamente e com agressividade competitiva, e confiar em inovação 

de produtos. 

 

Tabela 3 – Características Empreendedoras relacionadasa Postura Estratégica 

POSTURA ESTRATÉGICA 

Questões Emp. A Emp. B Emp. C Emp. D Emp. E Análise Grupo% 

1   X  X 40% 
4 X  X X X 80% 
5 X   X X 60% 
8    X X 40% 
9 X   X  40% 

11 X X X X  60% 
12 X  X X X 80% 
20 X  X  X 60% 
21 X  X X  60% 
23 X X X   60% 
24 X X X X X 100% 
27 X   X X 60% 
28 X X  X X 80% 

Análise 
Individual % 84,62% 30,77% 61,54% 76,92% 76,92%  

Fonte: O autor (2017). 

 

Diante das questões apontadas pela dimensão postura estratégica, a questão 

que demonstra maior incidência entre as respostas que apresentam mais 

características empreendedoras é a 24, representando 100% da percepção dos 

entrevistados quanto à afirmação de que “meus objetivos pessoais giram em torno 

deste negócio”. Em seguida, as questões 4, 12 e 28 apresentam um percentual de 
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80% das respostas com maior incidência de características empreendedores. Na 

questão 4, os respondentes afirmam, “eu quero que este negócio cresça e torne-se 

poderoso”, na questão 12 os entrevistados descrevem-se como “aquele que tem que 

pensar e planejar” e, por fim, na questão 28 afirmam, em sua maioria, que a 

“Qualidade e serviços não são suficientes. Você tem que ter uma boa imagem”. 

Conforme os dados apresentados, ainda é possível explicitar as questões que 

representam menos características empreendedoras, frente à dimensão que 

mensura a postura estratégica. O percentual que reflete as respostas dos 

entrevistados sem características empreendedoras é de 40%. Entre as questões 

estão a 1, “ é suficiente saber a direção geral em que você esta indo”, seguida pela 

questão 8, “um plano não escrito para desenvolvimento é suficiente” e, por fim, a 

questão 9, “eu divido meu tempo entre este negócio, família e amigos”. 

Através da análise individual, é possível averiguar que o empreendedor que 

apresenta mais características empreendedoras em suas respostas é o Emp. A, com 

percentual equivalente a 84,62%. Logo, o entrevistado com menor percentual para 

as respostas com características empreendedoras é o Emp. B, com percentual de 

30,77%. Com percentual de 76,92%, temos o Emp. D e o Emp. E. 

A terceira dimensão de análise está relacionada à propensão ao risco (Tabela 

4). Segundo a bibliografia apontada neste estudo, o termo risco compõe inúmeros 

processos de análise de perfil dos empreendedores. Entendida comumente como 

uma das características intrínsecas áqueles que se dispõem a empreender, por volta 

de 1700, de acordo com Carland, Carland e Koiranen (1997), a propensão a assumir 

riscos foi considerada uma das primeiras características identificadas nos 

empreendedores. Burr e Irwin (1985) afirmam que Cantillon descrevia o 

empreendedor como um indivíduo naturalmente arrojado, demonstrando, desde os 

primórdios, suas aptidões em relação a iniciativas que apresentam riscos, como, por 

exemplo, o fato de que “compram a um preço certo e vendem a um preço incerto, 

portanto operam em riscos”. (BURR; IRWIN, 1985, p. 20.). 

A tendência de assumir riscos é uma característica destacada por diversos 

autores (CARLAND; CARLAND; HOY 1992; SHUMPETER, 1982; McCLELLAND, 

1972; FILLION, 2000). A percepção obtida por meio das bibliografias citadas 

demonstra que o risco é considerado algo inerente à atitude empreendedora; 
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pensadores do tema destacam tal característica como um item absolutamente 

relacionado ao comportamento do indivíduo disposto a empreender. 

 

Tabela 4 –  Características Empreendedoras relacionadas a Propensão ao Risco 

PROPENSÃO AO RISCO 

Questões Emp. A Emp. B Emp. C Emp. D Emp. E Análise 
Grupo% 

26 X X X X X 100% 
30 X X X X X 100% 
31 X X  X X 80% 

Análise 
Individual % 100% 100% 66,67% 100% 100%  

Fonte: O autor (2017). 

 

A dimensão relacionada ao item propensão ao risco conta com 3 questões, 

sendo que as questões 26 e 30 apresentam 100% no que se refere às respostas 

com características empreendedoras. As afirmações dos empreendedores 

entrevistados é de que “se você quer exceder a concorrência, você tem que assumir 

alguns riscos”, e “se você quer que este negócio cresça, você tem que assumir 

alguns riscos”. A questão 31 representa 80% das respostas com características 

empreendedoras, nas quais 4 dos empreendedores analisados acreditam que “eu 

realmente não sinto falta de trabalhar para alguém”. 

Todos os entrevistados apresentam 100% de respostas com características 

empreendedoras, exceto o Empreendedor C, que assegura: “a coisa que eu mais 

sinto falta em trabalhar para alguém é a segurança”. 

A ultima dimensão de análise do CEI tem relação com a postura à inovação 

(Tabela 5). De todos os índices analisados, de acordo com a tabulação das 

respostas, essa dimensão é a que apresenta menor índice de respostas com 

características empreendedoras. 

O item relacionado à inovação assemelha-se à incidência da propensão ao 

risco, quando se trata da incidência do tema apresentado por grande parte dos 

autores que discorrem sobre empreendedorismo. O tema inovação pode ser 

caracterizado como uma perspectiva abordada nas primeiras definições acerca do 

empreendedorismo (SCHUMPETER, 1997). 

A criatividade é uma habilidade valorosa diante da rotina do empreendedor, 

demandando raciocínio rápido e alternativo na adequação constante de processos 
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diante das instabilidades do mercado. A criação e a adequação de métodos de 

trabalho e novas tecnologias têm relação constante com as mudanças dos cenários, 

seja econômico, político e regulatório. Cabe ao empreendedor desenvolver 

iniciativas para que seu negócio perpetue diante das condições adversas. O impacto 

das iniciativas adotas pelos empreendedores traz soluções que não se limitam ao 

seu negócio especificadamente; frente às constantes inovações, desenvolvem-se 

produtos e serviços que proporcionam benefícios à sociedade como um todo. 

Na análise do CEI, a percepção do termo inovação está descrita efetivamente 

no processo de análise das respostas com mais ou menos características 

empreendedoras. O termo demonstra sua relevância diante de sua citação no 

quadro de classificação, disposto no Quadro 2 da metodologia desta pesquisa. 

 

Tabela 5 – Características Empreendedoras relacionadas a Postura à Inovação. 

POSTURA À INOVAÇÃO 

Questões Emp. A Emp. B Emp. C Emp. D Emp. E Análise 
Grupo% 

17  X   X 40% 
19  X    20% 
22 X     20% 
25 X   X X 60% 
33 X  X X X 80% 

Análise 
Individual % 60% 40% 20% 40% 60%  

Fonte: O autor (2017). 

 

Conforme apresentado na Tabela 5, a questão que apresenta maior 

incidência é a questão 33, “é mais importante ver possibilidades nas situações”, 

seguida pela questão 25, “eu adoro a ideia de tentar ser mais esperto que os 

concorrentes”. As demais questões indicam percentuais de características 

empreendedoras inferiores a 50%, considerando as respostas, dessa forma, com 

menos características empreendedoras, sendo elas a questão 17, que aponta cerca 

de 60% das respostas como “eu procuro estabelecer procedimentos padrões para 

que as coisas sejam feitas certas”, e as questões 19 e 22, que rapresentam 80% de 

respostas com menos características empreendedores, “Eu aprecio o desafio de 

inventar mais do que qualquer coisa” e “eu prefiro pessoas que são imaginativas”. 
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Entre todas as dimensões de análise dispostas pelo CEI, a postura à 

inovação foi a que apresentou a maior quantia de respostas com menos 

características empreendedores. Os Empreendedores A e E apresentaram 60% de 

respostas com características empreendedoras, seguido pelos Empreendedores C e 

D, com 40%, e do Empreendedor C, com 20% de respostas com características 

empreendedoras. 

A classificação geral do CEI analisada individualmente apresenta os 

seguintes resultados, indicados abaixo. 

 

Tabela 6 – Potencial Empreendedor dos Empreendedores Pesquisados 

Classificação Geral - CarlandEntrepreneurship Index (CEI) 

Empreendedor 
Respostas com 
Características 

Empreendedoras 

Respostas sem 
Características 

Empreendedoras 
Classificação 

Emp. A 27 6 Macro 
Empreendedor 

Emp. B 16 17 Empreendedor 
Emp. C 18 15 Empreendedor 
Emp. D 23 33 Empreendedor 
Emp. E 22 11 Empreendedor 

Fonte: O autor (2017). 

 

A partir dos resultados obtidos, parte-se para a segunda etapa da pesquisa, 

cujo objetivo consistiu em identificar as práticas de governança adotadas pelas 

empresas de pequeno porte pesquisadas. 

 

4.2 DIAGNÓSTICO DA ADOÇÃO DE PRÁTICAS DE GOVERNANÇA 

CORPORATIVA PELAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE PESQUISADAS 

 

A partir da realização das entrevistas junto aos empreendedores, em sua 

maioria fundadores e gestores das respectivas empresas analisadas, foi possível 

identificar as práticas de gestão e governança inseridas no cotidiano das 

organizações e, com isso, mensurar a adoção das práticas de Governança 

Corporativa pelas empresas. A caracterização das práticas foi realizada por meio do 

guia para sociedades limitadas e sociedades por ações fechadas do Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa. 
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4.2.1 Empresa A 

 

A primeira empresa a compor o quadro de análise fundamentado por meio 

das recomendações do Caderno de Boas Práticas de Governança Corporativa foi a 

Empresa A, que atua no ramo varejista/atacadista, com a atividade fim relacionada à 

comercialização de alumínio para construção civil. A empresa é constituída por um 

sócio que a adquiriu há aproximadamente 2 anos. Segundo o empreendedor, a 

motivação para a aquisição da empresa foi condicionada à oportunidade de negócio, 

observada pela possibilidade em atender mais (maior volume de vendas) e melhor 

(qualidade produto, atendimento, pós-venda) clientes considerados em potencial, 

identificados pelo próprio empreendedor no momento em que prestava serviço para 

os mesmos por meio de uma outra empresa (logística) que compõe o grupo de 

empresas geridos pelo empreendedor. 

Conforme explica o Empreendedor A (2017), como uma das suas empresas 

atua no ramo de transporte há algum tempo e, consequentemente, mantém relações 

comerciais com empresas do ramo de atividade fim (construção civil), prestando 

serviços de transporte e armazenamento, foi possível identificar que uma fatia 

considerável de sua carteira de clientes atua em ramos de atividades relacionadas 

ao segmento de construção civil. A partir disso, desenvolveu-se a possibilidade de 

estender esse bom relacionamento comercial pautado na prestação de serviço de 

qualidade, e na comercialização de outros produtos que possibilitem atender esse 

público.  

Motivado pela oportunidade, o empreendedor buscou meios para adquirir 

conhecimentos no ramo de atividade em que iria inserir-se naquele momento, para 

que obtivesse a percepção quanto à oportunidade de negócio. Esse profissional 

assegurou, em sua entrevista, que o processo de gestão seria completamente novo, 

principalmente pelo fato de que suas experiências anteriores estavam relacionadas 

restritamente ao ramo de transporte e logística, limitando a prestação de serviço e 

não comercialização de produtos. A definição de Baron e Shane (2007, p. 8) 

permite-nos ilustrar a realidade vivenciada pelo empreendedor no momento em que 

identificou a oportunidade, descrevendo-a como algo “novo”, “aquilo que as pessoas 
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irão querer ter ou usar e tomar medidas enérgicas para transformar essas 

oportunidades em negóciosviáveis e lucrativos”. 

Corroborando com a definição do autor citado, o Empreendedor A 

imediatamente buscou tomar medidas enérgicas a partir do momento em que esteve 

à frente de seu novo negócio, já que demandaria conhecimento alheio ao seu ramo 

de atuação, fugindo de sua zona de conforto. A partir desse momento iniciou-se um 

processo de estruturação de seu novo negócio, mantendo e usufruindo do 

conhecimento de parte dos funcionários da antiga empresa, fazendo questão em 

mantê-los no quadro, pelo menos em um primeiro momento. 

 
No início, quando eu entrei nesse negócio, para não entrar 
totalmente cru, foram alguns vidraceiros, alguém já trabalhava na 
empresa adquirida e que estava no seguimento,além de algumas 
pessoas com dificuldade onde ofereci uma oportunidade pra essas 
pessoas virem e outras continuarem a trabalhar comigo, porque elas 
tinham conhecimento e eu sem conhecer nada de alumínio teria 
dificuldade até aprender lidar com as particularidades do alumínio.Eu 
achei que seria melhor colocar essas pessoas que já eram do 
seguimento a muito tempo.Investimos bastante ali e essas pessoas 
que começaram com a gente infelizmente não estão hoje, porque a 
empresa atingiu um nível de organização aonde eles não 
conseguiram acompanhar. (Empreendedor A, 2017) 

 

Após a aquisição, durante o processo de familiarização junto ao novo 

negócio, o empreendedor optou por realizar paralelamente sua estruturação, não se 

limitando apenas às áreas técnica e de recursos humanos, mas também 

preocupando com a área de gestão. No quadro 9, são especificadas as práticas 

relacionadas à Propriedade, Mecanismos e Órgãos de Controle aderidos pelo 

empreendedor, com o intuito de aprimorar o negócio recém adquirido. 
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Quadro 9 – NÍVEL I –Empresa A 

EMPRESA – A 
NÍVEL I – Conselho de Administração e Conselho Consultivo, Mecanismos e Órgãos de Controle 
Questões Adota Práticas 

9 SIM 

“mas hoje a gente tenta fazer os dois no mesmo conselho entre as 
pessoas que estão na cabeça ali, a gente tenta desenvolver novas 
ideias até mesmo numa forma de perguntar uma opinião, o que acha 
daquilo, qual é a maneira que deve ser feito e hoje também pra tomada 
de decisões administrativa obviamente a gente tenta compor o mesmo 
conselho as duas atividades” 

10 SIM 
“Hoje as minhas atividades esta mais na visão estratégica, as partes 
administrativas e os processos, procedimentos e rotinas de trabalho 
esta na mão do gestor” 

11 SIM 
“Hoje é uma tomada de decisão participativa, eu, por exemplo, muitas 
vezes quero fazer uma coisa, mas o gestor analisa os números 
também”. 

13 SIM 

“ela se adapta muito rápido, a empresa tem essa habilidade, graças a 
Deus.  A gente esta sempre buscando isso, eu chamo que é uma 
empresa camaleão, independente das divergências do mercado a 
gente esta se adaptando, se aprimorando,  tenta estar sempre no topo 
da onda, isso nunca foi um fator que nos preocupasse, então a gente 
tem essa flexibilidade de se moldar muito rápido”. 

15 SIM 

“no sistema de gestão nós somos muitocriteriosos, cautelosos com as 
contas, por exemplo, assim que abrimos um novo negocio analisamos 
qual vai ser o ponto de equilíbrio.Então investimos muito em sistema, 
isso não dá pra ser feito manualmente, então o que o mercado oferece 
de melhor em sistema pra operacionalizar toda essa demanda 
financeira, nos demonstrar o resultado no mês.A gente não economiza, 
isso pra gente é extremamente importante o controle financeiro”.  

16 Não 
“a gente está fazendo esse acompanhamento financeiro mensal, 
porque a gente faz um orçamento, mas precisamos investir nisso, isso 
ainda não está tão adequado, eu julgo dessa forma, precisa melhorar” 

Fonte: O autor (2017). 

 

Entre as práticas aderidas pelo empreendedor, por meio de seu discurso, 

constatou-se que a composição de um conselho de administração foi uma delas. O 

empreendedor indica, na questão 9, que busca integrar as atividades de deliberação 

e consulta, priorizando as diretrizes estratégicas da empresa. Cita, ainda, que o 

conselho é composto pelos “cabeças da empresa”, os quais, obervou-se no decorrer 

da entrevista, são os gestores de áreas especificas que compõem o negócio – visto 

que o empreendedor não possui sócios. 

Diante da afirmação realizada nas questões 10 e 11, o empreendedor 

assegura que atualmente suas atividades têm como foco principal as estratégias da 

empresa. Salienta, também, em seu discurso, que “procedimentos e rotinas de 

trabalho estão na mão do gestor, no caso ele é a pessoa que a gente brinca que é o 

regente da orquestra”, demonstrando uma abordagem de gestão participativa, 
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alinhada às recomendações observadas no caderno de boas práticas de 

Governança Corporativa. 

A atuação do gestor em relação às diretrizes táticas e operacionais é 

constante, e o empreendedor assegura que a demanda de tomadas de decisões 

estratégicas atualmente inviabiliza sua participação frequente no dia a dia da 

empresa. O profissional acredita que hoje sua atividade principal não permite que 

ele mesmo apague incêndios inerentes ao cotidiano da organização e, a partir disso, 

resolveu contratar um gerente administrativo, com conhecimento em gestão, visando 

a contribuir com o processo de estruturação da empresa, implementando práticas 

que contribuam com a operacionalização formal dos processo de trabalho, gerindo 

equipes de trabalho, e desenvolvendo, dessa forma, interface entre as práticas do 

cotidiano e as diretrizes estratégicas preconizadas pelos tomadores de decisão. 

O empreendedor salienta que a atuação do gestor respalda as iniciativas 

estratégicas sugeridas por ele e pelo próprio conselho, ficando a caráter do gestor 

ponderar as viabilidades operacional, econômica ou de outros aspectos diante da 

execução ou implementação de novas estratégias. Tais práticas ilustram a 

importância em nomear gestores qualificados para a execução de atividades 

específicas. 

Também, cita como exemplo a hipótese levantada por ele próprio 

recentemente, inerente à possibilidade a ampliação dos pontos de vendas; a 

atuação do gestor, nesse caso, foi identificar possíveis demandas do mercado, 

viabilidades econômica e logística, entre outros aspectos. A proposta analisada em 

conjunto acabou sendo indeferida, pelo menos nesse primeiro momento, devido à 

necessidade de fortalecimento da marca. Contudo, não foi descartada totalmente a 

hipótese, e as discussões resultaram em uma iniciativa na qual se propõe a criação 

de um fundo específico para reserva de recursos, voltados a essa finalidade – visto 

que o momento é considerado crítico para investimentos nesse âmbito, basicamente 

devido ao fato de que outros processos de reestruturação são considerados 

primordiais neste momento. 

Entre os reflexos relacionados à adoção de práticas de gestão, na questão 13 

o empreendedor assegura que a empresa tem iniciativas voltadas ao mercado, que 

se demonstra cada vez mais competitivo – consequentemente, uma estrutura coesa 

torna-se fundamental para alicerçar decisões futuras. Para definir sua empresa 
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quanto ao mercado, especificadamente atentndo-se às mudanças repentinas, utiliza 

o termo “camaleão” para referir-se à possibilidade de adequar-se às volatilidades do 

mercado. O IBGC (2014, p.14) afirma que “[...] as boas práticas de Governança 

Corporativa podem potencializar a capacidade de formulação estratégica da 

empresa, permitindo explorar melhor suas oportunidades de mercado e mitigar os 

riscos aos quais está sujeita.”. 

No que se refere às práticas relacionadas à propriedade, mecanismos e 

órgãos de controle, quando questionam sobre a forma de realização das 

demonstrações contábeis e sobre os mecanismos/ferramentas que a empresa utiliza 

em suas demonstrações, as questões 15 e 16 encarregam-se de identificar como 

ocorre a condução dos processos relacionados ao mecanismo e aos órgãos de 

controle. 

O empreendedor assegura que os processos relacionados à gestão financeira 

são considerados de suma importância. Descreve que conta com auxílio de um 

sistema de gestão específico para a área de finanças, corroborando com a 

recomendação do IBGC (2014, p.59), que salienta que “além da contabilidade e das 

demonstrações financeiras, recomenda-se a adoção de sistemas e processos de 

controles internos voltados a monitorar e controlar as operações”. Frente à 

importância das iniciativas voltadas ao controle financeiro, o empreendedor destaca: 

 
[...] a gente não economiza nisso, para gente é extremamente 
importante o controle financeiro, quanto você esta gastando e quanto 
você esta ganhando e qual é a sua margem.Esses indicadores são 
indispensáveis principalmente com a entrada do “nome do gestor”, 
você viu ali esta uma televisão gigante, trabalhamos com gráficos. 
Chega a ser até um pouco, olhando por uma visão assim, de fora, 
meio exagerado, mas é algo preocupante para gente, mas é isso ai 
que vai dar diretriz pra você e vai te dar toda saúde financeira, ter 
esse controle ai é fundamental a partir do momento em que você não 
tiver mais controle do que você esta fazendo você esta fadado a 
qualquer momento a um colapso. (Empreendedor A, 2017) 

 

O empreendedor A desenvolve métodos de controle relacionados à gestão 

financeira, e salienta, mais uma vez, a participação ativa do gestor nos processos de 

gerenciamento e controle, cabendo ao empreendedor e ao conselho consultivo 

realizarem a análise e o acompanhamento dos indicadores previamente 

estabelecidos. Entretanto, quando questionado sobre a realização de um orçamento 
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anual, o próprio empreendedor destaca um ponto falho – descreve que o 

acompanhamento mensal dos indicadores ocorre efetivamente, contudo, fica claro 

que esse acompanhamento se dá após a aferição mensal dos resultados, não se 

utilizando de parâmetros estabelecidos previamente por meio de um orçamento. O 

Empreendedor A ressalta que a empresa em si tem consciência da necessidade de 

aprimoramento do processo quando afirma que 

 
[...] não vou dizer pra você que está eficiente o bastante, hoje nessa 
parte não estamos tão eficientes, mas temos essa consciência e já 
no futuro próximo vamos estabelecer essas diretrizes e isso vai 
acontecer de uma maneira mais eficiente. A gente esta fazendo esse 
acompanhamento financeiro mensal, porque a gente não faz um 
orçamento anual, precisamos investir nisso, mas ainda não esta tão 
adequado eu julgo dessa forma, precisa melhorar. (Empreendedor A, 
2017) 

 

Segundo o IBGC (2014, p.46), quando o conselho consultivo encontra-se em 

um estágio intermediário de amadurecimento, cabe a esse mesmo conselho motivar 

e orientar um processo de melhoria contínua, destacando que é importante não 

somente discutir em sua reuniões sobre indicadores de desempenho, tal como o 

empresa já faz mensalmente, mas também se atentar a itens como o “[...] orçamento 

empresarial, gestãoestratégica e financeira, bem como sobre o atendimento às 

normas contábeis e a clara separação de recursos da empresa e dos sócios.”. 

O próximo tópico de análises trata-se da dimensão abordada na Quadro 10: 

Nível II  - Empresa A, e contempla questões relacionadas aos métodos que orientam 

a relação com o quadro de colaboradores, ao processo de contratação de novos 

empregados, e à realização periódica de uma avaliação de desempenho. 
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Quadro 10 – Nível II - Empresa A 
EMPRESA – A 

NÍVEL II - Conselho de Administração e Conselho Consultivo, Mecanismos, Órgãos de Controle e 
Propriedade 

QUESTÕES ADOTA PRÁTICAS ADOTADAS 

12 SIM 

“A gente tenta criar um ambiente colaborativo, tenta fazer com que todo 
mundo vista a camisa da empresa, é muito importante pra gente que todos 
os funcionários tenham a mesma visão, missão e valores, que isso seja 
fixado na mente deles. Então é aquele negocio que todo mundo sabe a 
mesma língua, uma empresa que se procura em fazer da maneira 
correta”.  

17 SIM 
“Essa questão a gente criou. Como a empresa foi criada a pouco tempo 
nós criamos a missão, visão e valores e contratamos uma empresa de 
treinamento”. 

19 SIM 

“Hoje nós abrimos a vaga e quem tem feito a captação desses novos 
funcionários é o gestor porque ele tem um amplo conhecimento, uma 
técnica chamada diagrama. Então ele faz uma contratação conforme o 
perfil profissional, então ele tem adotado para as contratações o diagrama 
que é um vamos dizer assim, como que eu tento explica, é muito usado 
nas empresas de recursos humanos a técnica pra entender qual é o tipo 
da pessoa predominante se ela é um empreendedor”.  

20 NÃO 

“vamos dizer, é avaliado pelo resultado obviamente do mês que nos 
demonstra que a coisa esta acontecendo da maneira correta porque a 
empresa esta obtendo bons resultados e esta evoluindo, mas é feito 
assim”.  

Fonte: O autor (2017). 

 

Segundo o Empreendedor A, a relação mantida com os funcionários tem 

como base uma proposta colaborativa. A afirmação do empreendedor tem relação 

com sua intenção em envolver os funcionários em parte das decisões a serem 

tomadas pela empresa, podendo ser explicitada pela resposta cedida na questão 12. 

Salienta, principalmente, que o ponto primordial que contribuiu no seu 

relacionamento junto aos colaboradores foi a possibilidade, enquanto sócio principal, 

de expor suas perspectivas sobre seu negócio por meio da definição dos valores da 

empresa. Tal iniciativa colaborou positivamente, fazendo com que todos pudessem 

partilhar dos objetivos, que se tornaram em comum a partir daí.  

A percepção do profissional é de que a mudança na conduta do quadro de 

colaborados tornou-se evidente após essa iniciativa, porém, descreve que é 

fundamental realizar essa manutenção quanto às perspectivas da empresa e que, 

para isso, realiza periodicamente, junto a sua equipe e gestores, iniciativas que 

visam à disseminação constante dos princípios, e iniciativas estratégicas adotadas 

pela organização. Segundo o Empreendedor A, um dos meios utilizados para que 
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isso ocorra se dá por meio de reuniões informais, realizadas semanalmente com 

toda a equipe. 

 
Uma vez por semana, nos reunimos para um café da manhã, 
chamamos o encontro de “como criar o encantamento nos nossos 
clientes”.Essa sugestão ocorreu de uma empresa terceira que 
prestou serviços com uma proposta semelhante a Toyota e algumas 
concessionárias do grupo, a gente compra algumas horas dele e 
nessas horas ele vem para a reunião, procuramos fazer isso de 
forma descontraída, divertida.Uma vez por semana o café, ele dá 
uma palestra, então nessa palestra ele tenta fixar o que aconteceu 
durante essa semana, pergunta aos funcionários quais práticas cada 
um executou durante a semana que tem relação  com a visão, 
missão e valores da empresa, entre outras coisas”. (Empreendedor 
A, 2017) 

 

Segundo o Empreendedor A, esse tipo de prática vem contribuindo para a 

criação de um ambiente cada vez mais colaborativo e, como consequência, em seu 

ponto de vista, cria maior engajamento do quadro de colabores, reduzindo conflitos 

internos. Tal prática e percepção citada pelo empreendedor compactua com os 

benefícios advindos e esperados por meio da adoção de práticas de gestão. De 

acordo com o IBGC (2014, p.15), a atribuição das boas práticas de governança 

corporativa não se restringe apenas à facilitação de acesso a recursos financeiros, 

“[...] na categoria de recursos não financeiros, as boas práticas de governança 

auxiliam no recrutamento e retenção de colaboradores e reforçam positivamente sua 

marca, imagem e outros intangíveis empresariais, produzindo valor em longo 

prazo.”.  

Por fim, diante das ações inerentes ao relacionamento mantido com o quadro 

de colaboradores, foi questionado de que forma se dá o processo de avaliação do 

quadro, conforme disposto na questão 20. A reposta evidencia a necessidade da 

empresa quanto ao aprimoramento no que se refere a essa prática. Durante sua 

resposta, o empreendedor fez questão de evidenciar o processo de avaliação de 

desempenho, entretanto, é perceptível que o ponto principal da avaliação está 

condicionado ao resultado financeiro que o funcionário proporciona ao seu negócio, 

enfatizando principalmente iniciativas de cunho comercial, e em nenhum momento 

durante a descrição do processo de avaliação de desempenho foram demonstradas 

iniciativas sistemáticas de análise de desempenho do colaborador – limitando-se, 
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dessa forma, a averiguar especificadamente o potencial do colaborador através do 

resultado tangível que apresenta à organização. Diante disso, é possível afirmar a 

importância para a organização em ampliar o método de análise de desempenho, 

levando em conta outros pontos, não se restringindo apenas a resultados 

emergenciais, valorizando questões que possam contribuir com a empresa em longo 

prazo – como, por exemplo, o aprimoramento acadêmico de seus funcionários, o 

incentivo ao desenvolvimento de competências, entre outros pontos. 

Por fim, para a conclusão do processo de análise referente à adoção de 

práticas de Governança Corporativa na Empresa A, o Quadro 11 abrange as 

iniciativas inerentes à dimensão de Conduta e Conflito de Interesses, conforme 

disposto pelo cadernos de Boas Práticas do IBGC. As iniciativas descritas são 

consideradas condizentes com empresas categorizadas no Nível III no que tange à 

adoção de práticas de governança – o mais elevado em relação às recomendações 

dispostas nos itens de análise. 

 

Quadro 11 – NÍVEL III –Empresa A 

EMPRESA – A 
NÍVEL III - Conselho de Administração e Conselho Consultivo, Mecanismos e Órgãos de Controle, 

Propriedade e Conflito de Interesses 
QUESTÕES ADOTA PRÁTICAS ADOTADAS 

14 SIM 

“sim, tem os principais fornecedores que já são registrados via sistema. 
Vamos supor a expedição que trabalha com os fornecedores, no caso ela 
tem os fornecedores de plásticos que já são previamente negociados os 
preços, a forma de pagamento e então é direcionada a compra pra esses 
fornecedores  e normalmente quando surge algum fornecedor a gente 
abre espaço, analisa se ele tem um preço melhor, se ele tem um prazo 
melhor ou ele tem os critérios que a gente estabeleceu”.  

18 NÃO “Não hoje a empresa não possui”.  
21 NÃO “a gente julga isso importante, mas não conseguimos implantar”. 

22 NÃO 

“vou pensar, talvez não pra dois mil e dezessete, mas pra dois mil e 
dezoito começar a ter uma empresa que faça auditoria independente, pois 
não sendo funcionário da empresa seja uma empresa totalmente 
imparcial”.  

Fonte:O autor (2017). 

 

O nível III tem enfoque voltado à transparência e ao conflito de interesses. 

Nos quesitos que contemplam a dimensão de análise citada, a empresa A 

demonstra consciência em relação aos pontos abordados nas questões, entretanto, 

é possível constatar a seguir que a padronização e a sistematização dos processos 

são questões que não refletem efetivamente o cotidiano da organização. 
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Na questão 14, o Empreendedor A foi questionado sobre como ocorre a 

relação com seus stakeholders. Nesse aspecto, o empreendedor foi enfático ao 

assegurar que seus fornecedores, diante do contexto de sua organização, têm um 

valor imprescindível para seu negócio. Vale salientar que, frente aos itens dispostos 

no nível III de análise, essa questão foi a única que corroborou com as 

recomendações do caderno de boas práticas do IBGC. O empreendedor ressaltou, 

também, que umas das principais características do segmento está atrelada à 

qualidade do material comercializado, além disso, indicou ainda o prazo de entrega 

e as condições de pagamento. Com isso, afirmou que procura manter 

relacionamento próximo aos fornecedores, que não são tantos, considerando a 

dificuldade em atender os parâmetros. 

Devido à certa restrição de fornecedores no mercado que atendam esses 

principiais requisitos, seu contato acaba sendo periódico, buscando estabelecer uma 

relação pautada na transparência, desenvolvendo parcerias entre as partes 

envolvidas no negócio. 

O empreendedor estabeleceu, ainda, junto aos gestores, um protocolo interno 

que deve ser levado em conta por seus compradores. A orientação é de não 

descartar a possibilidade de trabalhar com outros fornecedores, inclusive, o 

profissional salientou que os registros de contatos e negociações devem ser 

alimentados por meio do sistema de informação, além de adotar um código que 

oriente a relação pautada nos pré-requisitos estabelecidos pela organização. O 

discurso do empreendedor traz, além de tudo, uma percepção estratégica quanto à 

importância em ter seus fornecedores enquanto parceiros, quando indica que 

 
[...] quando surge algum fornecedor a gente abre espaço, analisa ele, 
se tem um preço melhor, ele tem um prazo melhor ou ele tem os 
critérios que a gente estabeleceu ali que nos atende? a gente abre 
espaço sim, mas procuramos fortalecer os laços de relacionamento 
com o fornecedor, atémesmo assim, você criando um laço com o teu 
fornecedor em um cenário dedificuldade você tem mais flexibilidade 
de ir até ele negociar num momentode dificuldade, você fala, eu 
preciso que você melhore um pouco esse teu preço ou enfim estica 
um pouquinho esse teu prazo (Empreendedor A, 2017) 

 

A experiência vivenciada pelo empreendedor em outros negócios é 

demonstrada em sua afirmação, consciente de que situações adversas provenientes 
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de possíveis dificuldades financeiras são pontos evidenciados em seu discurso – 

questão essa não evidenciada no caderno de boas práticas, porém, de suma 

importância diante das instabilidades que possam vir a surgir. 

A relação com os demais strakeholders acaba sendo centralizada no próprio 

empreendedor, pois esse acredita que as relações são fundamentais e de caráter 

estratégico. Quanto aos órgãos de controle, assegura que a empresa segue 

rigorosamente as determinações legais que estabelecem esse tipo de relação. 

Em seguida, o Empreendedor A é questionado sobre a descrição das demais 

atividades realizadas pelos funcionários, e assegura que o respaldo em relação às 

atividades a serem executadas ocorre através de organogramas e fluxogramas. Cita 

o organograma, ressaltando sobre eventuais questionamentos referentes ao 

processo de trabalho em que cada funcionário deve recorrer ao gestor específico da 

área, porém, não detém o processo de trabalho para todos os envolvidos, e ressalta 

que todas as iniciativas já adotadas em relação a esse aspecto são de mérito do seu 

gestor administrativo, que já iniciou o processo de formalização das atividades e, 

nesse momento. a empresa está realizando as devidas implementações dos 

processos. O empreendedor acredita que seria fundamental desenvolver um código 

de ética, mas por enquanto não dispõe de um documento interno que oriente os 

funcionários sobre esse aspecto. 

Para concluir as questões 21 e 22, dentre as quais a primeira questão 

levantou questionamento sobre o plano sucessório, a percepção obtida pelo 

entrevistador foi uma resposta insegura, na qual acrescentou que acredita ser 

importante, entretanto, não dispõe de algo que regulamenta esse processo. Em 

seguida, foi questionado sobre a realização de auditorias, e explicou que o único 

processo que considera é o inventário que realiza periodicamente em seu estoque. 

Não se estende em sua resposta, e assegura que os processos desse âmbito são 

realizados de forma independente. 

A partir da entrevista realizada junto ao Empreendedor A, é possível afirmar 

que, diante das diretrizes expostas por meio do Caderno de Boas Práticas, a 

empresa encontra-se em um estágio ascendente quanto à adoção das iniciativas e 

recomendações propostas pelo IBGC. Em uma análise ampla, das 14 questões que 

compõem a ferramenta que permite avaliar o nível de adoção de práticas de 

Governança Corporativa, a empresa A atende cerca de 9 quesitos explicitados por 
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meio das perguntas. Não atende de forma plena o primeiro nível, em decorrência da 

não adesão de apenas uma das questões que compõem o primeiro nível. O 

processo evolutivo da empresa demonstra-se constante, e por mais que o 

empreendedor não atenda necessariamente alguns dos pontos expostos, é coerente 

destacar que boa parte das deficiências foi previamente analisada pelo próprio 

quadro de gestores da organização – como, por exemplo, a questão do nível I, não 

atendendo a adoção do orçamento anual nesse primeiro momento, conforme 

exposto no decorrer entrevista, principalmente quando surgiram questões que 

abordavam práticas que até o presente momento não condizem com a rotina da 

empresa. 

A empresa apresenta fortes indícios de aprimoramento do processo de 

gestão, em um curto prazo de tempo, quando relacionamos a sua efetiva aquisição; 

é possível assegurar que a tendência é de que em breve apresente alinhamento 

integral às iniciativas expostas no caderno de boas práticas. 

 

4.2.2 Empresa B 

 

Sequenciando o processo de análise de entrevistas junto aos 

empreendedores que compõem o campo desse trabalho de pesquisa, a seguir, 

serão compiladas as informações relacionadas ao processo de adoção de práticas 

de Governança Corporativa pela Empresa B. Os quadros 12, 13 e 14, seguindo o 

método de análise disposto na metodologia do referido trabalho, ilustram de que 

forma a empresa comporta-se em relação às recomendações realizadas pelo 

caderno de boas práticas do IBGC, por meio dos pontos mais importantes descritos 

da entrevista junto ao Empreendedor B. 

A empresa atua no ramo atacadista, seu portfólio de produtos é composto por 

um mix de 800 componentes relacionados à tabacaria e afins, atendendo 

especificadamente revendedores que comercializam seus produtos aos clientes 

finais. É composta por 11 funcionários, além dos sócios que têm participação 

assídua no negócio com cargos específicos de gestão, desenvolvendo atividades 

bastante amplas relacionadas ao cotidiano da companhia. Fundada há 

aproximadamente 16 anos, seu quadro societário é constituído através de cotas, 

sendo 50% do marido e os demais 50% de sua esposa. 
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O que motivou a fundação da empresa foi não apenas a oportunidade no 

mercado de atuação, especificadamente na cidade de Curitiba – Paraná, mas a 

necessidade em buscar uma fonte de renda devido ao fato de o empreendedor ter 

se desligado de uma empresa em que atuava, em um ramo de atividade 

semelhante, porém situada na cidade de São Paulo. Vale ressaltar que o 

empreendedor obteve sua primeira relação com o ramo de atividade por conta de ter 

atuado como representante comercial em outra organização de um segmento 

compatível, porém, sua atividade como representante comercial não demandava 

dedicação exclusiva, atuando paralelamente em um pequeno comércio da família. 

Assim, optou por esse “plano B” devido a sua ciência de que em breve seu pai 

optaria por se aposentar, e poderia fechar o negócio. 

Retomando a questão relacionada à atividade que o empreendedor 

desenvolvia como representante comercial, boa parte das atividades que executava 

estavam relacionadas exclusivamente na área de vendas, propiciando, assim, amplo 

nível de relacionamento tanto com fornecedores quanto com clientes, atendidos 

inclusive na cidade de Curitiba. Ciente do rigor dos clientes da cidade de Curitiba, 

por meio de conversas constantes conseguiu identificar um nicho de atuação na 

cidade, levando em conta, principalmente, aspectos de logística, além de um público 

seleto quanto ao consumo de um dos seus produtos considerados como carro chefe. 

Com intuito de ampliar experiências quanto ao seu mercado de consumo, o 

empreendedor optou por buscar novas experiências por meio de viagens 

internacionais. Resolveu, então, iniciar seu próprio negócio com alguns diferenciais, 

tanto de produto, novos hábitos observados em outras culturas, como da 

possibilidade de aprimoramento do processo comercial, utilizando como referência 

principalmente as falhas e, consequentemente, as queixas apresentadas pelo seu 

público durante o período em que atuava como representante comercial. 

 
[...] quando eu abri a empresa, assim eu abri a empresa pensando 
numa coisa, eu tinha uma ideia que tive fora do país, vi lá fora que 
era assim, então eu achei “pô” vou trazer isto para o Brasil, então a 
questão assim, empresas do ramo existiam, porém comecei do zero, 
zero, zero, no qual o nosso produto era um produto que não era 
aceito no mercado, assim, vamos dizer que não era um produto de 
venda imediata, na verdade você tinha que lutar muito para colocar, 
brigar muito, estar sempre fazendo realmente, vestindo a camisa e 
fazendo com que o cliente acreditasse nele, vendendo um discurso, 
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ó você tem que acreditar nisso e “tal” isso aqui é o futuro e que no 
futuro vai acontecer isso o que acontece lá fora, então foi essa idéia 
que me veio para trazer esse tipo de comércio que eu tenho, que é 
hoje lidar com o tabaco”. (Empreendedor B, 2017) 

 

O empreendedor faz questão de salientar as dificuldades que enfrentou no 

início, principalmente pelo fato de estar lidando com algo que tem relação direta com 

a saúde dos usuários, além de ter consciência da dificuldade apresentada quanto à 

legislação vigente – especialmente pelo fato de o produto principal ser nocivo à 

saúde, causando vício aos usuários, e podendo ser comercializando apenas por 

aqueles que atendem o rigor e pré-requisitos impostos pelos órgãos de controle. 

Contudo, assegura que sempre considerou sua proposta interessante, devido ao 

fato de ter notado que, em países desenvolvidos, hábitos relacionados à tabacaria 

eram cultivados por anos. 

A partir disso, iniciou a estruturação de seu próprio negócio. Dessa forma, a 

empresa começou suas atividades, naquele momento com apenas 2 funcionários 

além do fundador. Com o passar dos anos, desenvolveu-se e, consequentemente, 

sofreu mutações. No quadro a seguir, apresentam-se as práticas que foram 

concebidas com o desenvolvimento da empresa e que fazem parte do cotidiano do 

negócio, conforme explicitado pelo próprio Empreendedor B durante a realização da 

sua entrevista. 
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Quadro 12 – NÍVEL I –Empresa B 

EMPRESA – B 
NÍVEL I – Conselho de Administração e Conselho Consultivo, Mecanismos e Órgãos de Controle 

QUESTÕES ADOTA PRÁTICAS ADOTADAS 

9 SIM 

“Sim nós temos um conselho. É Consultivo, consultivo por que a gente 
chama as pessoas que trabalham com a gente, entendeu? Que seja 
uma coisa assim mais ampla porque eu acho que assim né, uma cabeça 
pensa de um jeito, duas pensam também e dez então, a gente tem 
realmente um conselho consultivo.” 

10 SIM 

“Minha atividade hoje na empresa ela praticamente incluem as duas 
questões, por que eu faço tanto o gerenciamento na parte gestora de 
vendas e assim eu tento estar em cima dos meus vendedores, porque  
eu vejo muito que ás vezes eles são pessoas que não tem o 
conhecimento que tenho”.  

11 SIM 

“eu tenho alguns distribuidores que trabalham com isso a anos, então 
quando eu quero criar uma estratégia, tanto pra vendas, como para o 
administrativo, como para mercado, o que eu faço? Eu puxo esse 
distribuidor, vou expor a ele o que eu tenho conhecimento do mercado, 
ofereço para ele minha prestação de serviço”. 

13 SIM 

“Normalmente essas mudanças de mercado a gente tem trazido antes, 
antes do concorrente, então a gente tem uma resposta rápida, porque 
como nós estamos a mais tempo no mercado, agente tem uma 
visibilidade do mercado mais a frente, nós temos as distribuições que 
são exclusivas nossas”.  

15 SIM 

“A gente sempre procura fazer dento do padrão mesmo, tipo emissão de 
nota fiscal 100% no qual a gente tem que recolher o imposto sobre 
isto(...). Os administradores não se preocuparem com isso, porquê o 
próprio sistema nosso, que é um tipo de trabalho que a gente faz e 
temos notas de entrada em tudo, nota de saída em tudo, todo sistema te 
da um parâmetro exato disso(...)as demonstrações são só realmente na 
parte gerencial”.  

16 Não 

“um mercado que ele oscila muito, um mercado que tipo não pode 
imaginar que hoje uma caixa charuto do cliente que amanhã ela sai 
inteira, a gente vai fazer a reposição, você faz uma base, promete que 
aquele produto vai durar tantos dias, mas nada impede que chegue no 
cliente outro dia, fala para comprar a caixa inteira e o vendedor passa na 
outra visita e passa uma outra caixa, então realmente a gente faz uma 
meta para os vendedores, essa meta fica dentro do que eles vendem, 
mês a mês”. 

Fonte: O autor (2017). 

 

A análise do Nível I em relação à adoção das práticas de Governança 

Corporativa é iniciada pelo questionamento que aborda a forma de constituição do 

conselho de administração da empresa. Corroborando com a orientação cedida pelo 

IBGC (2014), quanto à constituição de um conselho de administração, o 

empreendedor afirma que boa parte das decisões ocorrem somente após o 

deferimento pelo conselho. Caracteriza o conselho como consultivo, no qual, em 

todas as decisões, prioritariamente o empreendedor e sua sócia determinam quais 

as diretrizes a serem seguidas pela organização. Contudo, a participação de outros 
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indivíduos em decisões especificas torna-se necessária, priorizando aqueles que 

possuem cargos de gestão na empresa. 

O IBGC (2014) orienta que a constituição de um conselho de administração 

detenha ao menos 5 integrantes, sendo composto por pelo menos 2 profissionais 

independentes. Ciente das peculiaridades das empresas de capital fechado, indica-

se que “entretanto, na prática, em uma empresa fechada com controle definido, o 

Conselho tende a ter sócios-gestores como membros, por serem estes os que 

melhor conhecem a companhia” (IBGC, 2014, p.50). 

Em sua resposta, o empreendedor afirma de forma veemente que o 

conhecimento do mercado e as peculiaridades do negócio em si são os principais 

requisitos quanto à participação no processo decisório. 

Contudo, a atividade do empreendedor em uma empresa de pequeno porte 

não se limita exclusivamente ao conselho de administração, como é possível afirmar 

por meio da própria expressão do IBGC, quando se refere aos “sócios-gestores”. 

Diante dessa afirmação, foi questionado ao empreendedor se a sua principal 

atividade na companhia tem maior relação com as estratégias a serem adotadas ou 

são consideradas e limitam-se àquelas de cunho gerencial. 

O empreendedor afirma, quanto a questão acima indicada, que sua atividade 

pode ser divida em 50% estratégica e outros 50% gerencial. Assegura que a 

participação assídua no que tange às questões gerenciais são de suma importância 

para a organização, devido ao fato atrelado ao nível de relacionamento e 

experiência de negociação que possui. Sequenciando a afirmação em relação ao 

cunho de suas atividades (tabela Nível II), deixa evidente que as decisões 

estratégicas não são tomadas exclusivamente pelos sócios, acreditando que a 

participação dos funcionários ocorre mesmo que de forma involuntária – 

assegurando que diversas informações relevantes são obtidas através dos próprios 

funcionários, que estão em contato direto com seus clientes. 

Na questão 12, fica evidente a participação dos sócios nas atividades de 

caráter gerencial. O empreendedor assegura que ele e sua sócia têm perfis distintos, 

sendo que ele, devido ao fato de possuir maiores características comerciais, realiza 

atividades voltadas à área de forma rotineira, acompanhando seus vendedores e 

disseminando orientações advindas de sua experiência, e sua sócia, então, é 

encarregada do gerenciamento administrativo do negócio. Esse rito faz parte de boa 
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parte das empresas de pequeno porte, atendendo a orientação do IBGC (2014) 

quanto à importância de atividades de cunho estratégico por parte dos proprietários. 

A adoção das boas práticas é fundamental diante do interesse de perpetuação dos 

negócios, entretanto, vale ressaltar que, em se tratando de empresas de pequeno 

porte, não se recomenda deixar de observar as peculiaridades dos respectivos 

negócios. 

 
Nas pequenas empresas, na maioria dos casos, se direciona a 
atenção para o atendimento a uma série de eventos que dizem 
respeito somente ao cotidiano, pois além do aspecto multifuncional 
verificado entre os seus profissionais, destaca-se ainda o fato do 
processo de gestão ficar a cargo dos sócios-proprietários. (SILVA, 
2007, p. 38) 

 

Quanto às ferramentas que contribuem para o processo de gestão, na 

questão de número 15, o questionário aborda sobre quais métodos e ferramentas 

são adotos pela organização em relação à realização de suas demonstrações 

contábeis. O empreendedor ressalta que segue rigorosamente aquilo que é descrito 

na legislação e que, por esse fato, não enfrenta grandes dificuldades no que se 

refere ao item demonstrações contábeis – assegurando que absolutamente tudo 

aquilo que é comercializado possui nota fiscal tanto de entrada quanto de saída. 

Logo, esse rigor oferece benefícios a sua gestão contábil, realizada através de um 

software de gestão financeira, acompanhado com muito rigor por seu contador que 

se responsabiliza pela emissão de relatórios contábeis mensais. O empreendedor 

ainda ressalta que a conciliação contábil ocorre diariamente por meio das notas 

fiscais de compras e vendas, além de eventuais despesas operacionais e compras. 

O IBGC (2014) recomenda a utilização de sistemas de informações com o 

intuito de contribuir com o processo de gestão, solidificando indicadores os quais 

colaboram com o processo decisório. A afirmativa do empreendedor quanto à 

facilidade de acesso a esse tipo de informação vai ao encontro da expectativa 

daquilo que está descrito no caderno de práticas. Faz-se importante ressaltar que 

esses mecanismos e ferramentas de controle têm como principais objetivos 

proporcionar à empresa “[...] um registro confiável das informações contábeis, 

financeiras, operacionais, fiscais e estratégicas relevantes, para monitorar a gestão 
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e apoiar as tomadas de decisões da administração da empresa.” (IBGC, 2014, pag. 

59). 

Contudo, o empreendedor B não atende o requisito apontado na questão 16, 

demonstrando, assim, similaridade com a realidade apontada na entrevista realizada 

com o empreendedor A, em relação ao item orçamento anual. Quando questionado 

sobre a adoção dessa prática que compõe o planejamento estratégico das 

organizações, o empreendedor alega que realiza o acompanhamento financeiro da 

sua empresa, entretanto, não estima os resultados que pretende alcançar, usa como 

exemplo a própria instabilidade do mercado financeiro, criticando projeções 

realizadas e não atingíveis, citando como exemplo o próprio governo, e ressaltando 

que é inviável mensurar quanto seu produto será consumido. 

Com sua afirmação, fica evidente a interpretação da real proposta de um 

orçamento de forma limitada, não atendendo a expectativa quanto à possibilidade de 

mensurar despesas entre outros pontos passíveis de projeção, além de não 

corroborar com sua própria afirmação quanto à estimativa das metas e indicadores 

para o setor comercial. O item orçamento é descrito na pesquisa realizada pela 

AMCHAM – MG, também como um pré-requisito para o enquadramento das 

empresas de pequeno porte em nível I, no estudo que também avalia o grau de 

adoção de boas práticas em governança corporativa em empresas de pequeno 

porte. 

 
[...] para saber “onde quer chegar” e “como ser uma empresa do 
futuro” é necessário que a companhia tenha um Plano 
Estratégico/Orçamento/Metas claros continuamente revisitados e 
sempre em um contexto da visão de longo prazo, transparente e 
construído de forma participativa. (AMCHAM – MG, 2011, p. 10) 

 

O alinhamento da gestão à estratégia é fundamental para atingir os objetivos 

e metas empresariais, e está relacionado diretamente com as condições e 

características do modelo de gestão adotado. 

O desdobramento do diálogo com o empreendedor possibilitou realizar 

inferências provenientes da não adoção de um plano orçamentário. Sua sócia 

assegura que dificuldades na conciliação de seu fluxo de caixa se dão em 

decorrência da realização de compras não programadas, realizadas pelo seu sócio. 

Quanto a isso, os administradores apresentam divergências, contudo, a posição do 
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sócio sobrepõe-se aos alertas realizados pela sócia, que defende que devido ao fato 

de não adotarem um orçamento em determinados momentos as compras ocorrem 

por impulso, sem respeitar indicadores de estoque e histórico de vendas dos 

produtos. Segundo a empreendedora, em diversas situações os descontos ofertados 

pelos seus fornecedores saltam aos olhos do sócio, que acaba realizando compras 

de forma aleatória, comprometendo o fluxo financeiro da empresa. 

A partir dessa limitação, considerada providencial, a empresa demonstra 

fragilidade quanto a um dos pontos que denotam a possibilidade de atingir 

integralmente os pontos de análise que compõem o primeiro nível de adoção das 

praticas de governança corporativa. 

Dando sequência ao processo de análise, no Quadro 13, a empresa B é 

avaliada quanto às práticas que podem caracterizá-la como uma empresa passível 

de enquadramento aos itens que compõem o Nível II – que desdobram pontos 

relacionados a diretrizes estratégicas, aparentemente comprometidas em um 

primeiro momento por conta da ausência de adoção de práticas financeiras que 

contribuam com a possibilidade de alçar voos mais altos. A seguir, serão 

evidenciadas peculiaridades inerentes a questões estratégicas. 
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Quadro 13 – NÍVEL II –Empresa B 

EMPRESA – B 
NÍVEL II - Conselho de Administração e Conselho Consultivo, Mecanismos, Órgãos de Controle e 

Propriedade  
QUESTÕES ADOTA PRÁTICAS ADOTADAS 

12 NÃO 

“ Cara essa relação é assim, nós somos duas pessoas totalmente 
diferentes minha esposa no caso que é minha sócia, ela é uma pessoa 
que ela é um pouco mais fria, da parte mais administrativa, ela é  uma 
pessoa que tem um relacionamento com eles que é mais distante no 
qual ela se preserva mais e eu sou totalmente ao contrário, eu sou 
“paizão” (...)”. 

17 NÃO 

“A gente tem cara, a gente tem tanto visualizada a missão em servir 
bem o cliente, dar bastante serviço, né a nossa visão de valores é 
sempre que seja pelo menos mantido o mesmo patamar de vendas 
regular, e tem essa visão por que eu cobro muito isso que eles me 
passem normalmente os problemas que elas passam fora, esse cliente 
esta dando problema por que? (...)” 

19 NÃO 

“ Os funcionários que são contratados novos, normalmente a gente 
procura sites que são free, bota o anúncio lá, uma peneirado nos 
currículos que vem, pede e-mail, é feito através de uma funcionária 
terceirizada junto a minha esposa que faz as pesquisas que filtra as 
pesquisas e faz as entrevistas e normalmente é quase sempre vamos 
dizer é por indicação, a gente nunca coloca ás vezes as pessoas que a 
gente não conhece que é muito complicado (...) ” 

20 NÃO “ Sim a gente tem reuniões periódicas no qual a gente expõe 
produtividade (...)” 

Fonte:O autor (2017). 

 

Iniciando o processo de análise, o Empreendedor B foi questionado sobre 

como é a relação entre sócios e funcionários. O empreendedor salienta que os 

sócios têm perfis distintos, e se considera um “paizão”. Em contrapartida, sua sócia 

é uma pessoa um pouco mais “fria”. Levando em conta na íntegra o discurso do 

empreendedor, é possível observar uma disparidade no comportamento de ambos, 

sendo que o empreendedor deixa claro em sua entrevista que cada um atua como 

gestor de áreas distintas. 

A ausência de diretrizes e, consequentemente, de um alinhamento estratégico 

repercute diretamente no comportamento dos sócios – algo característico em 

empresas familiares. Porém, o caderno de boas práticas prevê métodos que possam 

mitigar riscos quanto a possíveis conflitos de interesses inerentes a uma conduta 

díspare, não somente dos proprietários, mas também dos gestores – fato ilustrado, 

nesse caso, quando ambos acumulam funções além de percepções e orientações 

distintas quanto ao quadro de funcionários. Segundo o IBGC (2014), “[u]m bom 

sistema de Governança Corporativa busca lidar com toda essa gama de conflitos de 
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forma mais eficaz, preservando e otimizando o valor da organização e garantindo os 

legítimos interesses da empresa”. 

Durante a realização do diálogo junto aos sócios, ambos evidenciam que 

enfrentam dificuldades quanto a esse fato. A identidade torna-se ofuscada diante da 

sobreposição de interesses próprios dos sócios, e isso acaba desdobrando em 

determinadas ações voltadas a percepções próprias. Como exemplo tem-se o que 

foi citado pelo próprio empreendedor, que assegura que em diversas vezes ou até 

mesmo em determinadas decisões ele deixa que a emoção prevaleça, abrindo 

assim precedente para que os interesses da empresa sejam minimizados de forma 

involuntária. A recomendação do IBGC (2014) é de que 

 
[e]ste sistema explicita as fronteiras entre os sócios, os gestores e, 
quando for o caso, a família, e cria fóruns (ou órgãos) específicos de 
discussão e decisão, possibilitando que cada um discuta, de forma 
qualificada e interessada, as soluções para os desafios que são de 
sua competência. (IBGC, 2014, p.21) 

 

Outro ponto que acaba abrindo precedentes que fragilizam a proposta 

estratégica da organização é inerente à definição de direção que se pretende traçar. 

Na questão seguinte o empreendedor assegura que a organização possui a 

descrição de sua missão, visão e valores, porém, durante sua explanação, fica 

evidente que os conceitos são deturpados, e a percepção que o empreendedor 

detém dos termos não os caracterizam. 

 
A gente tem cara, a gente tem tanto visualizada a missão em servir 
bem o cliente, dar bastante serviço, né a nossa visão de valores é 
sempre que seja pelo menos mantido o mesmo patamar de vendas 
regular, e tem essa visão por que eu cobro muito isso que eles me 
passem normalmente os problemas que elas passam fora, esse 
cliente esta dando problema por que? (Empreendedor B, 2017) 

 

Frente à inconsistência quanto à real finalidade dos termos, é possível 

constatar que as implicações e divergências de perfis dos sócios realmente podem 

comprometer o alinhamento estratégico da organização. A formalização dos 

princípios da organização é de vital importância, contribuindo para o alcance dos 

objetivos estratégicos mediante a conscientização da proposta e a consolidação do 

negócio, além do norte que a empresa tende a seguir. De acordo com Certo e Peter 
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(1993, p. 76), “[...] a missão organizacional é a proposta para qual, ou a razão pela 

qual uma organização existe”. Normalmente é explicitada por meio dos produtos e 

serviços que a organização produz ou presta, seus clientes e, consequentemente, 

os valores que possui. A visão em si é definida por Lamounier (1995, p. 74) como 

“[...] um sonho da organização”. 

Ainda com relação direta à proposta da organização, o Empreendedor B foi 

questionado sobre a forma como se dá o processo de contratação de novos 

funcionários e eventuais pré-requisitos técnicos para o preenchimento de vagas. Em 

sua resposta, o empreendedor deixa evidente que não existe esse critério, contudo, 

em seu discurso descreve uma contratação recente, na qual salienta que o 

funcionário detém de conhecimentos específicos e acabou sendo contratado de 

forma aleatória. Ainda, o empreendedor já assegura os benefícios advindos dessa 

contratação, e segundo ele (2017) “[…] para o departamento de Marketing eu peguei 

uma agora que é formada em marketing, a gente fez isso, ela tem um conhecimento 

muito grande em redes sociais[...].”. Isso evidencia a adoção de uma recomendação 

do IBGC (2017) quanto aos benefícios em dispor de um quadro funcional 

qualificado. 

Por fim, foi questionado sobre o processo de avaliação de sua equipe. O 

empreendedor alega que possui um método, porém tal afirmação não condiz com 

seu discurso, o qual indica que o processo ocorre durante as reuniões e que explora 

esse momento para expor a produtividade de seu quadro de funcionários, não 

demonstrando, dessa forma, qualquer processo padrão, através de registros ou 

parâmetros de avaliação previamente estabelecidos. 

A conclusão da entrevista ocorreu por meio dos questionamentos que 

abrangem a dimensão de Nível III, conforme exposto na Quadro 14 – Empresa B 

nível III. 
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Quadro 14 – NÍVEL III –Empresa B 

EMPRESA – B 
NÍVEL III - Conselho de Administração e Conselho Consultivo, Mecanismos e Órgãos de Controle, 

Propriedade e Conflito de Interesses 
QUESTÕES ADOTA PRÁTICAS ADOTADAS 

14 NÃO 

“Não, a relação com os fornecedores, normalmente é feita através do 
dia-a-dia, de conversas de telefone, e-mails, nós temos uma relação 
bem transparente, entendeu, os fornecedores normalmente, assim, 
habitualmente, normalmente são amigos meus (...)” 

18 NÃO 

“Sim, a gente tem cada um com a sua função todos os funcionários tem 
suas funções separadas, todos tem que dar conta do que eles fazem, 
nós temos hoje a equipe de venda, equipe de venda que ela só faz 
venda, logística faz entrega, nós temos escrito tudo isso, isso foi posto 
em reuniões , até cobrado deles (...)” 

21 NÃO “Não porque a gente, ambos né, nós dois sócios, somos sós (...)” 

22 NÃO “Nunca tivemos auditoria única coisa que nós fazemos regularmente, 
vamos botar de 3 em 3 meses é um inventário (...)” 

Fonte:O autor (2017). 

 

Dando sequência ao processo de análise da empresa B, enfim, no quadrante 

III, especificadamente na questão 14, o empreendedor foi questionado sobre a 

existência de documentos internos que orientem a relação junto aos seus 

stakholders. Conforme o empreendedor, a relação com seus fornecedores ocorre 

diariamente, e mantém um bom relacionamento. Em nenhum momento cita qualquer 

documento que oriente essa relação, e transparece em seu discurso que o 

relacionamento é limitado a sua figura, e que boa parte dos fornecedores são seus 

amigos – demonstrando, assim, certa informalidade no processo. 

Ressalta que diariamente recebe contato de potenciais novos fornecedores,  

e que o processo de análise está condicionado aos produtos comercializados por 

esses, a partir de sua percepção, exclusivamente. No momento da compra, o que 

prevalece é seu ponto de vista. O critério relacionado à quantidade e à diversidade 

ou até mesmo lançamentos de novos produtos em seu portfolio é próprio sócio 

quem estabelece. Assim, faz crer que decisões desse aspecto estão centralizadas, 

entretanto, a ausência de documentos que orientem tal processo deixa claro o 

informalismo e a ausência formal na definição dos critérios de compra, destoando 

dos parâmetros estabelecidos pelo caderno de boas práticas do IBGC. 

Sobre os demais stakeholders, essa impressão é mantida, com uma ressalva 

– a relação com aqueles de cunho administrativo. Conforme definição do 

empreendedor, tais decisões estão centralizados em sua sócia, como os bancos, por 
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exemplo, e as demais questões, como assuntos com o contador, além do 

acompanhamento da legislações figuradas pelos órgãos de controle. O processo 

pode ser considerado absolutamente informal, gerando precedentes para que essa 

relação apresente uma certa ausência de rigor e controle, visto que o 

relacionamento estabelecido é condicionado ao perfil e orientação pessoais de cada 

um dos representantes da empresa nesse aspecto. A esposa expõe que 

determinados prestadores de serviço são mantidos devido ao fato de atuarem 

diretamente junto a empresa há alguns anos. A amizade estabelecida com seu 

marido e sócio em determinados momentos sobrepõe-se às necessidades da 

empresa, contudo, o relacionamento de longa data prevalece, pautado pela 

confiança, principalmente, mesmo que existam limitações na prestação de serviço. 

 
Normalmente eu deixo isso na mão da minha esposa, no caso 
banco, né. Clientes eu faço pessoalmente, sindicatos órgãos de 
controle tudo com a minha contabilidade, então eu divido isso, eu 
tenho um relacionamento tão bom com todos eles, tanto com meu 
contador que faz parte do sindicato que faz órgãos de controle, tanto 
com banco e também para os meus clientes, principalmente com 
meus clientes é aonde eu estou praticamente diariamente, todos os 
dias eu estou em alguns clientes, eu faço visita dos meus 
vendedores com meus clientes, pergunto para os meus clientes se 
eles estão sendo bem atendidos (…). (Empreendedor B, 2017) 

 

A ausência de processos que orientem a conduta não se limita ao 

relacionamento mantido com seus parceiros. Na questão seguinte, o empreendedor 

foi questionado sobre a descrição das atividades de seus funcionários. O 

empreendedor assegura que existe um processo descrito, entretanto, demonstra 

contradição quando cita situações rotineiras, como o exemplo do preenchimento do 

formulário de pedidos. Segundo o empreendedor, é de responsabilidade de seus 

representantes comerciais preencher esses formulários, mas ressalta que ocorrem 

erros constantes e que tal situação impacta em boa parte de seu processo interno, 

comprometendo e gerando retrabalho – que vai do departamento responsável pela 

emissão das notas fiscais até o departamento de logística, que, em determinadas 

situações, chega a realizar a entrega com quantidades e até mesmo em locais 

errados. Na eventualidade de processos definidos, a incidência de erros, 

principalmente constantes de um processo realizado diariamente, seriam limitados. 
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O empreendedor descreve que os pontos como esse citado, considerados 

não conformes, são expostos em reuniões com a equipe, e devidamente 

explanados, vislumbrando mitigar riscos inerentes ao processo. Com a intenção de 

minimizar situações do gênero, cabe ressaltar um ponto importante: recentemente 

ocorreu a contratação de uma profissional que atua na área administrativa e de 

logística, e a funcionária é uma terceira que acompanha periodicamente os 

processos da empresa. Neste momento, a empresa está passando pelo processo de 

implementação e descrição das atividades, e o empreendedor salienta que a 

orientação em relação à exposição de problemas rotineiros é de que ocorra em 

reuniões periódicas, com intuito de reduzir problemas recorrentes, sendo que, em 

breve, todos terão seus processos descritos para evitar a reincidência de problemas 

operacionais. 

De acordo com a indicação do caderno de boas práticas, quando bem 

definidos, os processos operacionais reduzem consideravelmente problemas 

recorrentes, como exemplificado pelo próprio empreendedor. O IBGC (2014, p.59) 

orienta que “[a] empresa deve manter um sistema de informações, controles 

gerenciais, processos operacionais e administrativos estruturados, além de uma 

comunicação transparente e eficaz”. Diante disso, os reflexos inerentes a um 

processo coeso tendem a contribuir com o alinhamento estratégico proposto pelos 

gestores, assegurando reflexos positivos que devem se estender às diversas áreas 

da organização – “[d]eve ainda estruturar processos de planejamento e controle de 

resultados, fluxo de caixa, capital, estoques, vendas, produção e, inclusive, 

indicadores não financeiros essenciais à gestão do negócio”. 

Na sequência da entrevista, foi abordada a questão quanto ao processo de 

planejamento sucessório. O empreendedor, de forma breve, ressalta que não 

acredita que tal prática caiba em sua empresa, principalmente devido ao fato de os 

sócios serem “sozinhos”. Conforme descreve no início da entrevista, ressalta que 

ambos têm apenas um filho, e que não almejam que o herdeiro atue na área. 

Destaca que não possuem parentes inseridos na organização e que isso dificulta 

ainda mais a possibilidade de a gestão ser sequenciada; demonstra, dessa forma, 

que sua expectativa não está condicionada à intenção de desenvolver um legado ou 

até mesmo perpetuar seu negócio. Cita, como possibilidade, que seus próprios 
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funcionários criem um cooperativa, ou algo similar, porém, limitou-se a comentar 

algo do gênero por alto. 

Por fim, o empreendedor foi questionado sobre a frequência de realização de  

auditorias internas ou externas. Prontamente e de forma tão assertiva quanto breve, 

o empreendedor afirma que não, e que ao seu ver o único processo que se 

assemelha seria o inventário do estoque que ocorre periodicamente, a cada 3 

meses, de forma independente.  

 A análise da entrevista realizada junto ao empreendedor que representa a 

empresa B explicita diversos pontos inerentes à realidade presenciada por empresas 

familiares – questões relacionadas à divergência dos pontos de vista dos sócios e, 

então, ações pautadas em suas respectivas percepções individuais comprometem 

estrategicamente o negócio. O reflexo é observado e salientado pelos sócios, 

inclusive, quando explanam em sua própria entrevista situações em que os 

funcionários acabam recorrendo em demandas pontuais aos empreendedores, 

valorizando suas características pessoais e não necessariamente seu 

posicionamento hierárquico. 

Seguindo a proposta de análise dos respectivos níveis de evidenciação de 

praticas de Governança Corporativa, quando nos referimos ao Nível 1, a empresa 

deixa de atender apenas um dos tópicos – sendo concidentemente o mesmo tópico 

não adotado pela empresa A. De forma rigorosa ao método de análise proposto 

nesta pesquisa, a empresa também não atinge os critérios que permitem enquadra-

la aos critérios inerentes ao primeiro nível. Entretanto, de forma ampla, as práticas 

adotadas pela empresa apresentam convergência em relação às recomendações do 

caderno boas práticas apenas no primeiro nível. Das 14 questões que compõem a 

ferramenta de análise, a empresa atende apenas a 5 práticas, contidas 

exclusivamente no quadrante inerente ao nível I. 

O processo de maturação está em desenvolvimento, mesmo diante de sua 

constituição se dar há mais de 10 anos. A empresa vem desenvolvendo processos 

de gestão que se desdobram em práticas operacionais há pouco tempo, por meio da 

contratação de profissionais qualificados que abrem precedente para aprimorar 

pontos considerados fundamentais quando nos referimos à perpetuação do negócio. 

Há anos a empresa foi pioneira no mercado, contudo, o mercado, em frequente 
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mutação, trouxe novos concorrentes que apresentam propostas contemporâneas, 

motivando involuntariamente o desenvolvimento de seus concorrentes. 

Como ponto crucial, a definição de processos de trabalho, cronograma e 

diretrizes estratégicas devem compor iniciativas emergenciais do negocio, evitando 

a parcialidade dos sócios nas decisões da organização, não deixando prevalecer 

preferenciais individuais, sobrepondo-se aos objetivos estratégicos do negócio. 

 

4.2.3 Empresa C 

 

A terceira empresa analisada foi consolidada a partir de uma oportunidade de 

negócio, advinda da amizade que o Empreendedor C possui com um empresário 

atacadista do ramo moveleiro, que detém uma indústria que fabrica móveis para 

residência e escritório. Inicialmente, a empresa analisada neste tópico foi constituída 

por ambos, entretanto, atualmente a rede de lojas varejista de móveis para escritório 

conta apenas com o sócio que participa da entrevista que segue descrita. 

Considerando a grande demanda de atividades inerentes à estruturação do novo 

negócio, a constituição societária acabou sendo desfeita, e o sócio que atua na 

indústria de móveis não obteve êxito na tentativa de conciliar as atividades, 

desvencilhando-se, assim, da proposta de negócio projetada inicialmente por 

ambos. 

Entre os empreendedores que contribuíram participando das entrevistas, o 

Empreendedor C foi absolutamente o mais sucinto em suas respostas, procurando 

ser direto em seu discurso quanto aos questionamentos realizados durante a 

entrevista. 

O empresário possui 33 anos, do sexo masculino, formação acadêmica de 

nível médio, já atuou anteriormente em empresas como empregado formal, 

desenvolvendo atividades diversas, mantendo relação desde a área administrativa 

até a área comercial, e adquiriu outras experiências atuando informalmente fora do 

país, quando realizou intercâmbio. 

Atualmente, possui uma rede constituída por 3 lojas. A mais antiga entre elas 

possui cerca de seis anos de constituição, e a mais recente aproximadamente dois 

anos. Como já destacado, as empresas que compõem o grupo atuam no ramo 

atacadista de móveis para escritório, atendendo o consumidor final. Seu negócio, 
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como os demais que compõem a pesquisa, é caracterizado como um empresa de 

pequeno porte, apresentando um faturamento total de aproximadamente 2 milhões 

por ano. 

Iniciando o processo de análise com base no roteiro de pesquisa, o 

empreendedor foi questionado sobre a existência de um conselho de administração, 

logo, afirmou que conta com a orientação de profissionais, familiares e amigos 

próximos, que detêm de experiências que possam contribuir com o seu negócio – 

entretanto, todas os diálogos estabelecidos acerca do negócio ocorrem 

informalmente. Dessa forma, não segue a recomendação cedida pelo caderno de 

boas práticas de Governança Corporativa para Empresas de Capital Fechado. O 

IBGC (2014, p.14) recomenda a adoção de práticas que vislumbrem a formalização 

de um conselho, mesmo que consultivo, visando a “[...] potencializar a capacidade 

de formulação estratégica da empresa, permitindo explorar melhor suas 

oportunidades de mercado e mitigar os riscos aos quais está sujeita.”. 

Em seguida, o empreendedor foi questionado sobre a rotina das atividades 

que desenvolve junto a companhia. Quanto a isso, descreve que considera sua 

participação mais voltada a questões estratégicas ou de cunho gerencial. 

Prontamente, o empreendedor assegura que boa parte de suas atividades, hoje, 

estão relacionadas à área gerencial, e salienta que inevitavelmente necessita 

participar de todos os processos desenvolvidos dentro da organização – que vão 

desde a gestão dos resultados apresentados pela área comercial até a área de 

logística, montagem e pós venda. Involuntariamente, questões de aspecto 

estratégico são deixadas em segundo plano, destoando da recomendação realizada 

pelo IBGC. 

Contudo, inevitavelmente as decisões estratégicas necessitam serem 

tomadas durante o decorrer do tempo. Como destacado na questão de número 9, o 

profissional conta com auxílio, mesmo que informal, de pessoas de sua confiança, 

trazendo elucidações as quais, em determinados momentos, possam passar 

despercebidas – supostamente pelo foco que necessita dar a questões de âmbito 

gerencial. Diante disso, o empreendedor ressalta na questão 11 que a contribuição 

cedida por terceiros contribui com o processo de análise de mercado, e até mesmo 

de análise interna. Entretanto, afirma que inevitavelmente as decisões são de 

responsabilidade exclusivamente sua, assegurando que as consequências positivas 
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ou negativas são inerentes ao seu próprio deferimento quanto às diretrizes 

estratégicas do negócio. 

Ainda sobre o ponto estratégico, na questão seguinte o empreendedor foi 

questionado sobre as práticas adotadas pela empresa diante de um cenário 

competitivo. Através de uma proposta diferenciada, o empreendedor assegura que o 

foco da sua estratégia de venda não consiste em oferecer simplesmente produtos 

com preço inferior ao estabelecido pelo mercado. Segundo o entrevistado, a 

estratégia está condicionada a um portfólio de produtos que apresenta diferencias 

daqueles ofertados pelo mercado, destacando o design como um diferencial 

importante para seu segmento. A proposta da sua empresa está condicionada à 

oferta de produtos que realmente possam ir ao encontro da expectativa do cliente, 

permitindo pequenas customizações, além de propor algo funcional, agregando valor 

à venda dos produtos comercializados pela suas lojas. Outro ponto fundamental 

para a fidelização de seus clientes tem relação com seu pós venda, tendo agilidade 

na entrega e montagem dos produtos. Como procura manter relacionamento 

constante com a indústria, possui a possibilidade de entrega imediata de produtos 

que são estocados na própria fábrica. 

Dando sequência aos questionamentos relacionados à estrutura operacional  

de seu negócio, em seguida, o empreendedor é questionado sobre a formalização 

das demonstrações financeiras. Com base na resposta cedida, a empresa não utiliza 

um sistema de informação específico para essa finalidade, sendo que a 

recomendação do IBGC (2014, p.59) orienta que “[...] para uma boa administração, a 

contabilidade precisa e adequada caminha lado a lado com a adoção de sistemas e 

processos de controles internos.”. 

Por sua vez, o empreendedor assegura que as demonstrações financeiras 

ocorrem basicamente por meio de planilhas, e que seus funcionários não têm 

acesso a qualquer tipo de informação do gênero. O IBGC (2014) recomenda que as 

demonstrações financeiras sejam claras e que as informações, preferencialmente, 

não se restrinjam aos sócios. 

Sua empresa não realiza estimativas de vendas mensais ou orçamento anual. 

Os dados que compõem as planilhas citadas pelo empreendedor representam as 

movimentações mensais, entretanto, não são formalizadas estimativas e, 

consequentemente, despesas para o período contábil. Tal como indicado na 
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recomendação do IBGC, tende a contribuir com a empresa diante da possibilidade 

de “[o]bter maior credibilidade perante os fornecedores de capital (bancos, sócios, 

investidores) e demais stakeholders, com potencial impacto positivo no custo de 

capital.”. IBGC (2014, p.59). 

 

Quadro 15 –NÍVEL I– Empresa C 

EMPRESA – C 
NÍVEL I – Conselho de Administração e Conselho Consultivo, Mecanismos e Órgãos de Controle 
QUESTÕES ADOTA PRÁTICAS ADOTADAS 

9 NÃO 
“Não existe um conselho de administração formal não, existem 
conselheiros pessoas próximas a mim que me dão conselho e tudo 
mais mas não um conselho de administração de fato.” 

10 NÃO 

“Bom, um pouco de cada, mas eu acho que é mais gerencial, porque 
eu tenho que fazer a gestão comercial tenho que fazer a questão de 
gestão logística é acompanhamento é dos trabalhos em geral da loja 
e contato com os fornecedores enfim essa parte comercial logística e 
eu faço a parte operacional financeiro da empresa então essa parte 
gerencial ela acaba sendo mais evidente(...)” 

11 SIM 

“A tomada de decisão acontece geralmente, ouvindo esses 
conselheiros, vamos dizer assim né, quando se tem uma situação, eu 
analiso a situação, sei que sou eu que da a palavra final até porque 
eu sou responsável pelo negócio (...)” 

13 SIM 

“Buscando produtos onde não haja tanta concorrência produtos com 
designer diferenciado pra sair da guerra de preço tentando fazer com 
que os clientes sejam atendidos de uma maneira em que eles 
realmente posam ser ajudados por nós (...)”   

15 NÃO 

“bom, hoje os fechamentos todos são feitos através de planilhas, a 
gente trabalha com fluxo de caixa, trabalha com regime de caixa, 
analisando o caixa da empresa a cada três meses trimestralmente, 
pegando como base os custos os centros de custos padrões e 
analisa o percentual de cada ação de custo, e faz dessa forma. Não é 
aberto aos funcionários”. 

16 NÃO “(...)a não é feito, não é feito um orçamento anual logo esse dai 
também não (...)” 

Fonte:O autor (2017). 
 

Tendo em vista os pontos que contemplam a adoção de práticas inerentes ao 

nível I, o empreendedor entrevistado aponta a adoção de duas práticas citadas pelo 

caderno do IBGC. Fluxo de atividades, por exemplo, implica diretamente na 

ausência de tempo e, até mesmo,no direcionamento de atividades e respectivos 

responsáveis pela execução. O sócio salienta, inclusive, em seu próprio discurso, 

que inevitavelmente atua em áreas alheias a questões estratégicas e, dessa forma, 

dedica-se à realização de atividades táticas e muitas vezes operacionais. 
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Implicações rotineiras que comprometem a dedicação inerente aos aspectos 

estratégicos têm relação com o tempo destinado a atividades operacionais 

financeiras. Conforme explicitado, a não adoção de um sistema operacional 

financeiro demanda dedicação do sócio para a execução de atividades relacionadas 

à área financeira, como contas a pagar e a receber, além de lançamento de notas e 

atividades do gênero. O empreendedor ressalta que seus funcionários não têm 

acesso a esse tipo de informação, e a centralização de atividades torna-se evidente, 

sendo que suas consequências não só destoam das recomendações do IBGC como 

implicam diretamente na ausência de tempo do sócio – canalizando esforços, muitas 

vezes, em prol de atividades operacionais. 

Após a análise prévia do discurso do empresário, enfatizando as questões 

inerentes ao primeiro nível de análise na adoção de práticas de governança, a 

entrevista foi sequenciada, abordando pontos relacionadas ao nível II. 

 

Quadro 16 – NÍVEL II – Empresa C 

EMPRESA – C 
NÍVEL II - Conselho de Administração e Conselho Consultivo, Mecanismos, Órgãos de Controle 

e Propriedade  
QUESTÕES ADOTA PRÁTICAS ADOTADAS 

12 SIM 

“Bom, é uma relação profissional, onde eu tento exercer a 
liderança dando aos funcionários as pessoas que trabalham com a 
gente o que eles precisam não o que eles querem, e tentando 
enxergar de um modo que se trabalhe de uma forma que fiquem 
satisfeito do trabalho, a ponte de renda é legal basicamente é isso, 
eu acho que a minha relação a relação dos sócios com os 
funcionários é uma relação boa, limpa, transparente e que almeja 
sempre o bem da empresa, os processos, e pensando sempre nos 
clientes.” 

17 NÃO “Não.” 

19 NÃO 

“O processo é feito de uma forma bem simples tanto amadora até 
que basicamente é feito uma entrevista por mim ou eventualmente 
com algum responsável algum funcionário que já tem uma 
experiência maior aqui dentro da empresa (...) ” 

20 NÃO “não avalia de forma formal.” 

Fonte: O autor (2017). 

 

No Quadro 16, a entrevista explora questões inerentes ao nível II de adoção 

de boas práticas. Inicialmente, o empreendedor é questionado sobre a forma como 

se dá seu relacionamento junto aos colaboradores da organização. O empreendedor 

declara que busca oferecer ao quadro de funcionários condições necessárias para a 

realização de suas respectivas atividades, não abrindo precedentes para o 
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estabelecimento de uma relação pessoal assentada, valorizando, de tal modo, a 

proposta da organização. Condizente com as recomendações do IBGC, utiliza o 

termo “transparência” para sintetizar sua resposta quanto ao nível de relacionamento 

com sua equipe, representando um dos principais pilares de ações adequadas às 

boas práticas de Governança Corporativa. 

Entretanto, de acordo com a percepção do empreendedor, torna-se 

fundamental salientar rotineiramente ao seu quadro de colaboradores quais são as 

expectativas da empresa em relação ao trabalho que cada um desempenha na 

organização, devido à ausência de formalização das diretrizes, como missão, visão 

e valores. É nítido que a percepção dos colaboradores quanto aos aspectos citados 

limita-se exclusivamente às particularidades comportamentais, relacionadas aos 

aspectos pessoais do empresário, refletindo, então, seus valores, ideologias, visão, 

etc. 

Diante disso, o empresário foi questionado sobre o processo de contratação 

de novos funcionários. De antemão, o empreendedor já destaca que todo o 

processo é realizado de forma “amadora”, não sendo estipulados pré-requisitos 

técnicos. Informa, ainda, que o processo de contratação, em si, consiste em uma 

conversa prévia com o candidato, realizada por ele mesmo, e em determinadas 

situações por outro profissional, responsável pela área que demanda a contratação. 

Ainda sobre o aspecto do quadro de funcionários, o empreendedor afirma que não 

realiza qualquer tipo de avaliação formal ou mensuração de produtividade em 

relação ao desempenho do quadro de funcionários. 

Quando às questões que contemplam o segundo nível de análise de adoção 

de práticas, o empreendedor apresenta consonância com as orientações cedidas 

pelo IBGC, exclusivamente no ponto que aborda a forma que se dá o 

relacionamento junto ao quadro de funcionários. Os demais processos da 

organização em referência não atendem os parâmetros pré-estabelecidos, contudo, 

o próprio empreendedor demonstra consciência em relação aos pontos passíveis de 

melhorias contínuas. 

Por fim, na dimensão de nível III disposta no Quadro 17, o questionário 

aborda de que forma é estabelecida a relação junto aos principais stakeholders, 

manuais, procedimentos de trabalho, e código de ética, além de uma reflexão sobre 

o processo sucessório. 
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Quadro 17 –NÍVEL III – Empresa C 

EMPRESA – C 
NÍVEL III - Conselho de Administração e Conselho Consultivo, Mecanismos e Órgãos de Controle, 

Propriedade e Conflito de Interesses 
QUESTÕES ADOTA PRÁTICAS ADOTADAS 

14 NÃO 

“não existe nenhum documento essas relações com os nossos 
fornecedores, foi criada ao longo do tempo, alguns fornecedores a gente 
tem uma relação mais próxima outros não. Mas basicamente é uma relação 
de negócios não tem nada além disso não tem nenhuma cartilha, nada.” 

18 NÃO 

“existe uma normativa para os funcionários do setor comercial de como se 
deve comercializa quais são as regras como eles devem agir em 
determinadas situações e essa é a normativa do comercial os outros, os 
outros funcionários nas outras áreas não, não tem nada formalizado em 
relação ao processo de trabalho ou qualquer outra coisa do tipo.” 

21 NÃO “Não possui.” 

22 NÃO 

“a auditoria na parte financeira de fechamento é feita com o objetivo de não 
ter surpresas futuras e sempre esta deixando o caixa e os gastos de uma 
forma equilibrada com o que a gente espera de cada assento de custo 
então a gente não quer gastar mais com fornecedor com frete ou com custo 
fixo administrativo ou com tarifa bancaria etc (...).” 

Fonte: O autor (2017). 

 

Sobre o ponto inerente ao tipo de relacionamento estabelecido junto àqueles 

constituem o ciclo de relacionamento da empresa, o empresário salienta que não 

possui qualquer tipo de documento que oriente formalmente tal relação. De forma 

sucinta, afirma que o processo ocorre “comumente”, e descreve a relação da 

seguinte forma: “basicamente é uma relação de negócios”. Tal relacionamento 

limita-se exclusivamente a sua figura, e isso não requer uma cartilha para orientá-lo. 

Ainda sobre a existência de manuais ou processos formalizados que 

vislumbrem orientar a conduta dos funcionários, o empreendedor alega que existe 

algo para orientar a conduta dos funcionários que atuam apenas na área comercial. 

Como recomendações de abordagens apresentam-se questões técnicas dos 

produtos, práticas de negociação, entre outros pontos – entretanto, esse tipo de 

iniciativa em sua organização limita-se ao departamento comercial. 

Para a conclusão da entrevista, o empresário foi questionado quanto a um 

possível planejamento sucessório. De forma breve, salienta que não possui. Em 

seguida, questionou-se sobre a realização de qualquer tipo de auditoria, e o 

profissional ressalta não realizar, indicando que considera como prática que a 

caracteriza a própria realização, de forma autônoma, de auditoria financeira, com 
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intenção de não ter “surpresas”, buscando o equilíbrio entre as receitas e despesas 

do seu negócio. 

Após apreciação da entrevista junto ao Empreendedor C, constata-se que a 

centralização de diversos processos, que vão tanto de iniciativas estratégicas quanto 

de operacionais, involuntariamente, estão centralizados em sua figura. A ausência 

de descrição de atividades, de formalização de processos, de orientação estratégica, 

de disseminação de princípios, entre outras práticas, incide na necessidade 

constante de intervenção do sócio na resolução de questões amplas – mais uma vez 

variando, desde aspectos operacionais até estratégicos. 

O próprio empreendedor tem consciência do caminho que necessita percorrer 

para desenvolver maior maturidade em seu negócio. A participação, mesmo que não 

formal, de terceiros, de forma consultiva, propicia aprimoramento do negócio dentro 

das condições possíveis, levando em conta as peculiaridades e estrutura do 

negócio. O empreendedor enquadra-se no primeiro nível de adoção de práticas, 

carecendo inclusive da adoção de pontos inerentes ao primeiro nível. De forma 

abrangente, das 14 questões que explicitam as práticas inerentes às 

recomendações do IBGC, a empresa em evidência apresenta consonância em 3 

itens, abrindo precedente para uma exploração bastante ativa dos pontos passíveis 

de desenvolvimento. 

 

4.2.4 Empresa D 

 

Dando sequência à análise das entrevistas inerentes ao processo de adoção 

das boas práticas de Governança Corporativa em Empresas de Pequeno Porte, 

serão evidenciadas, a seguir, as características relevantes do negócio e, 

consequentemente, as iniciativas adotadas pela Empresa D. Assim, serão descritas 

as informações que vislumbram caracterizar o empreendimento a ser analisado. 

Posteriormente, por meio de quadros que contêm as informações prestadas pelo 

empreendedor, será possível identificar as dimensões de análise e promover 

discussões acerca das práticas adotadas pelo respectivo empreendimento. 

A empresa em referência foi fundada há aproximadamente 8 anos, e sua 

constituição é 100% familiar – o filho do fundador decidiu dar sequência, à época, ao 

pequeno empreendimento, que já atuava no segmento corrente, com determinadas 
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limitações devido ao fato do seu pai, fundador do negócio, estar prestes a se 

aposentar de forma definitiva. Nesse momento, o sócio precisou abrir mão de 

simplesmente auxiliar no processo de produção, para então tornar-se o responsável 

pela fábrica, desenvolvendo atividades na área de confecção e estofaria. 

Atualmente, o negócio ainda possui uma constituição familiar, entretanto, hoje a 

composição se dá com 90% das cotas para a sócia entrevistada, e os outros 10% 

para o filho mais velho do casal. A entrevista explicitada a seguir foi cedida pela 

sócia do negócio. A intenção em realizar a entrevista com a referida sócia não se 

limitou exclusivamente ao seu percentual de cotas da empresa, mas também devido 

ao fato de sua atuação, conforme organograma da empresa, estar relacionada 

especificamente à área de gestão. 

Em consenso com seu marido, há aproximadamente 8 anos atrás a 

empresária decidiu abrir mão de seu emprego formal. À época, atuava na área 

administrativa de uma agência bancária, e motivada pelo incentivo de seu esposo 

decidiu compor o negócio da família. Mostrou-se disposta a contribuir aplicando seu 

conhecimento técnico-administrativo, obtido durante os 20 anos em que atuou na 

instituição bancária. 

A referida empresa atua no mercado há anos, considerada como uma das 

líderes no segmento na cidade de Curitiba, realizando a confecção e a 

comercialização de cadeiras para escritório – atendendo o público tanto do atacado 

quanto do varejo. Atualmente, o portfólio da empresa é composto também por outros 

mobiliários para escritório, contudo, o “carro chefe” do negócio, como citado pela 

empreendedora, é a fabricação e comercialização de cadeiras e poltronas. A 

estrutura física do negócio atualmente é composta por 3 pontos de venda, situados 

na cidade de Curitiba, além da fábrica, disposta em um dos endereços de suas lojas, 

com um barracão que fica a aproximadamente 100 metros de distância do ponto de 

venda. 

Para que ocorra a produção e a comercialização dos referidos produtos, a 

empresa conta, hoje, com aproximadamente 20 funcionários, incluindo dois filhos do 

casal, distribuídos entre as seguintes áreas: 05 funcionários na área administrativa, 

entre contas a pagar, contas a receber, compras e gerente administrativo; 07 

vendedores que atuam nas lojas desenvolvendo atividades de cunho comercial; 04 
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funcionários na área de logística, realizando entrega e montagem; e 04 funcionários 

na produção fabril. 

O regime tributário em que a empresa estava inserida no exercício de 2016 

era o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das 

Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – (SIMPLES), mas a 

empreendedora imagina que para o próximo exercício a empresa não se manterá no 

atual regime tributário, devido à possibilidade de abertura de outra loja – assim, o 

faturamento irá exceder o valor permitido pela legislação. 

Como já descrito, a sócia que se dispôs a participar da entrevista possui cerca 

de 46 anos de idade, é do sexo feminino, possui formação acadêmica de nível 

médio, e nasceu na cidade de Curitiba, onde reside desde então. 

Conforme exposto no Quadro 18 de análise, a empreendedora foi 

questionada sobre a constituição de um conselho de administração, supondo auxílio 

– seja no sentido de deferimento em relação às iniciativas de caráter estratégico ou 

seja de forma consultiva. A empreendedora não cita em seu discurso qualquer 

iniciativa em relação a esse aspecto, e deixa evidente que a empresa não adota 

qualquer iniciativa em torno da recomendação do IBGC quanto à adoção de 

iniciativas desse caráter. 

Seguindo a entrevista, a questão de número 10 questiona a empreendedora 

quanto a sua rotina de trabalho na empresa, com o intuito de identificar como é 

caracterizada sua rotina diante do cotidiano vivenciado na organização. A questão 

indaga se a empreendedora interpreta sua participação como gerencial ou 

estratégica. A empreendedora descreve sua atividade como gerencial, ressaltando 

que o controle dos processos internos tem relação direta com a sua atividade, e 

salienta que destina boa parte do seu tempo dentro da empresas às atividades de 

cunho financeiro e, por sua vez, as questões relacionadas aos aspectos estratégicos 

ficam sob responsabilidade de seu marido e de uma das gerentes da loja. Não 

descreve especificadamente quais são as iniciativas estratégicas adotadas, enfatiza 

que a criação de produtos voltados à demanda do mercado é de responsabilidade 

de seu marido, o qual atua na fábrica, e que demais questões ficam sob 

responsabilidade de sua gerente. 

Tendo em vista a orientação indicada pela bibliografia adotada nesta 

pesquisa, a ausência da participação efetiva da empreendedora, que é a principal 
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executiva da organização, pode ser considerada como um ponto passível de 

melhorias. A ausência de sua participação no processo de desenvolvimento de 

diretrizes estratégicas permite-nos observar uma falha relevante no processo, diante 

da possibilidade de sua interferência positiva quanto à adoção de diretrizes, 

motivada não apenas pelo fato de compor o quadro societário da empresa, mas 

também por conta do cargo que detém diante do organograma da empresa. Sendo a 

responsável pela área financeira, sua influência e relevância diante das possíveis 

iniciativas a serem adotadas fazem absoluto sentido. Segundo Mintzberg (2001), 

 
[...] a criação da estratégia, naturalmente, é responsabilidade do 
executivo principal e o processo tende a ser altamente intuitivo, com 
freqüência orientado para a procura agressiva de oportunidades. Não 
é de surpreender, portanto, que a estratégia resultante tenda a refletir 
a visãoimplícita de que o executivo principal tem do mundo, muitas 
vezes uma extrapolação de sua personalidade. (MINTZBERG, 2001, 
p. 232) 

 

Ainda sobre aspectos relacionados ao processo decisório, na questão 

seguinte a empreendedora foi questionada sobre a forma que se dá o processo de 

tomada de decisão dentro da organização. Segundo informações prestadas pela 

empreendedora, a decisão mais recente tomada pela empresa tem relação com a 

definição dos canais de divulgação da loja. A opção foi aderir a métodos de 

divulgação através de redes sociais. Em seguida a empreendedora salienta que o 

processo de decisão, nesse caso, ocorreu por parte do seu gerente comercial. A 

afirmação da empreendedora demonstra que o processo de decisão, em si, não se 

restringe aos sócios, nem a terceiros, boa parte das decisões, conforme seu 

discurso, ocorre internamente, por pessoas de sua confiança. Leone (1999) faz a 

seguinte afirmação em relação às empresas de pequeno porte: 

 
Os processos de planejamento e de controle são geralmente pouco 
formalizados e quantificados. A escolha do melhor método de 
planejamento depende de variáveis como estilo de direção, as 
capacidades dos responsáveis e a complexidade da atividades. 
(LEONE, 1999, p. 92) 

 

Fica evidente que o processo de tomada de decisões na empresa em questão 

não é algo que apresenta qualquer tipo de processo formatado, e as decisões são 
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tomadas de forma intuitiva e instintiva. As citações de Mintzberg e Leone, acima 

descritas, retratam a realidade encontrada na referida organização e em grande 

parte das empresas de pequeno porte, permitindo explicitar a intenção dos 

empreendedores das respectivas organizações. Entretanto, vale ressaltar que o 

método para se chegar à definição de propostas estratégicas é algo que requer a 

adoção de práticas que permitam operacionalizar as diretrizes estratégicas 

previamente estipuladas. Analisar variáveis, como questões relacionadas à mão de 

obra e à disponibilidade financeira, por exemplo, é relevante diante do processo de 

tomada de decisão. 

Nesse cenário, o IBGC (2014) descreve que esse sistema explicita as 

fronteiras entre os sócios, os gestores e, quando for o caso, a família, propondo 

fóruns (ou órgãos) específicos de discussão e decisão – possibilitando que cada um 

discuta, de forma qualificada e interessada, as soluções para os desafios que são de 

sua competência. 

A empreendedora ainda demonstra certa incongruência quanto ao fato da 

tomada de decisão estratégica. Ainda questionada sobre as decisões relacionadas 

ao futuro da empresa, assegura que os sócios são encarregados pela definição das 

diretrizes, porém, diante dos exemplos de decisões tomadas recentemente, fica 

evidente que o processo ocorre de forma aleatória, e que não são usados subsídios 

ou até mesmo informações para embasar e consequentemente determinar qual o 

direcionamento mais adequado a ser adotado. A ausência de qualquer comitê ou 

processos que apresentem interface entre departamentos que envolvem a iniciativa 

estratégica a ser adotada permite afirmar a descaracterização quanto à 

recomendação para se estruturar um bom sistema de governança. 

Um ponto considerado de suma importância para a empresa tem relação com 

o comportamento de seus concorrentes. A sócia salienta que ainda, considerando o 

fato de sua empresa ser considerada uma das pioneiras no segmento, quando trata-

se de aspectos inovadores ao mercado de atuação, ela enxerga algumas vantagens. 

Entretanto, não deixa de acompanhar seus concorrentes, procurando ofertar 

principalmente condições de pagamento mais atrativas, além de entrega e 

montagem rápidas, influenciando diretamente no processo decisório de seu 

consumidor. 
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Na questão seguinte, a empreendedora foi questionada sobre as ferramentas 

de gestão adotadas. A empresa cumpre parcialmente a recomendação do IBGC. 

Detém um sistema customizado para gerenciamento de informações, mas, no 

momento em que a profissional cita o modelo proposto para a tomada de decisões, 

não demonstra que qualquer tipo de informação contida na ferramenta influencia no 

processo decisório. Cita que, por mais que a ferramenta apresente inúmeros 

indicadores, a empresa utiliza apenas de informações financeiras e contábeis, 

subutilizando o software, que supostamente poderia contribuir com demais 

informações de caráter gerencial. Por fim, assegura que essas informações 

restringem-se aos sócios, demonstrando que a transparência quanto aos resultados 

obtidos não é compartilhada com o quadro de colaboradores. 

Corroborando com a limitação quanto à possibilidade de usufruir dos 

indicadores apresentados pela ferramenta de gestão, a empreendedora ressalta que 

a empresa não adota qualquer tipo de planejamento anual ou orçamento – indicando 

que os dados inseridos no sistema limitam-se apenas àquilo que foi performado. 

Conforme quadro a seguir, não demonstra, dessa forma, serem adeptos a projeções 

que possam contribuir com a delimitação de objetivos financeiros, contábeis, 

comerciais, entre outros. 

 

Quadro 18 – NÍVEL I – Empresa D 

EMPRESA – D 
NÍVEL I – Conselho de Administração e Conselho Consultivo, Mecanismos e Órgãos de Controle 

QUESTÕES ADOTA PRÁTICAS ADOTADAS 
9 NÃO “Não, hoje não existe conselho de administração.” 

10 NÃO “Hoje eu trabalho mais com a parte gerencial (...)” 

11 NÃO 
“Na verdade não ela esta mais centralizada no nosso gerente 
comercial, que faz toda essa parte de decisões ele sempre esta 
acompanhando o mercado (...)” 

13 SIM 

“Olha, hoje a gente graças esta se sobressaindo, nos temos uma boa 
aceitação do mercado, a gente busca alguns diferenciais, 
acompanhamos sempre os nossos concorrentes e a gente esta sempre 
acima, a gente sempre esta vendo o que ele esta fazendo, esta 
tentando fazer alguma coisa diferente (...)”   

15 NÃO 
“Hoje a gente trabalha na empresa, a gente tem um sistema gerencial 
que é GNC, ali a gente tem toda a nossa contabilidade o que foi 
vendido o que foi pago. Não é aberto aos funcionários”. 

16 NÃO “ Não nos não trabalhamos ainda com esse fechamento de orçamento.” 

Fonte:O autor (2017). 
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O segundo cenário de análise é demonstrado através do Quadro 19, que 

retrata as características relevantes que possam enquadrar a empresa no segundo 

nível, no que se refere à adoção de boas práticas de Governança Corporativa. 

Questionada sobre o relacionamento estabelecido entre os sócios e o quadro 

de colaboradores, a empreendedora declara que o método adotado sempre trouxe 

benefícios ao negócio. Quando se refere aos funcionário, fica evidente o zelo pelo 

relacionamento, principalmente diante das afirmações dispostas pela 

empreendedora, enfatizando o quanto é importante para a empresa manter um nível 

satisfatório e amigável de relacionamento, o que traz benefícios para ambos os 

interessados. Contudo, os valores da empresa em si não são expostos por meio de 

diretrizes formais; missão, visão e valores são expostos informalmente, e os 

esforços da equipe concentram-se nas expectativas disseminadas pelos 

empreendedores, além da respectiva conduta observada pelo quadro de 

colaboradores. 

O ambiente familiar é denotado por meios de iniciativas adotadas 

extratrabalho, conforme exposto pela empreendedora, que enfatiza a importância de 

realizar encontros informais, após o trabalho, com a sua equipe – e inclusive utiliza o 

termo “grande família” quando se refere ao quadro de colaboradores. Entretanto, 

segundo informações da própria profissional, durante o expediente a formalidade, a 

cobrança, o apoio a realização das atividades são constantes. Não foram citadas em 

nenhum momento práticas formais que orientem o relacionamento com a equipe, a 

prestação de contas de resultados, e até mesmo as atividades específicas 

designadas, e a separação clara de papéis. Esses, entre outros aspectos, tornam-se 

evidentes diante da figura “dono da empresa” – algo de caráter informal, conforme 

descrito em relação ao cotidiano da organização. 

A informalidade frente a alguns processos internos pode ser refletida, ainda, 

pela ausência de critérios de avaliação de desempenho da equipe. O ambiente 

familiar impera, e práticas informais fazem parte do cotidiano, tornando o processo 

de avaliação de desempenho dos funcionários limitado e até mesmo amador. A 

postura estratégica da empresa apresenta limitações diante das recomendações 

encontradas na bibliografia, conforme exposto em citações anteriores, e a definição 

de diretrizes estratégicas que norteia as atividades dos próprios funcionários não é 

umas das práticas adotadas pela empreendedora. 
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Ainda sobre o quadro de funcionários, em seu discurso, a empreendedora 

salienta que o processo de contratação não demanda conhecimento técnico dos 

candidatos. Ressalta a entrevista como método de avaliação, cita, inclusive, que o 

currículo não chega a ser considerado algo fundamental em relação à análise que 

precede a contratação, e a conversa pessoal com gestores quanto às respectivas 

áreas é o fator que apresenta maior influência no processo de contratação. 

O nível II da empresa em questão não apresenta em nenhum dos critérios de 

análise consonância com as recomendações expostas pelo caderno de boas 

práticas de Governança Corporativa. Os sócios apresentam influência constante no 

ambiente de trabalho, e a disseminação dos valores empresariais concentram-se no 

reflexo da conduta dos próprios empreendedores. 

 

Quadro 19 – NÍVEL II – Empresa D 

EMPRESA – D 
NÍVEL II - Conselho de Administração e Conselho Consultivo, Mecanismos, Órgãos de Controle e 

Propriedade  
QUESTÕES ADOTA PRÁTICAS ADOTADAS 

12 NÃO 

“Olha nos temos dois turnos, assim bem diferentes, na hora do trabalho 
é muito seriedade é muito compromisso é muita cobrança é muita 
dedicação, esta constante direto com os funcionários, esta verificando 
cobrando organizando e depois do expediente a gente é uma grande 
família a gente se da muito bem com nossos funcionários (...)” 

17 NÃO “Não, nós não temos.” 

19 NÃO 

“basicamente hoje ainda não, a gente esta fazendo ainda o uso de 
superiores fazendo as entrevistas com as pessoas, a gente pede o 
currículo pra estar sabendo qual é o grau de educação da pessoa mais 
ela é mais feita pessoalmente (...) ” 

20 NÃO 

“é informal isso hoje a gente esta acompanhando diariamente o nosso 
funcionário, e a gente esta avaliando eles então a gente faz avaliação 
dependendo da quantidade de produção que a gente vê que 
acompanha pelas partes de vendas (...)” 

Fonte: O autor (2017). 

 

Para concluir o processo de análise da empresa D, no Quadro 20, são 

abordados os itens que contemplam a dimensão de nível III. 

Como já exposto, as práticas formais que orientam a conduta interna não 

contextualizam o cotidiano da empresa em análise, entretanto, um ponto que vale 

enfatizar diante do discurso exposto pela empreendedora tem relação parcial com 

aquilo que a empresa busca. No quesito relacionamento com seus clientes, quando 

questionada sobre o método que orienta o relacionamento com stakeholders, a 
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empreendedora foi absolutamente breve. A importância diante do questionamento 

limitou-se ao nível de relacionamento que estabelece com seus clientes, e a 

empreendedora alega que com o passar dos anos a fidelização na compra dos 

produtos comercializados pela empresa aumenta gradativamente. Ainda, a sócia 

realiza a ressalva de que seus produtos são duráveis e que, por mais que as 

compras não sejam periódicas, boa parte dos novos clientes emergem da 

recomendação daqueles que já estabelecerem qualquer tipo de relação comercial 

com seu negócio. 

Atende parcialmente a questão inerente ao relacionamento com stakeholders, 

visto que os clientes já estão inseridos no contexto daqueles que mantêm relações 

periódicas e que, consequentemente, têm influência direta com o negócio, 

entretanto, vale ressaltar que o termo stakeholders é consideravelmente mais amplo. 

Segundo o IBGC (2014), partes interessadas ou stakeholders são entidades ou 

indivíduos que assumem algum tipo de risco, direto ou indireto, relacionado à 

atividade da organização. A comunidade, nesse caso, não se restringe apenas ao 

clientes; é recomendado pelo IBGC (2014) que as relações devem ser estabelecidas 

através de regras claras e eficazes para mitigar e, se possível, evitar conflitos entre 

todos os stakeholders, decorrentes das diferentes expectativas individuais, inclusive 

dos familiares, quando for o caso. E, diante desse contexto, quando nos referimos 

aos stakeholders, estamos falando dos sócios, colaboradores, clientes, 

fornecedores, credores, governo e comunidades do entorno das unidades 

operacionais, entre outros. 

E, por fim, quando questionada sobre o planejamento sucessório, a 

empreendedora alega estar pensando no futuro da empresa. Hoje um dos seus 

filhos contempla o contrato social da empresa, e sua outra filha, acadêmica do curso 

de gestão comercial, faz parte da equipe de trabalho. Ainda que esse processo não 

seja formal, a intenção da empreendedora é de que futuramente seus filhos 

sequenciem o negócio da família. 
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Quadro 20 – NÍVEL III – Empresa D 

EMPRESA – D 
NÍVEL III - Conselho de Administração e Conselho Consultivo, Mecanismos e Órgãos de Controle, 

Propriedade e Conflito de Interesses 
QUESTÕES ADOTA PRÁTICAS ADOTADAS 

14 NÃO “documentos internos além do cadastro que a gente fez com os 
nossos fornecedores (...)” 

18 NÃO 

“Sim a gente fez um manual de procedimentos aonde a gente tem 
todas as informações precisas pra ser feito todas as tarefas diárias de 
todos os sistemas pra gente poder estar consultando e esse manual 
que a gente fez.” 

21 SIM “Sim, hoje a gente tem um planejamento sucessório.” 
22 NÃO “Não.” 

Fonte:O autor (2017). 

 

Com base na entrevista realizada junto à Empreendedora E, é possível 

constatar as principais características da referida empresa, que é constituída por 

meio de uma iniciativa familiar há 8 anos, apresentando expansão há 

aproximadamente 2 anos. A proposta de trabalho apresenta uma relação familiar 

explícita, que se estende ao próprios funcionários quando nos referimos ao 

relacionamento mantido com os sócios. A proposta dos sócios está implícita, mesmo 

que não formalmente, ao quadro, que compartilha da concretização do sonho do 

fundador praticamente desde o início do negócio. A ausência na formalização de 

determinados processos de trabalho demanda dos empreendedores uma atuação 

que não se limita apenas a questão estratégicas, pelo contrario, ambos atuam em 

atividades operacionais durante sua jornada de trabalho: o marido da sócia 

entrevistada atua diretamente na fábrica (produção), e ela atua na área financeira. 

O compromisso é algo intrínseco à equipe de trabalho, da qual boa parte já 

atua na organização desde sua fundação. A delegação de atividades ocorre de 

forma subliminar, por meio da percepção dos sócios quanto à aptidão dos referidos 

funcionários quanto às funções a serem exercidas. Exemplo prático que pode ser 

citado tem relação com a inauguração de sua mais recente loja, que conta com a 

gestão de uma das suas principais vendedoras, conforme exposto pela sócia 

durante o diálogo. 

O processo de profissionalização está em desenvolvimento, e segundo a 

empreendedora sua perspectiva é de deixar o negócio familiar aos seus filhos. Por 

conta disso, já pensam no processo sucessório, motivados principalmente pelo fato 
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de ambos buscarem áreas de formação que possam contribuir efetivamente com o 

desenvolvimento do negócio. 

Entretanto, neste momento, a empresa apresenta práticas que denotam 

características relacionadas a empresas que atendem o primeiro nível de adoção de 

práticas de Governança Corporativa. Das 14 questões abordadas na entrevista, a 

empresa apresenta alinhamento às recomendações do IBGC em apenas duas 

delas, demonstrando, assim, a possibilidade eminente de melhoria contínua dos 

processos. 

 

4.2.5 Empresa E 

 

A empresa E figura a última empresa analisada. Como as demais, apresenta 

peculiaridades inerentes ao negócio e ao ramo de atividade. As práticas adotadas 

pelo empreendedor serão abordadas e descritas por meio dos quadros de análise, 

os quais abordam as 3 dimensões relacionadas ao nível de adoção de práticas de 

Governança Corporativa para empresas de Pequeno Porte. 

Empresa constituída há aproximadamente 5 anos, o último período contábil 

apresentou um faturamento estimado de 3,2 milhões por ano. A prestação de 

serviços se dá por meio da realização de microfilmagens e armazenamento de 

documentos físicos para diversos órgãos, sejam eles públicos, privados ou até 

mesmo demandas de consumidores finais, caracterizados como clientes pessoa 

física, em sua grande maioria profissionais liberais. O sócio fundador possui 28 anos 

de idade, do sexo masculino, nascido e residente da cidade de Curitiba, local onde 

sua empresa foi constituído e, consequentemente, estabelecida desde então. O 

sócio majoritário, respondente da entrevista, possui nível de formação acadêmica de 

nível médio completo, e já atuou formalmente como empregado em outras 

empresas, em sua maioria de ramos de atividade distintos do atual, entretanto, em 

sua última experiência como empregado, atuou na empresa em que hoje 

desempenha o cargo de gestor, além de sócio majoritário. 

Seu interesse pelo negócio, segundo o empreendedor, surgiu, efetivamente, 

após a obtenção de experiência durante o período em que atuou como empregado 

do negócio. O empreendedor alega ter notado a oportunidade no negócio devido ao 

fato de existir relativas demandas de mercado, que não eram absorvidas pela 
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empresa em que atuava por conta da ausência de gestão do antigo fundador. A 

aquisição da empresa foi motivada por dois principais motivos, segundo relato do 

empreendedor. Um deles estava relacionado ao fato de sua mãe também atuar na 

antiga empresa, e deter conhecimentos técnicos fundamentais para a execução do 

processo que a empresa propõe-se a realizar. Na entrevista, o empreendedor fez 

questão de salientar que sua mãe compõe o quadro de funcionários, mas 

atualmente atua o cargo de gerente de operacional. E, então, o outro ponto estava 

atrelado a sua aptidão em gestão. Conforme já citado, observou a existência de uma 

demanda eminente do mercado, não atendida, ao ser ver, por falhas no processo de 

gestão. Seu interesse em adquirir o negócio culminou com a vinda da aposentadoria 

do fundador do negócio, que, frente a sua idade e falta de disposição em manter as 

operações do negócio, o qual foi sua fonte de renda durante anos, decidiu vender, 

priorizando seus projetos pessoais à época. 

Segundo o empreendedor após a aquisição da empresa, durante um 

determinado período, a estrutura física, o maquinário, e boa parte dos funcionários 

foram mantidos, contudo, devido à evolução dos negócios, consequentemente, as 

alterações vieram a ocorrer. As mudanças ocorram em diversos âmbitos, sejam eles 

estruturais, como mudança da sede para um local com maior espaço físico, 

aquisição de novas máquinas e equipamentos, ou sejam na adequação do quadro 

de colaboradores, em que aqueles que não tinham interesse em continuar atuando 

no negócio foram devidamente desligados, corroborando com a contratação de uma 

equipe mais robusta e qualificada, frente ao aumento expressivo da demanda de 

trabalho. 

Através do roteiro de pesquisa, foram realizados questionamentos ao 

empreendedor quanto ao processo de gestão adotado atualmente em sua empresa. 

A seguir, serão abordadas as iniciativas que vislumbram caracterizar a empresa 

diante dos níveis de adoção de boas práticas. 

Na primeira questão, o empreendedor foi questionado sobre o processo de 

constituição de um conselho de administração, consultivo ou deliberativo. Logo, o 

empreendedor alega que seu negócio não possui conselho de administração 

devidamente formalizado em qualquer aspecto. Assim, é a terceira empresa das 

cinco analisadas que alega que as decisões são tomadas por meio de uma cúpula 

que participa informalmente do processo de tomada de decisão estratégica. A 
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abordagem descrita não corrobora com a recomendação do IBGC (2014) quanto à 

necessidade de formalização e registro de reuniões que caracterizam a constituição 

do conselho de administração. O empreendedor ressalta que os gestores das áreas 

que compõem o organograma da companhia têm participação ativa em reuniões, 

todavia, a decisão concentra-se no sócio com maior percentual de cotas da 

empresa, nesse caso, figurado pelo empreendedor entrevistado, que detém 80% da 

empresa, conforme constituição do contrato social. 

Entre as atividades desempenhadas pelo sócio, o processo de elaboração de 

estratégias e, consequentemente, tomada de decisões demanda a destinação de 

50% do seu tempo às atividades da empresa, e os demais 50% do seu tempo são 

destinados às atividades de gestão e execução. O empreendedor entende que a 

empresa caminha para que sua participação ativa no processo de gestão seja cada 

vez menor, entretanto, a partir do seu discurso, fica evidente que o processo ainda é 

carente, e há necessidade diariamente de intervenções do proprietário. A 

recomendação do IBGC (2014) vai ao encontro da expectativa do empreendedor, 

mas na prática o processo não corresponde com as práticas sugeridas. 

A empresa caminha para a evolução do processo. Conforme já exposto, o 

processo de gestão participativa é uma realidade no contexto analisado. A 

intervenção e a colaboração nas decisões ocorrem, mesmo que informalmente, por 

meio da participação ativa dos demais gestores, e a decisão restringe-se ao sócio 

majoritário. 

Regiões periódicas fazem parte da abordagem estratégica do gestor. A 

empresa busca atender os interesses do mercado, e o próprio empreendedor alega 

que é fundamental que seus interesses compactuem com os interesses do mercado. 

Acredita que a morosidade no processo de decisão pode trazer impactos negativos 

à organização, principalmente diante do fato de que o mercado é instável e, como já 

explicitado em citações anteriores, aquelas empresas que se abstiverem das 

mudanças inerentes ao seu mercado de atuação estão fadadas ao insucesso. 

Contudo, como exposto, é fundamental que as decisões futuras a serem 

tomadas, impreterivelmente, demandem de fundamentação e subsídio de 

informações que refletem e proporcionam uma análise fiel da organização. Sendo 

assim, por meio das recomendações do IBGC (2014) quanto aos mecanismos e 

órgãos de controle, indica-se 
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i. Proporcionar um registro confiável das informações contábeis, financeiras, 

operacionais, fiscais e estratégicas relevantes, para monitorar a gestão e 

apoiar as tomadas de decisão da administração da empresa; 

ii. Assegurar maior qualidade e segurança dessas informações; 

iii. Obter maior credibilidade perante os fornecedores de capital (bancos, 

sócios, investidores) e demais stakeholders, com potencial impacto positivo 

no custo de capital; 

iv. Gerenciar riscos, evitando contingências para a companhia. 

 

O empreendedor foi questionado quanto às práticas contábeis, e de que 

forma ocorre a elaboração do orçamento financeiro. De acordo com o IBGC (2014), 

as práticas citadas são fundamentais considerando a influência positiva ao negócio, 

tanto quanto a adoção e transparência dos indicadores financeiros. 

Conforme o discurso do empreendedor, a empresa atende parcialmente as 

práticas recomendadas pelo IBGC. Questões relacionadas ao processo contábil são 

totalmente direcionadas a uma empresa terceira, que se encarrega de elaborar as 

demonstrações. Segundo o empreendedor, todas as práticas devem respeitar os 

critérios descritos nos pregões licitatórios, devido ao rigor dos órgãos que elaboram 

as concorrências da quais sua empresa participa – assim, o processo tende a 

respeitar a legislação vigente. Nesse sentido, o empreendedor necessita alinhar as 

práticas operacionais junto ao departamento financeiro e contábil de sua empresa, e 

é fundamental que as informações sejam devidamente inseridas no sistema de 

gestão que a empresa possui, vislumbrando alicerçar o processo com dados 

fidedignos, refletindo toda a movimentação financeira da organização. 

O empreendedor acrescenta que o rigor dos órgãos reguladores contribui 

positivamente para o alinhamento do processo interno – trazendo benefícios que 

acabam estendendo-se às diversas áreas da organização. Um ponto passível de 

melhoria está condicionado à disponibilização de informações ao quadro de 

colaboradores. Hoje as informações financeiras restringem-se aos gestores 

departamentais e sócios. 

Aproveitando a necessidade de exposição aos órgãos que regulamentam a 

participação em licitações, o empreendedor usufrui das informações contábeis para 
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compor o orçamento anual, prevendo receitas e despesas inerentes ao negócio, e 

realizando avaliações trimestrais dos resultados projetados para o ano corrente. A 

verificação periódica contribui para a tomada de decisões, que visam a contribuir 

com o alinhamento estratégico da organização frente à eventualidade de os 

resultados não atingirem o que foi proposto. Ações emergenciais permitem revisar 

as ações estratégicas propostas pelos gestores. 

De acordo com exposto na questão 15, no quadro a seguir constata-se que a 

elaboração do orçamento ocorre com base no histórico financeiro, além dos 

indicadores que compõem a demonstração de exercícios retroativos, supondo maior 

precisão quanto aos resultados futuros estimados. 

 

Quadro 21 – NÍVEL I – Empresa E 

EMPRESA – E 
NÍVEL I – Conselho de Administração e Conselho Consultivo, Mecanismos e Órgãos de Controle 

QUESTÕES ADOTA PRÁTICAS ADOTADAS 

9 SIM “na verdade, um conselho instituído não mas nos temos uma cúpula 
que são pessoas que participam das tomadas de decisão (...)” 

10 NÃO 
“Bom, na verdade eu poço dizer que eu gasto metade do meu tempo 
com planejamentos e metade do meu tempo com gestão de execução 
(...)” 

11 SIM “Sim, na verdade nos ouvimos muitas pessoas mais a batida do 
martelo sempre vem de mim (...)” 

13 SIM 

“Bom, na verdade primeiro a gente procura conhecer que o mercado 
esta oferecendo pra ele e sempre buscar tomar uma decisão antes de 
receber um reflexo dessa mudança principalmente um reflexo negativo 
(...)”   

15 NÃO 

“Bom na verdade a nossa contabilidade é terceirizada então eles 
apresentam pra gente eu venho negociando e conversando com a 
contabilidade de maneira mais estreita até porque isso faz parte da 
rotina do meu trabalho e então para o financeiro para o meu sócio a 
gente apresenta os resultados trimestrais através dos índices (…) Não 
na verdade não são abertas nem pro pessoal que participa da tomada 
de decisão”. 

16 SIM “É feito um orçamento a gente constrói parte do histórico e desse 
histórico o de faturamento existe um orçamento anual (...)” 

Fonte:O autor (2017). 

 

Contudo, as informações financeiras limitam-se ao sócio da empresa, como 

explicitado na questão de número 15, a proposta de realização do orçamento é 

factível com a recomendação do caderno de boas práticas. No primeiro nível de 

análise, a empresa apresenta mais de 50% das práticas recomendadas, sendo que 

no item 15 a proposta corrobora com a recomendação do IBGC (2014) – entretanto, 
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a ausência da exposição de resultados ao quadro de colaborados destoa da 

proposta realizada pelo caderno de boas práticas. 

No Quadro 22, dando continuidade ao processo de análise das boas práticas 

de gestão adotadas pela empresa E, o empreendedor é questionado quanto à 

relação estabelecida junto ao seu quadro de funcionários. Segundo o 

empreendedor, a relação que busca manter com os funcionários tem uma ligação 

direta ao fato de ter sido empregado da empresa e, consequentemente, ter 

vivenciado o outro lado. O profissional alega que suas experiências negativas de 

quando funcionário têm influência direta em seu processo de gestão, e salienta que 

a prerrogativa adotada é de que todos têm autonomia para realizar sugestões e 

críticas. A proposta de uma gestão participativa, segundo o empreendedor, aproxima 

o quadro, usando maior sinergia. De acordo com o sócio, alguns de seus 

funcionários foram seus colegas de trabalho durante o período em que foi 

empregado, e não sócio, da empresa, e aprendeu muito com os colegas. Ciente 

disso, acredita que uma relação ética e transparente, voltada ao incentivo para 

desenvolvimento criativo, pautada na ética, só apresenta benefícios ao seu negócio. 

Quanto aos processos que descrevem a hierarquia da empresa, 

paralelamente à realização da entrevista, o empreendedor foi questionado quanto 

aos processos de trabalho e à formalização de organogramas. Todos os 

documentos que orientam a relação junto aos funcionários foram expostos, 

demonstrando, assim, maturidade no processo de gestão de pessoas. Atividades 

bem descritas e orientação quanto aos gestores responsáveis pelas respectivas 

áreas da empresa facilitam a relação interna, seguindo rigorosamente a 

recomendação descrita no caderno de boas práticas.  

Na questão subsequente, o questionamento foi realizado quanto à definição 

de missão, visão e valores da referida organização. Conforme exposto no quadro a 

seguir, o ponto salientado descreve o motivo pelo qual o empreendedor não realiza 

a adesão de tal proposta. Deixa claro que não é adepto a tal prerrogativa, entretanto, 

vale ressaltar seu ponto de vista diante da questão levantada. Em um trecho da 

entrevista o empreendedor alega: “[...] eu não gosto, eu particularmente não gosto, 

acho um negócio clichê e pouco prático mas parece que o mercado gosta e eu tenho 

que dar o braço a torcer” (Empresário E, 2017). 
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Mesmo que discordando da recomendação de escritores quanto ao processo 

que contribui para a formalização dos princípios e diretrizes da organização, 

segundo Drucker (2011) “[u]ma empresa não se define pelo seu nome, estatuto ou 

produto que faz; ela se define pela sua missão”. O empreendedor ressalta que irá 

render-se às demandas relacionadas ao tema, que surgem inclusive de sua própria 

equipe, quanto à importância da definição e formalização da identidade de sua 

organização. 

Entre as questões que contemplam a dimensão de Nível II, quanto à adoção 

de boas práticas de Governança Corporativa, a questão de número 17 é a única que 

não atende o proposto. Na questão de número 19, o empreendedor é questionado 

sobre os critérios e pré-requisitos no processo de contratação de novos funcionários, 

ou até mesmo sobre a necessidade de uma mão de obra qualificada para a 

execução dos serviços que a empresa propõe-se a realizar. Sobre o assunto, o 

empreendedor ressalta que a necessidade de qualificação é inerente ao seu 

negócio, principalmente pelo fato de se tratar de uma atividade bastante específica. 

É fundamental a experiência ou, dependendo da etapa do processo a ser executado, 

a qualificação e formação técnica para a execução da atividade.  

Por fim, o profissional é questionado sobre o processo de avaliação da 

equipe. Declara que o processo de avaliação é periódico, e que a prerrogativa 

consiste na produtividade, contudo, não se restringe a isso, a qualidade é 

considerada um ponto de suma importância e, diante de seu processo de análise, 

tem valor tão fundamental quanto a produtividade apresentada por aqueles que são 

avaliados. 
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Quadro 22– NÍVEL II – Empresa E 

EMPRESA – E 
NÍVEL II - Conselho de Administração e Conselho Consultivo, Mecanismos, Órgãos de Controle 

e Propriedade  
QUESTÕES ADOTA PRÁTICAS ADOTADAS 

12 SIM 
“Na verdade a gente procura criar uma boa relação até porque 
tanto eu quanto o meu sócio nos dois já estivemos do outro lado 
nas nossas empresas (...)” 

17 NÃO “Não, nós não temos.” 

19 SIM “Para cada tipo de atividade existe vamos dizer assim alguns prés 
requisitos (...) ” 

20 SIM 
“Algumas equipes na verdade que trabalham por produtividade a 
gente faz uma analise mensal de todos os colaboradores dessas 
equipes (...)” 

Fonte:O autor (2017). 

 

Logo, o Quadro 22, que representa o nível II de análise à adoção das 

práticas, apresenta o maior índice de atividades em consonância com as diretrizes 

expostas pelo IBGC (2014), exceto o fato da ausência de adoção de diretrizes 

estratégicas como missão, visão e valores. Porém, é absolutamente coerente 

realizar uma ressalva quanto ao fato da não adesão desse item: durante a 

realização da entrevista, o sócio assegura que não busca pela adoção dessa prática 

propositalmente, pois julga a definição da missão, visão e valores como clichê. 

Conforme sua percepção, afirma que inúmeras empresas fazem questão de 

explicitar tais diretrizes, entretanto, na prática e durante a rotina da empresa, não 

são explicitadas efetivamente as iniciativas previamente descritas. Assegura que a 

melhor alternativa para servir como diretriz ao seus colaboradores é o exemplo dos 

gestores, e adota essa política que, ao seu ver, que vem dando muito certo. 

Reuniões periódicas junto àqueles que possuem cargo de gestão viabilizam que as 

diretrizes da organização sejam expostas e, como multiplicadores, conta com o 

apoio de seu quadro de gestores. 

O empreendedor ainda salienta que determinar uma visão estanque ao 

negocio é algo incoerente, visto que a busca por novos desafios é constante, a 

ampliação de negócios ocorre com frequência, e delimitar a perspectiva do negócio 

por meio de algo estanque não é atrativo, na sua opinião. 

No Quadro 23, composto pelas questões que abrangem a dimensão de 

análise do nível III, as questões ilustram de que forma a empresa E comporta-se 

quanto às recomendações realizadas pelo IBGC (2014).  
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Na questão 14, o empreendedor foi questionado sobre a definição e 

formalização dos processos operacionais, referentes basicamente à orientação 

cedida aos funcionários quanto a forma mais adequada de conduzir suas relações 

junto aos stakeholders. O empresário adere às práticas recomendadas pelo IBGC 

(2014), e descreve que recentemente optou pela prática que vislumbra orientar seus 

funcionários quando se trata de relacionamento ético e transparente junto àqueles 

que fazem parte do ciclo de atividades desenvolvidas pela empresa.  

Um ponto interessante a ser ressaltado em seu discurso é que o profissional 

descreve que o rigor imposto atualmente por seus próprios clientes reflete 

positivamente. Afirma que seu público é extremamente rigoroso, e que isso 

apresenta benefícios indiretos ao negócio, principalmente quanto à conduta que 

deve ser adotada nas imediações das empresas de seus clientes, por conta da 

alocação de funcionários para prestação do serviço. O fato descrito pelo 

empreendedor é de que a empresa possui células de trabalho, que atuam In loco, 

com funcionários instalados nas empresas para as quais prestam serviço. Logo, por 

ser tratarem de empresas de grande porte com um processo de gestão consolidado, 

com processos de trabalho e critérios bem definidos, isso acaba repercutindo 

positivamente no negócio – que involuntariamente beneficia-se, pregando a 

importância de adotar condutas que visam a suprir a expectativa depositada em sua 

empresa. Materiais institucionais como cartilhas e documentos que visam a orientar 

a execução de atividades são extraídos e disseminados a sua equipe, respeitando 

as características do seu negócio. 

O empreendedor elaborou, por meio de material didático obtido em diversas 

fontes, uma cartilha que orienta seus funcionários quanto a um comportamento 

ético, voltado à prestação de serviço de qualidade, visando a contribuir para o 

desenvolvimento positivo de todos que compõem a cadeia em que sua empresta 

está inserida. 

Como reflexo, a definição de atividades e processos de trabalho acaba 

compondo a proposta de sua empresa, quanto ao respeito aos métodos de trabalho 

impostos, mitigando riscos de imagem e, segundo o próprio empreendedor, 

reduzindo o desperdício de tempo/insumos e aprimorando da qualidade dos serviços 

prestados – contribuindo de forma ampla com a proposta da empresa de servir bem 

seus clientes, buscando criar um relacionamento comercial de longo prazo. 
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Ainda sobre a dimensão de nível III, o empreendedor foi questionado sobre o 

futuro da organização, e se eventualmente a empresa detém de um planejamento 

sucessório. Logo, o empreendedor ressalta que, em seu entendimento, isso é algo 

que pode ser deixado para segundo plano, visto que sua idade e de seu sócio 

possibilitam que ambos sejam produtivos por um longo prazo de tempo, ainda, 

demonstrando, assim, certa limitação quanto ao tema questionado. 

Por fim, o empreendedor foi questionado quanto à realização de auditorias 

internas e/ou externas. Assegura que realiza processos similares, entretanto, faz 

isso de forma superficial e que, ao seu ver, não atende os critérios definidos por um 

processo formal de auditoria e, muito menos, o rigor estabelecido por práticas com 

essa característica. 

 

Quadro 23–NÍVEL III – Empresa E 

EMPRESA – E 
NÍVEL III - Conselho de Administração e Conselho Consultivo, Mecanismos e Órgãos de Controle, 

Propriedade e Conflito de Interesses 
QUESTÕES ADOTA PRÁTICAS ADOTADAS 

14 SIM “Mais ou menos seis meses a gente fez um roteiro principalmente com o 
pessoal de compras de como lidar com o fornecedor (...)” 

18 SIM “Existe, a gente tem e cada função tem (...)” 
 

21 NÃO “Na verdade não como os dois sócios um tem vinte e oito e o outro tem 
vinte e seis anos.” 

22 NÃO 

“Na verdade não existe alguns processos que a gente faz de 
conferencia tanto na parte de gestão quanto na parte operacional mais 
são processos que são orientados e que não da pra dizer que é uma 
auditoria e externa também não..” 

Fonte:O autor (2017) 

  

Conforme proposta de análise estabelecida por esta pesquisa, a empresa E, 

de forma abrangente, apresenta consonância com 9 dos 14 itens. Ponto interessante 

que vale ressaltar é o fato de o empreendedor ter consciência dos pontos passíveis 

de melhoria e, em alguns aspectos, conforme citado o exemplo da adoção de 

missão, visão e valores, a não adesão está condicionada ao fato de não 

compreender tais práticas como fundamentais ao seu negocio. A empresa é gerida 

por um empreendedor jovem, que entende o mercado como algo que apresenta uma 

volatilidade constante; a mudança de praticas é algo inerente ao seu processo de 

gestão e, segundo o próprio empreendedor, o estabelecimento de seu negócio no 
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mercado tem relação direta com a adesão às praticas estabelecidas por órgãos 

regulamentadores, sim. Contudo, o fato de achar alternativas que supram as 

demanda dos seus clientes é a chave do sucesso, adequar-se às demandas 

específicas e se dispor a fazer aquilo que muitas vezes seu concorrente não faz 

trazem benefícios constantes ao seu negócio. 
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4.3 A ADOÇÃO DE PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA EM 
RELAÇÃO AO NÍVEL DO POTENCIAL DO EMPREENDEDOR 

 

Após análises das informações obtidas por meio da coleta de dados, visando 

a atender os objetivos propostos por esta pesquisa, neste capítulo é possível 

averiguar se ocorre algum tipo de relação entre o potencial empreendedor e a 

adoção de boas práticas de Governança Corporativa em empresas de pequeno 

porte. O quadro a seguir ilustra quais são os resultados obtidos após a aplicação de 

ferramentas que vislumbram identificar as especificidades individuais dos sócios, 

além das respectivas práticas de gestão empregadas nas companhias analisadas. 

 

Quadro 24 – Nível Potencial Empreendedor 

Empreendedor Potencial Empreendedor 
Nível de Adoção de Boas 
Práticas de Governança 

Corporativa 
A Macro Empreendedor Nível I 
B Empreendedor Nível I 
C Empreendedor Nível I 
D Empreendedor Nível I 
E Empreendedor Nível I 

Fonte: O autor (2017). 

 

Com base nos resultados apresentados, é possível evidenciar que o potencial 

empreendedor apresenta relação com o nível de adoção de práticas de Governança 

Corporativa. Entre as empresas analisadas, todas encontram-se no Nível I de 

adoção de práticas de Governança Corportiva, porém, evidenciaram-se diferenças 

na adoção de práticas que pertencem a outros níveis de governança. 

Ressalta-se o Empreendedor A, que apresenta seu potencial em nível macro, 

com base no método de análise pré-estabelecido. Contudo, quando nos referimos à 

análise quanto ao nível de adoção de práticas de Governança Corporativa, a 

empresa apresentou o mesmo nível das demais pesquisadas, identificando-se, em 

contrapartida, a adoção de práticas nos demais níveis, com forte presença de 

práticas pertencentes ao nível II.  

Já o Empreendedor B apresentou, como os demais pesquisados, seu 

potencial em nível empreendedor. Entretanto, em relação às práticas adotadas, a 

concentração limita-se ao primeiro nível, não atendendo apenas processos 
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inierentes à elaboracao de uma orcamento anual. Sobre os demais requisitos 

propostos em outros níveis, a empresa não atende absolutamente nenhum deles. 

O Empreendedor C, por sua vez, taméem apresenta pontecial em nível 

empreendedor, e atende a duas práticas do primeiro nível e uma prática inerente ao 

nível II. 

Quando retrata-se o empreendedor D, é possível constatar que entre os 

demais análisados a empresa é a que apresenta menor incidência na adoção de 

práticas de governança, com o total de duas práticas entre as dezesseis propostas 

no tres níveis de análise, atendendo a um critério exposto no nivel I e outro no nível 

II. 

Por fim, o empreendedor E, entre aqueles que apresentam o potencial em 

nível empreendedor, é aquele que apresenta maior incidência na adoção de 

práticas, equivalentes inclusive ao empreendedor A, descrito com potencial 

empreendedor em nível Macro. A concentracção maior em percentual, inclusive, 

está atrelada às iniciativas do nivel III, com 75% de adesão das práticas descritas 

nesse nível. Devido à ausencia na adoção de duas práticas inseridas no primeiro 

nível de análise, a empresa E encontra-se no primeiro nível de adoção de práticas 

de Governanca Corporativa. Vale ressaltar que os critérios estipulados pelos seus 

clientes para que a empresa possa realizar a prestação de seus serviços, segundo o 

próprio empreendedor, têm um peso considerável – entre sua carteira de clientes, a 

composição é constituida por multinacionais e oórgãos públicos, que são atendidos 

em sua grande maioria por meio da participação de livres concorrências e licitações. 

Ainda, vale lembrar que se realizada uma análise pela quantidade total de 

práticas adotadas, sem levar em conta os níveis previamente estabelecidos 

conforme exposto na metodologia da pesquisa, o Empreendedor A apresentaria 

melhor desempenho na adoção das práticas de Governança Corporativa, devido à 

quantidade geral de práticas aderidas. Todavia, torna-se fundamental estabelecer 

práticas condizentes com cada nível, em queo nível I apresenta iniciativas 

fundamentais a um processo de gestão que possa alicerçar a adesão de práticas 

subsequentes.  

A distribuição orientada dos requisitos que contemplam as dimensões de 

análise de cada nível de adoção de boas práticas de Governança Corporativa foi ao 

encontro da premissa exposta pelo caderno do IBGC, que vislumbra atender “três 
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questões-chave aplicáveis a essas empresas: a coesão dos acionistas, o 

direcionamento estratégico e o planejamento da sucessão”. (IBGC, 2014). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A aplicação da metodologia proposta permitiu que a pesquisa atendesse ao 

seu objetivo geral de realizar um diagnóstico quanto à adoção de práticas de 
governança por empresas de pequeno porte em relação ao nivel do potencial 
do empreendedor, propiciando, como resultado, informações relevantes que 

contribuem para a compreensão da relação entre os pontos de análise. 
No diagnóstico das empresas de pequeno porte pesquisadas, identificou-se a 

adoção de práticas de governança vinculadas à profissionalização da gestão. 

Iniciativas relacionadas à adoção de práticas mais complexas, em sua maioria, estão 

condicionadas às caracteristícas específicas de cada negócio e segmento. O rigor 

do mercado de atuação, critérios estabelecidos por clientes e fornecedores causam 

grande influência no processo de profissionalização das respctivas empresas. 

Outros exemplos cabem ser expostos com base nas entrevistas realizadas durante o 

desenvolvimento dessa pesquisa. 

Empresas que apresentam uma quantidade mais expressiva de 

colaboradores com as devidas nomeações de gestores demonstram maior tendência 

à adoção de práticas, tal qual o é possivel constatar referenciando como exemplo as 

empresas A e E, que respectivamente atendem 9 das 14 práticas dispostas no 

processo de análise desta pesquisa. Outros fatores também valem serem 

ressaltados, como o faturamento médio, a constituição de um organograma que 

descreve os cargos de forma hierarquica dentro da estrutura do negócio, além do 

fluxograma de atividades. 

Não identificou-se a presença de conselho de administração constituído, 

porém, 4 das 5 empresas pesquisadas possuem conselhos consultivos sem 

quantidade definida de membros, sem critérios claros para a participação no 

conselho, e ainda com reuniões informais e não periódicas. O papel desse conselho 

cerca-se no apoio à tomada de decisão em situações nas quais os empreendedores 

julgam não possuir todo o conhecimento necessário para tal.  

O CEI, método validado internacionalmente entre as ferramentas de análise 

utilizadas na pesquisa, permitiu a identificação de características relevantes dos 

pesquisados enquanto empreendedores, e os resultados apresentados substanciais 
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que o desdobramento da pesquisa ocorresse da forma proposta, alicerçando as 

afirmações que serviram como subsidio para as demais etapas. 

Precedente às informações obtidas que serviram como subsídio, foi realizada 

a análise da adoção de práticas de Governança Corporativa em relação aos níveis 

do potencial empreendedor. permitiu identificar que o potencial empreendedor 

apresenta relação com o nível de adoção de Práticas de Governança Corporativa, 

porém com necessidade de ampliação da pesquisa para outros empreendedores.  

No que tange à relação entre potencial empreendedor e adoção de práticas 

pautado nas evidências, foram encontradas relações, das quais destaca-se o caso 

de o empreendedor A ser classificado como macroempreendedor, e os demais 

empreendedores entrevistados serem classificados como macroempreendedores. 

No caso do empreendedor A, identificou-se a adoção de práticas de governança dos 

diferentes níveis, porém, segundo a metodologia aqui adotada, em que para ser 

classificado em níveis superiores deveria-se adotar todas as práticas do nível 

anterior, seu negocio foi classificado como nível I – mas, dentre as práticas contidas 

no nível II, por exemplo, a empresa apenas não pratica umas delas. Esse aspecto 

pode ser compreendido como uma possível relação, poéem, em decorrência de os 

outros entrevistados serem classificados igualmente como Empreendedores, no que 

tange ao seu potencial, e seus negócios serem categorizados com adoção de 

práticas de governança corporativa em nível I, não foi possível evidenciar outras 

relações. 

Em decorrência das evidências encontradas, sugere-se como pesquisa futura 

uma análise quantitativa a partir da aplicação do instrumento CEI, junto a um 

questionário desenvolvido a partir da proposta da classificação da adoção de 

governança em níveis (conforme apresentado na metodologia deste trabalho), para 

comprovar ou não a relação do potencial empreendedor com o nível de adoção de 

práticas de governança. 

O desenvolvimento da pesquisa desencadeou a identificação de estudos 

futuros que poderiam contribuir com o desenvolvimento de práticas voltadas às 

empresas de pequeno porte. A análise permite que sejam realizadas ações práticas 

que vislumbrem a adesão de práticas que atendam pontos passíveis de melhorias. 

O desenvolvimento de projetos futuros embasados nas técnicas utilizadas chamou a 

atenção dos próprios pesquisados, que demonstram interesse absoluto em relação à 
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obtenção dos resultados obtidos com a pesquisa, motivados, principalmente, pelo 

fato relacionado à melhoria de desempenho quanto ao empreendedor, além da 

possibilidade de aprimoramento e implementação de práticas de gestão que 

corroboram com os princípios da Governança Corporativa. 

Os resultados da pesquisa, demonstram uma contribuição prática aos 

interesses dos próprios empreendedores, no que se refere a um método que 

possibilita realizar uma autoanálise, viabilizando a identificação de pontos passíveis 

de serem desenvolvidos, quando nos referimos especificadamente ao indivíduo 

empreendedor, além de permitir o aprimoramento do processo de gestão, utilizando 

de conceitos e indicadores propostos pela bibliografia – auxiliando, assim, na 

fundamentação da tomada de decisões futuras junto as suas respectivas empresas, 

quanto ás práticas de gestão adotadas.  

Em relação aos benefícios atribuídos a partir da identificação do potencial 

empreendedor e do nível de evidenciação das empresas em relação à adoção de 

mecanismos de Governança Corporativa, levando em conta as características 

intrínsecas aos respectivos negócios, especificados pelo recorte da pesquisa, 

vislumbrou-se, assim, após a análise dos dados, contribuir com um processo de 

melhoria contínua que auxilie no desenvolvimento de estratégias que se referem 

desde à captação de recursos de forma consciente, até a outros pontos inerentes ao 

processo de gestão –  possibilitando a ascensão sustentável e a perenidade das 

empresas, mediante a análise apresentada por intermédio da realização desta 

pesquisa. 
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A – ROTEIRO DE PESQUISA 

 

I. INFORMAÇÕES PESSOAIS 

 

Preencha os espaços vazios com seus dados pessoais e selecione as alternativas 

apropriadas.  

 

D0. Cidade / Estado: ________________  

 

D1. Data de Nascimento: _____/_____/_____  

 

D2. Sexo:  

[   ] Feminino  

[   ] Masculino  

 

D3. Formação Acadêmica 

[   ] Ensino médio incompleto 

[   ] Ensino médio completo 

[   ] Ensino Superior / Técnico. Área de conhecimento: __________ 

[   ] Pós Graduação  

[   ] Mestrado 

[   ] Doutorado / Pós Doutorado 

[   ] NULA 

 

D4. Já possuiu algum tipo de vinculo empregatício anteriormente quer seja ele 

formal ou informal? (nesta pesquisa estágio não é considerado trabalho).  

[   ] Sim (formalmente, com nomeação ou carteira assinada)  

[   ] Sim (informalmente, free lance, sem nomeação ou carteira assinada)  

[   ] Não 

[   ] NULA 
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II. INFORMAÇÕES DA EMPRESA / NEGÓCIO  
 

D5. Sua empresa / negócio possui quanto tempo de constituição? (formal ou 

informal)  

[   ] até 2 anos  

[   ] acima de 2  até 5 anos  

[   ] acima de 5  até 10 anos  

[   ] acima de 10 a  20 anos 

[   ] mais de 20 anos 

[   ] NULA 

 

D6. Sua empresa / negócio presta serviços ou comercializa produtos para; (caso sua 

empresa / negócio possui relação comercial com mais de um seguimento devera 

marcar mais de uma opção). 

[   ] Consumidor final  

[   ] Para o setor privado (comercio varejista / atacadista, industrias, etc.)  

[   ] Para o setor público 

[   ] NULA 

 

D7. Sua empresa / negócio se enquadra em quais dos faturamentos a seguir; 

[   ] a partir de R$ 360 mil até R$ 3 milhões e 600 mil / ano (Pequena) 

[   ] a partir de R$ 3 milhões 600 mil até R$ 6 milhões / ano (Média Grupo IV) 

[   ] a partir de R$ 6 milhões até R$ 20 milhões / ano (Média Grupo III) 

[   ] NULA 

 

III. POTENCIAL EMPREENDEDOR 
 
Por favor, responda todos os itens abaixo tão honestamente quanto puder. 

 

Assinale com um (X) qual alternativa melhor descreve seu comportamento ou 

maneira de ser para cada um dos 33 pares de afirmações apresentadas a seguir.   
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01  
Objetivos por escrito para este negócio são cruciais.   

É suficiente saber a direção geral em que você está indo.   

02  
Eu gosto de pensar em mim mesmo como uma pessoa habilidosa.   
Eu gosto de pensar em mim mesmo como uma pessoa criativa.   

03  

Eu não teria iniciado esse negócio se eu não tivesse certeza de que seria bem 

sucedido.  
 

Eu nunca terei certeza se este negócio dará certo ou não.   

04  

 

Eu quero que este negócio cresça e torne-se poderoso.   
O real propósito deste negócio é dar suporte a minha família.   

05  

 

A coisa mais importante que eu faço para este negócio é planejar.   
Sou mais importante no gerenciamento do dia-a-dia deste negócio.   

06  

 

Eu gosto de abordar situações de uma perspectiva otimista.   
Eu gosto de abordar situações de uma perspectiva analítica.   

07  
Meu objetivo primário neste negócio é sobreviver.   
Eu não descansarei até que nós sejamos os melhores.   

08  
Um plano deveria ser escrito para ser efetivo.   

Um plano não escrito para desenvolvimento é suficiente.   

09  
Eu provavelmente gasto muito tempo com este negócio.   
Eu divido meu tempo entre este negócio, família e amigos.   

10  
Eu tendo a deixar meu coração governar minha cabeça.   
Eu tendo a deixar minha cabeça governar meu coração.   

11  
Minhas prioridades incluem um monte de coisas fora este negócio.   
Uma das coisas mais importantes em minha vida é este negócio.   

12  

 

Eu sou aquele que tem de pensar e planejar.   
Eu sou aquele que tem que fazer as coisas.   

13  

 

As pessoas que trabalham para mim trabalham duro.   

As pessoas que trabalham para mim gostam de mim.   

14  
Eu anseio pelo dia em que gerenciar este negócio será simples.   

Se gerenciar ficar muito simples, eu iniciarei outro negócio.   

 
15  

 

Eu penso que eu sou uma pessoa prática.   

Eu penso que sou uma pessoa imaginativa.   
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16  

 

O desafio de ser bem sucedido é tão importante quanto o dinheiro.   

O dinheiro que vem com o sucesso é a coisa mais importante.   

17 

Eu sempre procuro por novas maneiras de se fazer as coisas.   

Eu procuro estabelecer procedimentos padrões para que as coisas sejam feitas 

certas.  
 

18 
Eu penso que é importante ser otimista.   

Eu penso que é importante ser lógico.   

19 
Eu penso que procedimentos operacionais padrões são cruciais.   

Eu aprecio o desafio de inventar mais do que qualquer coisa.   

20 
Eu gasto tanto tempo planejando quanto gerenciando este negócio.   

Eu gasto a maior parte do meu tempo gerenciando este negócio.   

21 
Eu tenho percebido que gerenciar este negócio cai na rotina.   

Nada sobre gerenciar este negócio é sempre rotina.   

22 
Eu prefiro pessoas que são realistas.   

Eu prefiro pessoas que são imaginativas.   

23 
A diferença entre os concorrentes é a atitude do proprietário.   

Nós temos alguma coisa que fazemos melhor do que os concorrentes.   

24 
Meus objetivos pessoais giram em torno deste negócio.   

Minha vida real é fora deste negócio, com minha família e amigos.   

25 
Eu adoro a idéia de tentar ser mais esperto que os concorrentes.   

Se você mudar muito, você pode confundir os clientes.   

26 
A melhor abordagem é evitar o risco tanto quanto possível.   

Se você quer exceder a concorrência, você tem que assumir alguns riscos.  

27 
Eu odeio a idéia de pegar dinheiro emprestado.   

Empréstimo é somente outra decisão de negócios.   

28 
Qualidade e serviços não são suficientes. Você tem que ter uma boa imagem.   

Um preço justo e boa qualidade é tudo o que qualquer cliente realmente deseja.   

29 
As pessoas pensam em mim como um trabalhador esforçado.   

As pessoas pensam em mim como alguém fácil de se relacionar.   

30 
Os únicos empreendimentos que este negócio faz são aqueles relativamente 

seguros.  
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Se você quer que este negócio cresça, você tem que assumir alguns riscos.   

31 
A coisa que eu mais sinto falta em trabalhar para alguém é a segurança.   

Eu realmente não sinto falta de trabalhar para alguém.   

32 
Eu me preocupo com os direitos das pessoas que trabalham para mim.   

Eu me preocupo com os sentimentos das pessoas que trabalham para mim.   

33 
É mais importante ver possibilidades nas situações.   

É mais importante ver as coisas das maneiras que elas são.   

 

IV. PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 

D8. Para iniciar, você poderia me contar como nasceu a empresa? Com qual 

propósito e quem fazia/faz parte dela?  

 

D09. Conforme o contrato social da empresa, como são distribuídos os percentuais 

das cotas da empresa?  

 - A empresa possui Conselho de Administração? Se sim, como ele foi 

composto?  

 - O Conselho é consultivo ou deliberativo?   

 

D10. A sua atividade rotineira na empresa é mais caracterizada como gerencial ou 

estratégica? Você poderia exemplificar as atividades que a caracterizam?   

 

D11. Como ocorre o processo de tomada de decisão estratégica? Poderia me 

descrever alguma decisão estratégica que tomou recentemente?  

- O processo de tomada de decisão estratégica é centralizado no(s) sócio(s) com 

maior percentual de cotas da empresa?  

- A empresa recorre a opinião de terceiros sejam, familiares, empresas de 

consultoria, entre outros? 

- Em situações que ocorrem divergências nas decisões, como ocorre a decisão 

final? Poderia me contar alguma?  

- Nas decisões referentes ao futuro da empresa, o que costumasse dar mais peso: 

os interesses dos sócios ou o mercado?  
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- A empresa possui algum comitê que dê apoio ao processo de decisão? 

 

D12. Como é a relação entre sócios e funcionários? Você poderia descrever 

algumas práticas dessa relação?  

 

D13. Como a empresa responde as mudanças do mercado diante de um ambiente 

competitivo?   

 

D14. Como ocorre a relação com os fornecedores? Existe algum documento interno 

que oriente essas relações?  

 - E a relação com outros stakeholders? Por exemplo: bancos; clientes; 

sindicatos; órgãos de controle? 

 

D15. De que forma são realizadas as demonstrações contábeis da organização? 

Quais os mecanismos/ferramentas que a empresa utiliza em suas demonstrações?  

 - As demonstrações são abertas para os funcionários? Se sim, como isso é 

feito? 

  

D16. A empresa faz Orçamento anual? Como esse orçamento é construído?  

- No desenvolvimento do orçamento, mensura-se os custos e despesas da operação 

além de metas de vendas / produção?   

- A empresa possui indicadores? Como faz o acompanhamento?  

  

D17. A empresa tem formalizado sua missão, visão e valores? Caso sim, o quadro 

de funcionários tem acesso de que forma aos princípios descritos?  

 

D18. Existe uma descrição das atividades a serem realizadas pelos funcionários?  

- A empresa possui código de ética e/ou conduta? Como isso é trabalho 

internamente?  

- A empresa possui algum canal de denúncia? 

 

D19. Como ocorre o processo de contratação de novos funcionários? A empresa 

demanda de conhecimentos técnicos para execução de suas atividades?  
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D20. A empresa realiza o processo de avaliação de desempenho do quadro de 

colaboradores periodicamente? De que maneira?  
 
D21. A empresa possui um processo de planejamento sucessório dos sócios? Você 

poderia me descrever?  

 

D22. A empresa passa por algum tipo de auditoria interna ou externa? Qual?  

- Com qual objetivo vocês realizam a auditoria?  

- Ela é desenvolvida de forma independente?  

 


