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RESUMO 
 
O presente artigo tem por objetivo apresentar um conjunto de ferramentas de gestão 
para pequenas e médias empresas (PME), com vistas a aumentar sua capacidade 
de obtenção de crédito (atratividade) junto ao sistema financeiro. A seleção das 
ferramentas baseou-se em algumas práticas de governança corporativa, bem como 
nos Princípios do Equador, na resolução 4327/14, e em demonstrativos contábeis 
que foram adequados a esse tipo de empresa e a esses objetivos. Partiu-se do 
pressuposto de que a adoção dessas ferramentas de gestão pode fortalecer a 
atratividade dessas empresas, por meio da ampliação da transparência, e da 
demonstração de sustentabilidade econômica, social e ambiental. Do ponto de vista 
metodológico, a escolha das ferramentas seguiu: (1) identificação das principais 
características das PME que impactam na capacidade de obtenção de crédito; (2) 
identificação das práticas de governança pertinentes às PME; (3) identificação das 
diretrizes e normas preconizadas nos referidos princípios e resolução pertinentes às 
PME; (4) seleção de ferramentas de gestão baseadas nos aspectos levantados. A 
principal contribuição do estudo é indicar às PME, de forma clara e factível, 
ferramentas de gestão que possam melhorar sua capacidade de comunicação e de 
negociação com os agentes financeiros, além de contribuir também com a gestão 
propriamente dita, com impacto em seu desempenho. Nesse sentido, há uma 
sinergia entre os dois resultados, pois, ao melhorar seu desempenho também amplia 
a capacidade de obtenção de crédito. 
 
Palavras-chave: Governança Corporativa; Pequenas e Médias Empresas; 
Princípios do Equador; crédito bancário. 



ABSTRACT 
 
The purpose of this article is to present a set of management tools for small and 
medium - sized enterprises (SME), with a view to increasing their ability to obtain 
credit (attractiveness) from the financial system. The selection of the tools was based 
on some corporate governance practices, as well as on the Equator Principles, 
resolution 4327/14, and on financial statements that were appropriate for this type of 
business and for those purposes. It was assumed that the adoption of these 
management tools can strengthen the attractiveness of these companies, through 
the increase of transparency, and the demonstration of economic, social and 
environmental sustainability. From the methodological point of view, the choice of 
tools followed the following steps: (1) identification of the main characteristics of the 
SME that impact the capacity to obtain credit; (2) identification of governance 
practices relevant to SME; (3) identification of the guidelines and norms advocated in 
said principles and resolution pertinent to SME; (4) selection of management tools 
based on the aspects raised. The main contribution of the study is to indicate to 
SME, in a clear and feasible way, management tools that can improve their 
communication and negotiation skills with financial agents, as well as contribute to 
the management itself, with an impact on its performance. In this sense, there is a 
synergy between the two results, because by improving its performance, it also 
increases the capacity to obtain credit. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

As pequenas e médias empresas (PME), em que pese sempre terem sido 

responsáveis por números expressivos referentes ao cenário de desenvolvimento 

econômico-social, tanto no âmbito nacional quanto no mundial, vêm apresentando 

significativa importância para todos os países refletindo em suas economias e 

governos. 

Pesquisa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE, 2014) constatou que 27% do valor adicionado do conjunto de atividades 

pesquisadas do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro foram gerados por Pequenas 

e Médias Empresas (PME), ou seja, essas são responsáveis por quase um terço 

dessa fatia. 

Outro número de extrema relevância desse setor no Brasil dessa pesquisa é 

o percentual que vem aumentando na série histórica referente ao indicador citado, 

uma vez que, em 1985, o indicador representava 21% segundo a mesma pesquisa, 

e em 2001 já se alcançava 23,2%. 

No que se refere à geração de empregos formais, no mesmo período, o 

crescimento foi de 44% em serviços, e aproximadamente 70% dos empregos 

gerados no comércio (SEBRAE, 2014). Outro dado importante do levantamento 

ressalta que 50% das remunerações do setor formal de comércio foram pagas, em 

2011, por PME, o que demonstra um crescimento de não só mais uma fatia da 

economia, mas um setor necessário e um pilar que compõe e sustenta uma grande 

parte da economia do país tendo importante reflexo em todo o sistema econômico 

nacional. 

As PME também têm grande participação nas contas públicas segundo 

apresentou no período de janeiro a julho de 2015 o Sistema Integrado de 

Administração de Serviços Gerais (SIASG), mostrando que a participação das PME 

nas compras públicas foi de R$ 10,78 bilhões, representando 37,2% do total gasto 

pelo Governo Federal em licitações, fortalecendo os números anteriores e a 

relevância das PME frente ao cenário econômico atual (BRASIL, 2015). 

Assim, as PME avançam no campo público demonstrando capacidade para 

atender a esse setor tendo maior visibilidade do governo. Fica evidente o 

crescimento e a importância das PME frente à economia nacional nos últimos anos e 

isso é demonstrado através de números e geração de retorno para o país, pois se 
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observa que cada vez mais os pequenos negócios tornam-se importantes na maioria 

dos países – no Brasil não é diferente.  

As PME são responsáveis por mais de 90% dos empregos no país. Em 

virtude da percepção dessa categoria e através do reconhecimento da importância 

desse grupo empresarial, foi criado o Estatuto da Microempresa e Empresa de 

Pequeno Porte com a lei 9.841 de 5 de outubro 1999 uma vez que o crescimento do 

faturamento de empresas desse porte mostrou-se significativo.  

No entanto, os valores estabelecidos na referida lei, foram alterados em 

2004, pelo Decreto nº 5.028, de 31 de março, resultando nos valores vistos no 

quadro 1 a seguir, definidores da micro e da pequena empresa: 

 

QUADRO 3 – CLASSIFICAÇÃO DAS MPE POR FATURAMENTO – DECRETO 5.028/2004 

ENQUADRAMENTO MICROEMPRESA PEQUENA EMPRESA 

Estatuto da Microempresa e 
da Empresa de Pequeno 
Porte 

Receita bruta igual ou 
inferior a R$ 433.755,14 

Receita bruta superior a R$ 
433.755,14 e igual ou inferior 
a R$ 2.133.222,00 

Simples 
Faturamento anual de até 
R$ 240.000,00 

Faturamento anual de R$ 
240.000,01 até R$ 
2.400.000,00 

FONTE: ADAPTADO DE BRASIL (2004) 

 

A referida classificação foi alterada, quando em 2006, a Lei Complementar 

123, daquele mesmo ano, trouxe, em seu artigo 3º, sob os incisos I e II os seguintes 

valores: 

 

Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar consideram-se 
microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade 
empresária, a sociedade simples, a empresa individual de 
responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 
da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), 
devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: 
I - no caso da microempresa aufira, em cada ano-calendário, receita 
bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil 
reais); e 
(...) 
II - no caso de empresa de pequeno porte aufira, em cada ano-
calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e 
sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 
(quatro milhões e oitocentos mil reais).   (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 155, de 2016). 
(BRASIL, 2006, ACESSO ELETRÔNICO). 
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Novamente foram alterados valores em 2011, pela Lei Complementar nº 

139, de 10 de novembro e, em 2016, outra alteração foi efetuada, com algumas 

alterações de valores no que tange à Empresa de Pequeno Porte, pela Lei 

Complementar 155/2016.  

Mas as PME podem ter suas classificações variadas dependendo das 

instituições que as tratam, pois, o enquadramento, o objetivo, e a pesquisa de cada 

instituição seguem um parâmetro e um fim diferentes. O Banco Nacional do 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) também trata as PME pelo 

faturamento bruto. Enquanto o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

as consideram pela quantidade de empregados que possuem. Uma PME possui 

entre 10 e 249 empregados. Acima dessa quantia, considerar-se-á uma grande 

empresa (IBGE, 2003).  

Toda e qualquer empresa, para fins de suas operações, necessita de capital 

para operar, o capital de giro. Segundo Matias (2006) a expressão capital de giro 

refere-se aos recursos correntes ou de curto prazo da empresa, geralmente 

identificados como aqueles capazes de serem transformados em dinheiro no caixa 

dentro do exercício fiscal em curso, isto é, no prazo limite de um ano. 

Esse capital representa a liquidez da empresa e sua força de operação, 

porém, nem sempre as empresas conseguem usufruir desse poder de operação. 

Segundo Pinheiro e Cabral (1998), as políticas monetárias estabelecidas no país, 

podem gerar taxas de juros altas e spreads. E, mesmo o crédito sendo reduzido em 

sua procura, a maior parte dos recursos tomados como empréstimos pelas 

empresas são aplicados como capital de giro, demonstrando que os empréstimos 

para pagamento em longo prazo, não parecem ser a preferência das micro e 

pequenas empresas. Ainda, o BNDES, parece ser a principal fonte de recursos de 

longo prazo, no Brasil. 

Excluindo-se o BNDES, muitas dessas pequenas e médias empresas são 

financiadas seja por meio dos seus sócios, por agentes financiadores, ou por 

investidores e, de acordo com Silva (2000), a segurança para decidir sobre a tomada 

de um crédito, deve se fundamentar na confiabilidade das informações e na 

modelagem eficiente dessas informações. Após isto, deve haver a escolha de uma 

alternativa de projeto e a devida avaliação do impacto que essa alternativa terá 

sobre as finanças da empresa e no objetivo específico que a empresa visa com tal 

alternativa.  
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Essa discussão remete, então, à governança corporativa que, segundo 

Castro (2014), é o conjunto de práticas administrativas que visam otimizar o 

desempenho das empresas, com seus negócios, produtos e serviços, ao proteger, 

de maneira equitativa, todas as partes interessadas, as quais são acionistas, 

clientes, fornecedores, credores, funcionários e governos, facilitando o acesso às 

informações básicas da empresa e melhorando o modelo de gestão. 

Tal modelo de gestão será de grande importância quando da busca de 

efetivação de operação de crédito, pois o risco precisa ser avaliado em todo seu 

potencial e, conforme ensina Schrickel (2000), é impossível o crédito totalmente livre 

de risco, podendo haver, no entanto, uma minimização do mesmo para que seu 

impacto seja suportado, trazendo vantagens e compatibilidade com o montante 

emprestado. O risco maior em uma operação de empréstimo é desconhecer o 

tomador e suas capacidades, assim como desconhecer a destinação do 

empréstimo.  

Além disso, no que tange ao cenário econômico mundial, com oscilações e 

incertezas macroeconômicas, o papel de uma regulação financeira tem se tornado 

mais presente com um olhar mais impulsivo do mercado e dos países que 

necessitam de uma política nesse âmbito. Nesse sentido, a questão de pesquisa é 

como as práticas de governança corporativa, baseadas nos Princípios do Equador e 

na Resolução 4327/2014 do Banco Central do Brasil podem ampliar as chances de 

acesso ao crédito bancário por PME? 

Para alcançar tal objetivo o estudo buscou: (1) apresentar e compreender as 

principais diretrizes dos Princípios do Equador e da Resolução 4327/2014; (2) 

identificar dentre as principais diretrizes dos Princípios do Equador e da resolução 

4327/2014, aquelas que podem ser incorporadas por PME com vistas a ampliar sua 

capacidade de acesso ao crédito; e por fim, (3) propor ajustes no modelo de gestão 

PME que facilitem a obtenção de crédito em instituições financeiras.  

Justifica-se o presente estudo pela importância do tema, pois, este vem 

alcançando patamares significativos em todo ambiente empresarial.  

Os pequenos, os médios empresários e até mesmo os de grande porte, por 

vezes têm necessidade de governança corporativa, mas, não contam com 

informações suficientes para solicitar essa ferramenta imprescindível na organização 

das atividades cotidianas de uma empresa.  
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As PME, independentemente do setor a que pertençam, têm como principal 

necessidade o crédito e esse assunto são sempre sensíveis à sua análise e 

concessão. É possível, através de práticas de governança corporativa, um olhar 

mais aguçado para esse assunto que vem ganhando cada vez mais relevância no 

âmbito nacional e no global, assim fica evidente a implantação das práticas de 

governança corporativa com efeitos positivos em analises de créditos perante os 

setores em que atuam. 

Para a consecução dos objetivos traçados deste artigo, será abordada a 

fundamentação teórica, que conceitua a governança corporativa, apresenta seus 

princípios, implantação e vantagens, e ainda, descreve a governança corporativa 

nos princípios do equador e a resolução 4.327/2014, do Banco Central do Brasil e a 

legitimidade. Em seguida se apresenta os aspectos metodológicos utilizados para 

responder ao objetivo geral do presente artigo. A análise e discussão do impacto dos 

princípios do equador na análise de crédito das pequenas e médias empresas. E, 

finalmente, as considerações finais com a conclusão dos resultados alcançados 

nesse estudo. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Para a realização da pesquisa proposta, cabe iniciar as referências teóricas 

conceituando a governança corporativa, em seguida seus princípios, implantação e 

vantagens para mais adiante se possa relacioná-la com os princípios do equador. 

 

2.1 GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 

Governança corporativa é um tema complexo e ainda hoje, bastante 

discutido. Para Oliveira (2006), sua origem deu-se através de um tripé “formado pelo 

Fundo LENS, pelo relatório Cadbury e pelos princípios da OCDE (Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico); e o filtro básico do processo 

corresponde à Lei Sarbanes-Oxley.” (OLIVEIRA, 2006, p.12). 

A definição de Oliveira (2006) pode ser visualizada através da Figura 1, a 

seguir apresentada.  
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FIGURA 1 – ORIGEM DA GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: ADAPTADO DE OLIVEIRA, 2006, p. 12. 

 

A governança corporativa tem como objetivo melhorar o processo de tomada 

de decisões dentro das organizações de forma transparente, visando proteger todos 

os setores. Em sua essência, correspondente a todos os processos, costumes e leis 

da administração de uma empresa. Possui como principal objetivo, recuperar e 

garantir a fidedignidade da organização para com os acionistas, a fim de garantir 

que os comportamentos dos executivos estejam alinhados com os objetivos dos 

acionistas.  

Oliveira (2006) conceitua a governança corporativa como 

 

o conjunto de práticas administrativas para otimizar o desempenho 
das empresas – com seus negócios, produtos e serviços – ao 
proteger, de maneira equitativa, todas as partes interessadas – 
acionistas, clientes, fornecedores, credores, funcionários, governo -, 
facilitando o acesso a informações básicas da empresa e 
melhorando o modelo de gestão. (OLIVEIRA, 2006, p. 17).  
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Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2015), 

órgão de principal referência neste quesito, atuando desde 1995, define a 

governança corporativa como 

 

sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, 
monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre 
sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e 
controle e demais partes interessadas. As boas práticas de 
governança corporativa convertem princípios básicos em 
recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de 
preservar e otimizar o valor econômico de longo prazo da 
organização, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para a 
qualidade da gestão da organização, sua longevidade e o bem 
comum. (IBGC, 2015, ACESSO ELETRÔNICO). 

 

Portanto, podemos afirmar que sua importância é inquestionável na 

economia global, mesmo tratando-se de um tema relativamente recente, com 

surgimento nos anos mil novecentos e noventa e ainda assim, um tema que não 

para de ser explorado e discutido, devido a sua atualidade e rápida evolução.  

Sendo assim, essa forma de gestão torna-se um grande atrativo, 

capacitando cada vez mais seus investidores e as organizações que a adotam.  

 

2.2 PRINCÍPIOS BÁSICOS DA GOVERNANÇA CORPORATIVA  

 

Os princípios básicos que regem o sistema de governança corporativa, 

fornecido pelo IBGC (IBGC, 2015) são:  

 

Transparência: Mais do que a obrigação de informar, é o desejo de 
disponibilizar para as partes interessadas as informações que sejam 
de seu interesse e não apenas aquelas impostas por disposições de 
leis ou regulamentos. A adequada transparência resulta em um clima 
de confiança, tanto internamente quanto nas relações da empresa 
com terceiros. Não deve restringir-se ao desempenho econômico-
financeiro, contemplando também os demais fatores (inclusive 
intangíveis) que norteiam a ação gerencial e que conduzem à criação 
de valor. 
Equidade: Caracteriza-se pelo tratamento justo de todos os sócios e 
demais partes interessadas (stakeholders). Atitudes ou políticas 
discriminatórias, sob qualquer pretexto, são totalmente inaceitáveis. 
Prestação de Contas (accountability): Os agentes de governança 
devem prestar contas de sua atuação, assumindo integralmente as 
consequências de seus atos e omissões. 
Responsabilidade Corporativa: Os agentes de governança devem 
zelar pela sustentabilidade das organizações, visando à sua 
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longevidade, incorporando considerações de ordem social e 
ambiental na definição dos negócios e operações (IBGC, 2015, 
ACESSO ELETRÔNICO). 

 

Partindo-se de tais princípios é possível entender que na governança 

corporativa, haverá probabilidade de sucesso em amplitude, pois a organização será 

vista em sua globalidade, a partir dos objetivos estabelecidos.  

 

2.3 IMPLANTAÇÃO E VANTAGENS DA GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 

Com a governança corporativa implantada nas corporações, a importância 

dos controles visando transparência e informação dos acontecimentos internos, 

acaba gerando uma perspectiva integrada, deixando evidente, para os olhos 

internos e externos, que o valor da empresa é afetado bem como suas operações 

para com seus stakeholders. As boas práticas de governança corporativa têm a 

finalidade de “aumentar o valor da sociedade, facilitar seu acesso ao capital e 

contribuir para sua perenidade” (IBGC, 2007, p. 75). 

Assim, a empresa evidencia sua transparência, equidade e suas prestações 

de contas junto a todos aqueles envolvidos nas atividades do negócio, pois a 

governança corporativa passou a ser tratada como de fundamental importância para 

os assuntos internos, através de seu conselho de administração. Entende-se, então 

que a equidade em empresas e instituições financeiras se mostra relevante, sendo a 

governança de fundamental importância para a transparência e credibilidade do 

negócio. Segundo Davies (2006), governança corporativa significa aperfeiçoar a 

estrutura de gestão e direcionar pessoas, recursos, sistemas e processos com o 

objetivo de bem e melhor dirigir e controlar uma organização, com sua projeção, de 

modo sustentável, com observância dos parâmetros de eficácia, eficiência e 

efetividade.  

De acordo com McKinsey e Korn/Ferry, Deloit (2001), existem evidências de 

que a governança corporativa está sendo adotada por organizações, no Brasil, que 

buscam captar recursos, incluindo-se nesse grupo, empresas de pequeno e médio 

porte de capital fechado.  

A governança corporativa pode contribuir para evidenciar e transparecer a 

credibilidade de todos os envolvidos nos processos de relacionamentos do mundo 

corporativo, e seus stakeholders, podendo reduzir sua exposição a corrupções, 
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fortalecendo a confiança dos acionistas e credores para com os administradores 

daquela companhia.  

De acordo com a OCDE, citada por Andrade e Rossetti (2007)  

 

a governança corporativa é o sistema segundo o qual as corporações 
de negócios são dirigidas e controladas. A estrutura da governança 
corporativa especifica a distribuição dos direitos e responsabilidades 
entre os diferentes participantes da corporação, tais como o conselho 
de administração, os diretores executivos, os acionistas e outros 
interessados, além de definir as regras e procedimentos para a 
tomada de decisão em relação a questões corporativas. E oferece 
também bases através das quais os objetivos da empresa são 
estabelecidos, definindo os meios para se alcançarem tais objetivos 
e os instrumentos para se acompanhar o desempenho. (OCDE, 2004 
apud ANDRADE E ROSSETTI, 2007, p. 138). 

 

A governança corporativa tem seus laços se concretizando cada vez mais 

em princípios e processos. Silveira, Perobelli e Barros (2008) destacam que a 

qualidade da boa governança das empresas pode ser fator decisivo nas decisões de 

empréstimos e financiamentos, caso atendam a esse requisito.  

Percebemos que a governança corporativa, tem destaque para o mercado e 

seus usuários, e vem se mostrando como ferramenta de fundamental importância 

para os negócios empresariais em todos os setores, portes e segmentos. Relata 

Chapman (2006) que a eficácia no intuito de reduzir o risco ou mesmo neutralizá-lo, 

tem como fator essencial a governança corporativa. Assim, também argumenta 

Santos (2000), que os bancos buscam, na análise de crédito, observar a idoneidade 

e a capacidade financeira do tomador. Reforça o autor que a análise permite 

identificar se o cliente conta com idoneidade e suficientes recursos para amortizar a 

dívida a qual está prestes a contrair.  

Nos processos bancários de análise interna são levados em consideração 

fatores não apenas quantitativos, mas também qualitativos, conforme Holder-Webb 

e Sharma (2010), a percepção dos credores sobre o grau qualitativo de governança 

corporativa das organizações que buscam crédito, e a sua evidenciação, afetam as 

decisões de crédito e Barcelos e Carvalho (2002), afirmam que puderam tornar 

evidente que o nível relativo à imobilização dos ativos de organizações empresariais 

brasileiras, tem sido, nos casos de obtenção de crédito, definitivos e determinantes 

para essa obtenção.  
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Conforme asseguram La Rocque e Lowenkron (2004), o surgimento da 

gestão de riscos, como ferramenta de organização de informações que evidenciem 

os possíveis riscos, para que se possa neutralizá-los, minimizá-los ou contorná-los, 

proporcionou mais rigor, a gestores, credores e acionistas, na análise das 

possibilidades futuras em diversas decisões, incluindo a tomada de crédito e a sua 

concessão, demonstrando que através da governança corporativa a análise bancária 

tem levado em consideração toda e qualquer prática de crucial relevância que venha 

a afetar o patrimônio da empresa e o risco do crédito.  

Portanto, a qualidade da governança corporativa praticada na empresa tem 

grande influência nas decisões relativas a financiamentos, possibilitando assim que 

organizações que contam com melhor governança possam desfrutar de melhores 

condições, com mais vantagens, quando da captação de recursos (SILVEIRA; 

PEROBELLI; BARROS, 2008). 

Pode-se entender que, segundo Santos (2000), quando de um processo de 

análise de crédito, para a sua concessão, recorre-se ao uso de duas técnicas: a 

primeira subjetiva e a segunda objetiva ou estatística. Sendo que a subjetiva tem 

como base o julgamento subjetivo, com elementos, via de regra não mensuráveis, e 

a objetivando fundamento em dados estatísticos, com base em dados objetivos e 

mensuráveis.  

Entendendo que a função do sistema nacional financeiro e do mercado de 

capital é intermediar os recursos existentes no cenário econômico (SOARES; 

COUTINHO; CAMARGOS, 2012) comentam que, é na atividade da intermediação 

financeira que as instituições financeiras vêm desempenhando a sua atribuição 

enquanto intermediador financeiro, captando recursos junto aos agentes poupadores 

e emprestando para agentes devedores. Assim, é possível perceber a importância 

que o mercado vem adotando com relação à transparência e ao risco de crédito, 

uma vez que os envolvidos estão em escalas que ultrapassam os sócios das 

instituições fornecedoras de crédito e encontram seus credores na esperança de 

que os recursos ali empenhados sejam bem administrados.  

 Avaliando a governança corporativa através dessas instituições, esta 

ferramenta é capaz de encorajar o mercado financeiro mundial como um todo. 

Dentre as análises observadas algumas têm destaque, conforme comenta Lameira 

et al (2010) os investidores analisam vários aspectos relevantes nas empresas antes 

de aplicarem seu capital, mas de modo particular o potencial que cada uma delas 
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têm para crescer, haja vista que este aspecto reflete o volume de recursos 

disponíveis a ser investido, e a capacidade de geração de retorno que seja 

interessante para os investidores. 

De acordo com Ross, Westerfield e Jaffe (2007), fazem parte das análises 

bancárias, fatores como o histórico da empresa tomadora, com relação aos seus 

devedores; demonstrativos financeiros da organização; relatórios referentes a 

créditos; opiniões de auditores independentes; além de informações disponíveis de 

outras organizações, com referência à organização tomadora.  

A organização deve ter claras as possibilidades de risco que poderá 

enfrentar, assim como deverá ter uma ideia o mais proximamente possível do 

impacto que tais riscos, se realizados, poderão ter sobre os ativos da empresa e as 

medidas de controle desses riscos. Mas também o nível de resultados positivos que 

poderão surgir da operação. Assim, a governança corporativa está sendo uma 

utilíssima ferramenta de gestão a qual pode contribuir muito para a captação de 

recursos para a empresa (CULP, 2002).  

Chapman (2006) argumenta que um sistema de Governança Corporativa 

eficaz é fator primordial na redução do risco operacional e, consequentemente, na 

redução do risco total da empresa. Segundo Holder-Webb e Sharma (2010), as 

decisões de crédito são afetadas pela percepção dos credores em relação à 

evidenciação e ao nível de qualidade de governança das empresas que demandam 

crédito.  

Ainda Ramos (2005), em complemento expõe que, no tocante a 

financiamentos necessários à empresa, as práticas de governança corporativa 

podem interferir de forma a produzir boas consequências. Isso leva a crer que o grau 

de percepção dos bancos, na análise de crédito das empresas que possuem 

governança corporativa adotada, tem certo grau de influência na sua tomada de 

decisão em relação à concessão do crédito, e depende de suas práticas e nível de 

maturidade para manter e gerar maior grau de relacionamento junto a esses 

investidores e credores financeiros.  

Com isso o empreendedor obriga-se a buscar informações e se atualizar em 

seus conhecimentos com relação ao que é essa ferramenta, pois, torna-se cada vez 

mais evidente para as PME o grau de importância da governança corporativa, 

perante o mercado econômico financeiro e todos os outros aspectos afetados pela 

introdução à Governança Corporativa, causando mudanças internas e externas na 
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empresa. Silveira (2002) será necessário, defender a missão e as metas da 

organização, guiar a organização em suas metas estratégicas, manter a saúde da 

organização, em longo prazo, e mitigar os riscos que possam surgir, além de 

assegurar a responsabilidade corporativa em toda a organização.  

Conforme IBGC (2015), 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 aperfeiçoar 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. E esse trabalho, verifica se o 

empresário não só mais vê o possível alcance de benefícios creditícios, mas 

também a reforma do modelo de pensar e gerir um pequeno e médio negócio 

incluindo o que se têm como transparência interna e credibilidade. 

 

2.4 GOVERNANÇA CORPORATIVA NOS PRINCÍPIOS DO EQUADOR E A 

RESOLUÇÃO 4.327/2014, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E A LEGITIMIDADE 

 

A governança corporativa vem demonstrando ser essencial para as 

organizações tendo como principal objetivo alcançar o sucesso nos campos social, 

ambiental e econômico.  

Fica evidente a busca da corporação em ser mais transparente, elevar seu 

nível de equidade e passar a conquistar mais credibilidade e confiança para com 

seus envolvidos, fazer entender que a legitimidade das empresas deve estar no 

centro de seus objetivos, e seus stakeholders se engaje em um propósito de 

transformar a corporação, e assim, perceber um olhar diferenciado e novas 

perspectivas estando preparada para as mudanças de mercado.  

Com isso, as tendências das organizações devem ser de focar em um 

modelo de corporação no qual estas preocupações sejam prioridade dentro do 

negócio afetando assim, de forma progressiva, todos os envolvidos. Além da 

legitimidade de origem formal regulatória, que envolve aspectos adicionais à adoção 

formal de práticas de governança, há outras origens da legitimidade que podem ser 

resumidas em mais duas dimensões: a cultural-cognitiva e a normativa (SCOTT, 

2008). 
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Já Fligstein e Freeland (1995) e Nee e Swedberg (2005), por causa da 

necessidade de se ver as práticas de governança corporativa acerca de sua 

dimensão legítima, as abordagens sociológicas da firma dão um passo além de 

visões puramente utilitaristas, que focam exclusivamente a eficiência organizacional 

como veículo difusor de práticas organizacionais, pois incorporam explicações 

políticas e culturais acerca da adoção de tais práticas organizacionais.  

De acordo com Parsons (1956) e Scott et al., (2000). Citados por 

Casagrande e Lavarda (2015) 

 

a importância da legitimidade deriva da premissa de que as 
organizações, enquanto parte do sistema social (PARSONS, 1956), 
necessitam mais do que recursos técnicos e informação do 
ambiente, elas necessitam de aceitação e de credibilidade (SCOTT 
et al., 2000).  (CASAGRANDE; LAVARDA, 2015. p. 89). 

 

Também complementa Kolk (2008) citado por Casagrande e Lavarda (2015) 

que  

a governança corporativa pode funcionar como um instrumento para 
obtenção de legitimidade, na medida em que engloba a 
transparência nos procedimentos contábeis, mitiga a assimetria de 
informações e reconhece os direitos de todos os stakeholders. Além 
disso, a governança corporativa pode ser indutora de ações em prol 
da sustentabilidade, para divulgação em seus relatórios, uma vez 
que as práticas de governança, além da preocupação com o registro 
de transações econômicas, valorizam evidenciações que envolvem a 
dimensão ambiental (KOLK, 2008 apud CASAGRANDE; LAVARDA, 
2015, p. 89).  

 

Assim, fica evidenciada a importância da governança corporativa nas 

organizações, como parte social e ambiental. Isso mitiga o risco futuro das 

corporações e denota a necessidade da adoção de uma ferramenta tão peculiar 

abordando tais princípios.  

 

PRINCÍPIOS DO EQUADOR 

  
Os Princípios do Equador não possuem caráter coercitivo, mas sim 

orientativo, adotados para reforçar o caráter de responsabilidade social e ambiental, 

e o comprometimento recíproco entre as empresas no meio em que se insere. O 

foco não é só empresarial, mas governamental, e visam atestar a garantia de 

alcance mundialmente. 
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Como Cavalcanti e Misumi (2002) evidenciam, o surgimento dos Princípios do 

Equador está fortemente correlacionado com a atuação do Banco Mundial e da IFC - 

International Finance Corporation, seu braço financeiro.  

Thomas (2006) ressalta que os Princípios do Equador incorporaram os 

padrões de políticas de sustentabilidade e de desempenho do IFC, que são critérios 

mínimos para a concessão de crédito, que asseguram que os projetos financiados 

sejam desenvolvidos de forma social e ambientalmente 

responsável.  

Os Princípios do Equador tiveram a sua gênese em outubro de 2002, 

quando o IFC (Corporação Financeira Internacional), braço financeiro do Banco 

Mundial e um banco holandês (ABN Amro) promoveu, em Londres, um encontro de 

altos executivos para discutir experiências com investimentos em projetos, 

envolvendo questões sociais e ambientais em mercados emergentes, nos quais nem 

sempre existe legislação rígida de proteção do ambiente.  

Em 2003, dez dos maiores bancos no financiamento internacional de projetos 

(ABN Amro, Barclays, Citigroup, Crédit Lyonnais, Crédit Suisse, HypoVereinsbank 

(HVB), Rabobank, Royal Bank of Scotland, WestLB e Westpac), responsáveis por 

mais de 30% do total de investimentos em todo o mundo, lançaram as regras dos 

Princípios do Equador na sua política de concessão de crédito. 

O objetivo é garantir a sustentabilidade, o equilíbrio ambiental, o impacto 

social e a prevenção de acidentes de percurso que possam causar embaraços no 

transcorrer dos empreendimentos, reduzindo também o risco de inadimplência.  

De acordo com o autor, solicita-se o gerenciamento socioambiental dos 

riscos e impactos dos projetos e utilizam-se os padrões de desempenho para 

monitoramento. 

Nesse momento as instituições financeiras podem agir como fiscalizadoras 

das cessões de créditos aos tomadores exigindo com mais clareza as adequações e 

evitando um possível impacto socioambiental. 

Tais instituições devem seguir os Princípios do Equador conforme expostos 

adiante. 

 

 

 

 



29 

 

Princípio 1: Categorias de projeto  

 

Os projetos de financiamento devem ser classificados de acordo com o 

potencial de risco socioambiental que podem provocar. As categorias são de “A” a 

“C”, sendo classificados em “A” os de maior potencial de risco; e em “C”, os 

menores. Com isso, espera-se ter no produto final um dos instrumentos para 

avaliação da concessão de crédito.  

 

Princípio 2: Avaliação Social e Ambiental  

 

O solicitante deve providenciar uma avaliação ambiental para seu projeto 

que, contemple os riscos identificados na categoria de sua classificação. Dessa 

forma, a instituição financeira contribuirá para amenizar os impactos negativos ao 

meio ambiente e à sociedade e auxiliará na identificação da necessidade de 

medidas de melhoria. Segundo o Banco Mundial (1999), a identificação dos riscos 

ambientais de um projeto, em sua área de influência, pode melhorar seu 

planejamento e execução, reduzir os efeitos ambientais adversos e valorizar os 

impactos positivos. O EIA (Estudo do Impacto Ambiental), o RIMA (Relatório de 

Impacto Ambiental) e as legislações locais são citadas como referências a serem 

consideradas. A expectativa é que as instituições financeiras financiem projetos das 

categorias “A” e “B”, somente se o solicitante contemplar no projeto instrumentos 

para mitigar ou eliminar os impactos socioambientais.  

 

Princípio 3: Países associados à OCDE 

 

Os projetos desenvolvidos em países emergentes devem seguir os padrões 

de desempenho do IFC, ou seja, devem considerar a avaliação das condições 

socioambientais; a obediência à legislação local; prever o desenvolvimento 

sustentável, incluindo a utilização racional dos recursos renováveis; preservar a 

saúde humana, propriedades culturais e biodiversidade; e evitar a utilização de 

substâncias perigosas entre outros aspectos semelhantes. Os Princípios do Equador 

consideram que os países membros da OCDE e classificados como de alta renda 

pelo Banco Mundial, geralmente, atendem aos quesitos mencionados, contudo a 
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classificação de risco prevista no Princípio 1 e a avaliação ambiental prevista no 

Princípio 2 devem ser observadas por todos. 

 

Princípio 4: Plano de ação  

 

Todos os projetos classificados na categoria “A”, e se necessário na “B”, 

devem ter um plano de ação – na realidade um plano de gestão ambiental, para 

tratar os riscos identificados na avaliação ambiental, o qual deve ser composto por: 

avaliação social e ambiental; programa de gerenciamento; definição da capacidade 

organizacional; programa de treinamento; participação da comunidade; 

monitoramento; e relatório.  

 

Princípio 5: Consulta à população  

 

Todos os projetos da categoria “A”, e se necessário da “B”, também devem 

ser submetidos à apreciação dos grupos afetados, incluindo os povos nativos. Tal 

consulta deve ser feita de forma estruturada e culturalmente adequada, inclusive 

quanto ao idioma local.  

 

Princípio 6: Mecanismo de interação durante todo o processo 

 

O mutuário, como parte de seu plano de ação, deve manter mecanismos de 

contato com a população afetada durante toda a fase de desenvolvimento e 

operacionalização do projeto. Isso permitirá que o devedor receba da comunidade 

suas reivindicações e opiniões sobre o projeto e o desempenho ambiental. A 

comunidade deverá ser permanentemente informada sobre o desenvolvimento do 

projeto. Com isso, tomam-se as medidas necessárias de adequações às 

reivindicações e exigências dos grupos afetados.  

 

Princípio 7: Avaliação independente  

 

O plano de ação deve ser auditado por um profissional especialista 

independente, com experiência na área objeto do projeto e condições para opinar 

sobre os aspectos socioambientais.  
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Princípio 8: Compromissos  

 

Os solicitantes do crédito, especialmente da categoria “A”, devem se 

comprometer a cumprir todas as leis e regulamentos; obter todas as licenças sociais 

e ambientais exigidas pelo país anfitrião; cumprir o plano de ação em todos os 

aspectos; fornecer relatórios regulares, no mínimo anualmente; e quando 

necessário, desativar as instalações de acordo com um plano de desativação. Nas 

circunstâncias em que o solicitante não cumprir os compromissos ambientais e 

sociais assumidos, as instituições financeiras devem empreender esforços para 

buscar soluções, a fim de que ele cumpra seu compromisso. Como os 

compromissos socioambientais assumidos pelo mutuário não têm força de lei, as 

instituições financeiras envolvidas com o projeto podem, para garantir o seu 

cumprimento, liberar o capital por lotes, de acordo com o plano de ação proposto. 

 

Princípio 9: Indicação de Especialista 

  

Os projetos da categoria “A”, especialmente, devem ter especialista 

socioambiental independente, para fornecer serviços adicionais de monitoramento e 

elaboração de relatórios.  

As instituições financeiras nacionais não ficaram de fora vendo a importância 

do assunto em questão, conforme mostra o quadro abaixo: 

 

QUADRO 4 – CLASSIFICAÇÃO DOS MEMBROS DOS PRINCÍPIOS DO EQUADOR 
RELATÓRIOS DOS MEMBROS ASSOCIADOS 

Banco Bradesco S.A. 08/09/2004 Brasil 
América 
Latina 

2015 

Banco do Brasil 06/07/2006 Brasil 
América 
Latina 

2015 

Banco Votorantim S.A. 30/06/2016 Brasil 
América 
Latina 

No Primeiro 
Ano  

CAIXA Econômica 
Federal 

18/11/2009 Brasil 
América 
Latina 

2016 

Itaú Unibanco S.A. 
 

12/08/2004 Brasil 
América 
Latina 

2015 

FONTE: ADAPTADO DE EQUATOR PRINCIPLES (2017) 
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Ficam evidentes a importância e a clareza dos princípios do Equador, o 

Banco Central do Brasil cria a resolução 4327/14, onde o tratamento e regulamento 

que esta abrange são de total relevância e conformidade com os Princípios do 

Equador. As instituições financeiras na tabela citadas acima tratam isso de forma 

ética e explícita em seus canais de comunicação. 

Conforme podemos ver adiante, em informações evidenciadas pelo Banco 

do Brasil (2015), Os Princípios do Equador são um conjunto de critérios 

socioambientais de adoção voluntária por instituições financeiras em nível mundial. 

Estes critérios estão referenciados nos Padrões de Desempenho sobre 

Sustentabilidade Socioambiental da IFC e nas Diretrizes de Meio Ambiente, Saúde e 

Segurança do Grupo Banco Mundial. Os padrões e diretrizes devem ser observados 

na análise de produtos financeiros específicos, quando utilizados para dar apoio a 

novos projetos de investimentos. 

O Banco do Brasil foi o primeiro banco público em nível mundial a aderir aos 

Princípios do Equador, em fevereiro de 2005. Em julho de 2006 e em junho de 2013 

o Banco formalizou sua “readesão” ao pacto. A resolução 4327/14 tem seus critérios 

muito bem definidos no quesito socioambiental instituindo diretrizes para as 

instituições financeiras brasileiras e assim trata.  

A Resolução Nº 4.327 do Banco Central do Brasil, de 25 de abril de 2014: 

 

dispõe sobre as diretrizes que devem ser observadas no 
estabelecimento e na implementação da Política de 
Responsabilidade Socioambiental pelas instituições financeiras e 
demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil (BCB, 2014, ACESSO ELETRÔNICO). 

 
 

Essa resolução tem seus capítulos tratando e regulando cada definição para 

o interesse, empresarial, social e ambiental. A seguir ficam elencados os capítulos 

abordando de forma sintética, como forma de evidenciar o que é mais relevante aos 

interesses das PME em formato de quadro (quadro 3). 

 



QUADRO 3 - RESOLUÇÃO Nº 4.327, DE 25 DE ABRIL DE 2014 

Capitulo I: DO OBJETO 
E DO ÂMBITO DE 
APLICAÇÃO 

I - Relevância: o grau de 
exposição ao risco 
socioambiental das 
atividades e das 
operações da instituição;  

II - Proporcionalidade: a 
compatibilidade da 
PRSA (Política de 
Responsabilidade 
Socioambiental) com a 
natureza da instituição e 
com a complexidade de 
suas atividades e de 
seus serviços e produtos 
financeiros. 

    

Capítulo II: DA PRSA 

Art. 2º A PRSA deve 
conter princípios e 
diretrizes que norteiem 
as ações de natureza 
socioambiental nos 
negócios e na relação 
com as partes 
interessadas. 

§ 1º Para fins do 
disposto no caput, são 
partes interessadas os 
clientes e usuários dos 
produtos e serviços 
oferecidos pela 
instituição, a 
comunidade interna e a 
sua organização e as 
demais pessoas que, 
conforme avaliação da 
instituição, sejam 
impactadas por suas 
atividades.  

§ 2º A PRSA deve 
estabelecer diretrizes 
sobre as ações 
estratégicas 
relacionadas à sua 
governança, inclusive 
para fins do 
gerenciamento do risco 
socioambiental. 
Resolução nº 4.327, de 
25 de abril de 2014 
(página 2).  

§ 3º As instituições 
mencionadas no art. 1º 
devem estimular a 
participação de partes 
interessadas no 
processo de elaboração 
da política a ser 
estabelecida 
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Capítulo II: DA 
POLÍTICA DE 
RESPONSABILIDADE 
SOCIOAMBIENTAL 

§ 4º Admite-se a 
instituição de uma PRSA 
por: I - conglomerado 
financeiro; e II - sistema 
cooperativo de crédito, 
inclusive a cooperativa 
central de crédito, e, 
quando houver, a sua 
confederação e banco 
cooperativo.  

§ 5º A PRSA deve ser 
objeto de avaliação a 
cada cinco anos por 
parte da diretoria e, 
quando houver, do 
conselho de 
administração. 

    

Capitulo III: DA 
GOVERNANÇA 

Art. 3º As instituições 
mencionadas no art. 1º 
devem manter estrutura 
de governança 
compatível com o seu 
porte, a natureza do seu 
negócio, a complexidade 
de serviços e produtos 
oferecidos, bem como 
com as atividades, 
processos e sistemas 
adotados, para 
assegurar o 
cumprimento das 
diretrizes e dos objetivos 
da PRSA. 

§ 1º A estrutura de 
governança mencionada 
no caput deve prover 
condições para o 
exercício das seguintes 
atividades:  

§ 2º É facultada a 
constituição de comitê 
de responsabilidade 
socioambiental, de 
natureza consultiva, 
vinculado ao conselho 
de administração ou, 
quando não houver, à 
diretoria executiva, com 
a atribuição de monitorar 
e avaliar a PRSA, 
podendo propor 
aprimoramentos. 

§ 3º Na hipótese de 
constituição do comitê a 
que se refere o § 2º, a 
instituição deve divulgar 
sua composição, 
inclusive no caso de ser 
integrado por parte 
interessada externa à 
instituição. 
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I - Implementar as ações 
no âmbito da PRSA;  

    

    
II - Monitorar o 
cumprimento das ações 
estabelecidas na PRSA;  

    

    
III - Avaliar a efetividade 
das ações 
implementadas;  

    

    

IV - Verificar a 
adequação do 
gerenciamento do risco 
socioambiental 
estabelecido na PRSA; 

    

    

V - Identificar eventuais 
deficiências na 
implementação das 
ações.  
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Capitulo IV: DO 
GERENCIAMENTO DO 
RISCO 
SOCIOAMBIENTAL 

Art. 4º Para fins desta 
Resolução, define-se 
risco socioambiental 
como a possibilidade de 
ocorrência de perdas 
das instituições 
mencionadas no art. 1º 
decorrentes de danos 
socioambientais.  

Art. 5º O risco 
socioambiental deve ser 
identificado pelas 
instituições mencionadas 
no art. 1º como um 
componente das 
diversas modalidades de 
risco a que estão 
expostas.  

Art. 6º O gerenciamento 
do risco socioambiental 
das instituições 
mencionadas no art. 1º 
deve considerar:  

  

      

I - sistemas, rotinas e 
procedimentos que 
possibilitem identificar, 
classificar, avaliar, 
monitorar, mitigar e 
controlar o risco 
socioambiental presente 
nas atividades e nas 
operações da instituição;  

Art. 7º As ações 
relacionadas ao 
gerenciamento do risco 
socioambiental devem 
estar subordinadas a 
uma unidade de 
gerenciamento de risco 
da instituição.  



37 

 

      

II - Registro de dados 
referentes às perdas 
efetivas em função de 
danos socioambientais, 
pelo período mínimo de 
cinco anos, incluindo 
valores, tipo, localização 
e setor econômico, 
objeto da operação;  

Parágrafo único. 
Independente da 
exigência prevista no 
caput, procedimentos 
para identificação, 
classificação, avaliação, 
monitoramento, 
mitigação e controle do 
risco socioambiental 
podem ser também 
adotados em outras 
estruturas de 
gerenciamento de risco 
da instituição. 

      

III - avaliação prévia dos 
potenciais impactos 
socioambientais 
negativos de novas 
modalidades de 
produtos e serviços, 
inclusive em relação ao 
risco de reputação; e  
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IV - Procedimentos para 
adequação do 
gerenciamento do risco 
socioambiental às 
mudanças legais, 
regulamentares e de 
mercado.  

  

Capitulo V: DAS 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 9º As instituições 
mencionadas no art. 1º 
devem estabelecer plano 
de ação visando à 
implementação da 
PRSA.  

Art. 10. A PRSA e o 
respectivo plano de ação 
mencionado no art. 9º 
devem ser aprovados 
pela diretoria e, quando 
houver, pelo conselho de 
administração, 
assegurando a 
adequada integração 
com as demais políticas 
da instituição, tais como 
a de crédito, a de gestão 
de recursos humanos e 
a de gestão de risco. 

Art. 11. As instituições 
mencionadas no art. 1º 
devem aprovar a PRSA 
e o respectivo plano de 
ação, na forma prevista 
no art. 10, e iniciar a 
execução das ações 
correspondentes ao 
plano de ação segundo 
o cronograma a seguir: 

Art. 12. As instituições 
mencionadas no art. 1º 
devem:  
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Parágrafo único. O plano 
mencionado no caput 
deve definir as ações 
requeridas para a 
adequação da estrutura 
organizacional e 
operacional da 
instituição, se 
necessário, bem como 
as rotinas e os 
procedimentos a serem 
executados em 
conformidade com as 
diretrizes da política, 
segundo cronograma 
especificado pela 
instituição. 

    
I - Designar diretor 
responsável pelo 
cumprimento da PRSA;  

        

II - Formalizar a PRSA e 
assegurar sua 
divulgação interna e 
externa; e 

  

  

  

  
III - manter 
documentação relativa à 
PRSA à disposição do 
Banco Central do Brasil.  

FONTE: ADAPTADO DE RESOLUÇÃO BRASIL (2014) LEI Nº 4.327 

 



Muitas instituições financeiras já estão praticando estas regras, conforme 

exposto anteriormente, e é evidente que as PME ao terem conhecimento e se 

ajustarem a esses elementos, podem vir a se organizar no quesito eficiência com 

relação ao consumo de energia e de recursos naturais, a temas relacionados ao 

trabalho análogo ao escravo, à exploração sexual e ao abuso do trabalho de 

menores. Não menos importante é ter projetos que qualifiquem pessoas e venham a 

aperfeiçoar sua gestão de resíduos. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O processo de seleção das ferramentas tomou como pressuposto que o 

aumento da transparência, e a demonstração da sustentabilidade de uma PME 

podem contribuir para ampliar a capacidade de obtenção de crédito junto ao sistema 

financeiro por parte desse tipo de organização. Do ponto de vista metodológico, a 

escolha das ferramentas seguiu os seguintes passos: (1) identificação das principais 

características das PME que impactam na capacidade de obtenção de crédito; (2) 

identificação das práticas de governança pertinentes às PME; (3) identificação das 

diretrizes e normas preconizadas nos referidos princípios e resolução pertinentes às 

PME; (4) seleção de ferramentas de gestão baseadas nos aspectos levantados.  
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4 ANÁLISE E ANÁLISE DOS RESULTADOS SOBRE OS IMPACTOS DOS 
PRINCÍPIOS DO EQUADOR E DA RESOLUÇÃO 4327/14 EM PEQUENAS E 
MÉDIAS EMPRESAS: SELEÇÃO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO 
 
 

A governança corporativa converte em benefícios em diversos aspectos para 

a organização, pois instituída e praticada na empresa, predispõe retornos nos curto 

e longo prazo através de estruturação financeira-contábil, adoção de práticas 

socioambientais amparadas nos Princípios do Equador, e conformação com a 

Resolução 4327/14. No curto prazo, deve haver a melhoria do ambiente empresarial, 

por imprimir maior confiança nos colaboradores e percepção de segurança nas 

ações da administração. 

Os administradores da organização que a utiliza terá a confiança 

aumentada, pois se convencerá de que suas ações administrativas se pautam pela 

racionalidade e pela transparência, e consequente resultando mais equilíbrio aos 

envolvidos.  

No ambiente externo, a empresa enquadrada na governança corporativa 

com princípios do Equador obterá vantagens competitivas, pois, prevê ganho de 

mais confiança do mercado, de maneira geral, incluindo clientes e fornecedores, 

resultando em maior reputação, podendo se tornar exemplo para outras 

organizações.  

Economicamente, essa organização que adota Princípios do Equador, 

legitima embasamento com a Resolução 4327/14, requerendo análise de concessão 

de crédito, estrutura aprofundada e ajustada de governança corporativa, que se 

conduz para operações de créditos, orientados para a transparência, equidade, 

prestação de contas, responsabilidade corporativa, social, econômica e financeira, 

bastante requeridos no mercado.  

Enfim, uma empresa com todos esses quesitos se demonstra com 

governança corporativa suficiente e com elementos para o desenvolvimento, pois 

predispõe gerenciamento transparente, objetivo, racional e que projeta a imagem 

valorizada da empresa junto ao mercado. 

Diante disso, apresentamos a seguir um conjunto de ferramentas de gestão 

que podem somar esforços no sentido de ampliar e melhorar a capacidade de 

governança, com vistas a potencializar a imagem, a capacidade de comunicação, e 
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o poder de negociação de uma PME junto aos agentes financeiros na busca por 

crédito. 

Para uma PME o impacto da governança corporativa pode ser oneroso, mas 

representam maneiras da PME incorporar práticas de gestão, princípios, valores e 

ferramentas da governança corporativa, nos princípios do Equador e na resolução 

4327/14. Essa incorporação pode se dar de forma a avaliar viabilidade ao passo em 

que promove capacidade de obtenção de crédito no mercado.  

Assim, podemos demonstrar que com uma estratégia minimizada de 

governança corporativa, uma PME pode alcançar alguns patamares de governança, 

o que produz efeitos significativos na busca da organização crescer 

organizadamente, impactando também agentes de concessão de crédito. A esse 

conjunto de princípios, valores e ferramentas o mercado denomina Pequena e Média 

Governança Implantada (PGMI).  

A seguir apresentam-se esses elementos, com uma breve discussão de 

cada um deles. 

 

Transparência: No quesito transparência as PME podem tratar da parte 

societária da empresa onde este assunto é de suma importância para os sócios 

assim podendo deixar claro para ambas as partes todas as suas retiradas tais com 

valores de pró-labores. Todos os meios que intervém na forma em que dá acesso as 

negociações de entrada e saída dos integrantes do capital social da empresa podem 

ficar evidenciados. 

Também podemos tratar deste assunto o planejamento da empresa, onde 

isso pode intervir claramente para todos os envolvidos em âmbito operacional e 

administrativo do negócio. Pode-se estabelecer o devido rumo que a empresa 

pretende tomar seus valores, visão e missão suas diretrizes e até seus planos de 

ações para com seus stakeholders. 

Outro caminho possível para as PME para PGMI atinja resultados dentro do 

perfil de transparência, é adoção de políticas internas, definição de regras e a 

criação de relacionamento com seus envolvidos. 

 

Equidade: características de justiça a todos os envolvidos em seus diversos 

âmbitos e projetos, sendo assim, uma PME poderia desenvolver uma estrutura 

organizacional que destaque os cargos e salários e demonstre a não sobreposição. 
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Isso evitado, não causa conflitos internos e dúvidas entre seu pessoal, com a 

ferramenta bem definida e quadro de responsabilidades claro para os indivíduos. 

 

Prestação de Contas: a prestação de contas evidencia e transparece seus 

fatos por meio de seus números e informações e permite entendimento na operação. 

Um exemplo de ação é quando um Plano de Cargos e Salários é discutido pelo 

conselho de administração, com pauta em que evidencia os custos fixos da 

empresa, e também deixa claros seus critérios de admissão e demissão, também 

demonstra formas e custos de treinamentos, esclarecendo aos envolvidos as formas 

de promoção e demissão, assim podendo causar um impacto direto em seu agente 

financiador dando a ele a possibilidade de avaliar como a empresa trabalha e os 

níveis de riscos que esta, se encontra com relação tais como passivos trabalhistas, 

custos estes que comprometem o caixa e políticas de trabalho todos de interesses 

inerentes e que afetam o caixa da empresa. 

Juntamente a isto a empresa PME adotar a prática de controle e 

monitoramento de suas demonstrações financeiras, criando um programa interno 

onde possa acompanhar seus relatórios gerenciais, demonstrando todos os seus 

indicadores e alcances de objetivos financeiros. A figura de um gestor financeiro 

juntamente com o contador da empresa para discussão destes relatórios é de suma 

importância para a PME, a elaboração dos relatórios e dos demonstrativos para 

apresentação aos bancos facilita e pode facultar na adesão ao crédito bancário. 

Juntamente com estas ferramentas as PME podem adotar a Auditoria 

Externa, onde o negócio ganha outro aspecto perante o agente financiador e seus 

sócios, esta pode ser feita uma vez ao ano podendo garantir confiabilidade e corrigir 

inúmeras falhas do negócio. 

 

Responsabilidade Corporativa: As empresas PME podem vir a criar um 

conselho administrativo, onde este pode vir a discutir de todos os assuntos inerentes 

a empresa, tais estes como, administrativo, contábil, fiscal, gerencial e operacional. 

Inúmeros assuntos que venha a dar vantagem competitiva para a mesma, não 

necessariamente precisam ser iguais e robustos como de uma empresa de grande 

porte, mas, isso não impede que ela venha a fazer reuniões para colocar os 

negócios no plumo, podemos chamar este tópico da pequena e medias governança 
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implantada de Conselho de administração como citado acima aqui se pode discutir 

todos os outros tópicos acima. 

 

4.1 FINANÇAS E SEUS RELATÓRIOS 

 

No âmbito financeiro as PME podem e devem atentar aos quesitos 

socioambientais, do que tratam os Princípios do Equador e a Resolução 4327/14, 

mas, não somente nisso.  

As demonstrações financeiras possuem um papel relevante e de importância 

crucial quando se trata de transparência nos relatórios empresariais. Uma delas é 

denominada balanço social, que demonstra, dentre outros aspectos, para onde os 

recursos gastos com o pessoal são destinados demonstrando de forma eficaz o total 

de gastos com pessoal abrangente pela empresa, ficando assim evidente o potencial 

de despesas e comprometimento de caixa que esta venha a ter, através deste 

demonstrativo se tem uma correlação do que empresa se compromete com o total 

de suas receitas para com seu pessoal. Para Tinoco (1994) o balanço social tem por 

objetivo ser equitativo e evidenciar informações que satisfaça à necessidade de 

quem dela precisa. Essa é a missão da contabilidade, como ciência de reportar 

informação contábil, financeira, econômica social, física, de produtividade e de 

qualidade.  

Sendo assim complementa Almeida (1999) que a responsabilidade é o 

comprometimento permanente dos empresários de adotar um comportamento ético 

e contribuir para o desenvolvimento econômico, melhorando, simultaneamente, a 

qualidade de vida de seus empregados e de suas famílias, da comunidade local e da 

sociedade como um todo.  

Em outro momento, Carneiro (1994) afirma que este surgiu para atender às 

necessidades de informação dos usuários da contabilidade no campo social. É um 

instrumento de medida que permite verificar a situação da empresa também no 

campo social, registrar as realizações efetuadas neste campo e principalmente 

avaliar as relações ocorridas entre o resultado da empresa e a sociedade.  

Há indicações de que se as PME adotarem este tipo de demonstração 

financeira possam alcançar níveis mais elevados de transparência e equidade, junto 

às instituições financeiras, demonstrando assim respeito e reciprocidade junto aos 

seus colaboradores, ao ambiente e à sociedade em que se encontram inseridas.  
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Para Almeida (1999) a responsabilidade é o comprometimento permanente 

dos empresários em adotar um comportamento ético e contribuir para o 

desenvolvimento econômico, melhorando, simultaneamente, a qualidade de vida de 

seus empregados e de suas famílias, da comunidade local e da sociedade como um 

todo. 

Também reforça Grzybowski (2003), o Balanço Social não é apenas um 

documento institucional, mas deve ser visto como algo necessário e legítimo, pois é 

uma demonstração de que a questão social tem sido tratada como estratégica e vital 

pela empresa. Com isso destaca-se abaixo um exemplo de como uma empresa 

pode utilizar o balanço social para demonstrar os aspectos aqui abordados. 

Considerando que este estudo se refere às PME, pondera-se que a utilização desse 

tipo de comunicação, mesmo que não seja uma exigência para essa forma de 

organização, possa contribuir para aumentar sua legitimidade junto à sociedade, e 

frente a outras organizações, dentre elas as instituições financeiras que concedem 

crédito. 

 

QUADRO 4 – BALANÇO SOCIAL BANCO DO BRASIL – RECEITA, RESULTADO, FOLHA 
E VALOR ADICIONADO TOTAL 

FONTE: ADAPTADO DE RELATÓRIO ANUAL BANCO DO BRASIL, 2014 
 
 

TABELA 1 – BALANÇO SOCIAL DO BANCO DO BRASIL - DESPESAS 

Indicadores Sociais 
Internos 

R$ mil 
% s/ 
FPB 

% s/ 
RL 

% 
s/ 
VA
T 

R$ mil 
% s/ 
FPB 

% s/ 
RL 

% s/ 
VAT 

Alimentação 1.262.45
4 

6,9 4,5 2,4 1.357.85
5 

7,0 4,6 2,8 

Encargos Sociais 
Compulsórios 

3.106.99
6 

16,9 11,0 5,9 3.358.16
9 

17,2 11,4 7,0 

Previdência Privada 1.835.95
9 

10,0 6,5 3,5 1.320.22
6 

6,8 4,5 2,8 

Saúde 970.181 5,3 3,4 1,8 1.013.57
0 

5,2 3,4 2,1 

Segurança e Saúde 
no Trabalho 

67.151 0,4 0,2 0,1 76.796 0,4 0,3 0,2 

Educação 16.362 0,1 0,1 0,0 16.098 0,1 0,1 0,0 

Capac. e Desenv. no 
Trabalho 

74.800 0,4 0,3 0,1 108.798 0,6 0,4 0,2 

Base de cálculo 2014 (R$ mil) 2013 (R$ mil) 

Receita Líquida (RL) 29.501.452 28.365.779 

Resultado Operacional (RO) 17.833.988 14.619.939 

Folha de Pagamento Bruta (FPB) 19.499.684 18.401.095 

Valor Adicionado Total (VAT) 47.865.759 52.697.586 
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Creches e Aux. 
Creches 

95.806 0,5 0,3 0,2 105.268 0,5 0,4 0,2 

Transportes 31.612 0,2 0,1 0,1 17.510 0,1 0,1 0,0 

PLR 2.204.27
8 

12,0 7,8 4,2 1.622,84
5 

8,3 5,5 3,4 

Outros 175.127 1,0 0,6 0,3 150.571 0,8 0,5 0,3 

Total Indicadores 
Social Internos 

9.840.72
6 

53,7 34,8 
 

18,
6 

9.147.70
6 

47 31,2 19 

FONTE: ADAPTADO DE RELATÓRIO ANUAL BANCO DO BRASIL, 2014 

 

Além do Balanço Social que se faz muito importante para a sociedade, as 

PME podem se utilizar de muitos outros relatórios financeiros para angariar créditos 

perante o mercado e seus stakeholders. Estes podem ser de uma magnitude mais 

complexa financeiramente falando ou de uma linguagem mais simplista como vimos 

no quesito social anteriormente abordado.  

Assim, para que o processo administrativo ocorra a contento é de 

fundamental importância a apresentação de informações oriundas da contabilidade 

para que os usuários internos e externos possam tomar suas decisões com um 

maior grau de segurança (NEVES; VICECONTI, 2004). Como toda PME sua 

contabilidade está pautada nos princípios e dentro da legalidade exigida pelas 

normas contábeis, então se entende que estas empresas podem atender e 

demonstrar vários relatórios nos quais seus fornecedores de créditos venham a se 

satisfazer e estar muito mais seguros e satisfeitos em relação ao entendimento da 

transparência destas empresas.  

Conforme Resolução do CFC (Conselho Federal Contabilidade) 1.185/09 

institui, a empresa no final de cada exercício social deve elaborar as seguintes 

demonstrações financeiras, que deverão informar com transparência a situação do 

patrimônio da entidade e as mutações ocorridas no período. 

Cada demonstração acima tem seu valor e sua expressão perante o mercado 

financeiro com base na contabilidade da empresa, porém pequenas e médias 

empresas (PME) podem, por opção, adotar a NBC TG 1000 (Normas Brasileiras de 

Contabilidade em consonância com a Contabilidade Internacional) - Contabilidade 

para Pequenas e Médias Empresas. A citada norma, no que se refere as 

Demonstrações Contábeis, apresenta como conjunto completo das demonstrações 

contábeis àquelas que são definidas no item 3.17 e 3.18: 3.17 estas estão evidentes 

conforme a seguir: 
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a) balanço patrimonial ao final do período; 
b) demonstração do resultado do período; 
c) demonstração do resultado abrangente do período; 
d) demonstração das mutações do patrimônio líquido do período; 
e) demonstração dos fluxos de caixa do período; 
f) demonstração do valor adicionado do período, conforme NBC TG 
09 – Demonstração do Valor Adicionado, se exigido legalmente ou 
por algum órgão regulador ou mesmo se apresentada 
voluntariamente; 
g) notas explicativas, compreendendo um resumo das políticas 
contábeis significativas e outras informações explanatórias; e 
h) balanço patrimonial no início do período mais antigo 
comparativamente apresentado quando a entidade aplica uma 
política contábil retrospectivamente ou procede à reapresentação 
retrospectiva de itens das demonstrações contábeis, ou ainda 
quando procede à reclassificação de itens de suas demonstrações 
contábeis. (CFC, 2009, ACESSO ELETRÔNICO). 

 

Assim, ao adotar estes relatórios de maneira clara e objetiva, uma PME pode 

melhorar a qualidade de suas decisões, contribuindo para uma gestão mais eficiente 

e eficaz, com maiores chances de alcançar resultados mais sólidos, transparecendo 

isso perante o mercado e perante seus stakeholders. 

Outra demonstração financeira que não é muito comentada entre as PME, 

mas, de vital relevância para quem a observa e pode ser um diferencial em sua 

abordagem é a Demonstração do Valor Adicionado (DVA). 

A CVM (Comissão de Valores Mobiliários), em sua Nota Explicativa à 

Instrução CVM Nº. 469, de 2 de Maio de 2008, explicita que 

  

A DVA é uma demonstração bastante útil, inclusive do ponto de vista 
macroeconômico, uma vez que, conceitualmente, o somatório dos 
valores adicionados (ou valores agregados) de um país representa, 
na verdade, o seu produto interno bruto - PIB. Existe, entretanto, uma 
diferença temporal entre o modelo econômico e o modelo contábil de 
DVA. Enquanto o primeiro utiliza o conceito de produção, a 
demonstração contábil utiliza o conceito de vendas para obter o valor 
adicionado ou riqueza criada pela empresa. (CVM, 2008, ACESSO 
ELETRÔNICO). 
 

 

O quadro 5 – Modelo DVA a seguir, apresenta um exemplo de uma DVA. 

 

QUADRO 5 – MODELO DVA 

Demonstração do Valor Adicionado (em R$ mil) 20X1 20X2 

DESCRIÇÃO   

1 RECEITAS   

1.1 Vendas de mercadoria, produtos e serviços   

1.2 Provisão para devedores duvidosos – Reversão/ (Constituição)   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10303.htm#art2
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1.3 Não operacionais   

2 INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (inclui ICMS e IPI)   

2.1 Matérias-primas consumidas   

2.2 Custos das mercadorias e serviços vendidos   

2.3 Materiais, energia, serviços de terceiros e outros   

2.4 Perda/recuperação de valores ativos   

3 VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)   

4 RETENÇÕES   

4.1 Depreciação, amortização e exaustão   

5 VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)   

6 VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA   

6.1 Resultado de equivalência patrimonial   

6.2 Receitas financeiras   

7 VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)   

8 DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO   

8.1 Pessoal e encargos   

8.2 Impostos, taxas e contribuições   

8.3 Juros e aluguéis   

8.4 Juros sobre capital próprio e dividendos   

8.5 Lucros retidos / prejuízo do exercício   

* O total do item 8 deve ser exatamente igual ao item 7.   

FONTE: CVM - OFÍCIO CIRCULAR CVM/SNC/SEP/Nº 01, DE 2007 

 

A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) é um relatório de grande 

importância em vários aspectos: demonstra a riqueza gerada pela empresa e a 

forma de como esta foi distribuída, não deixando dúvidas para seus acionistas ou 

sócios e todos os envolvidos no negócio, para onde o capital foi aplicado (lucro 

retido, sócios e funcionários); esclarece a seus parceiros externos, credores e 

financiadores, até mesmo o governo, onde está sendo aplicado todo o passivo 

contraído. 

Outra forma que as empresas utilizam, e que podem ser importantes para 

garantir sua legitimidade junto ao setor financeiro é o Budget (termo em inglês que 

denota orçamento). Segundo Brookson (2001, p. 23), o “período orçamentário é o 

tempo coberto pelo orçamento, geralmente um ano. Às vezes ele é subdividido em 

períodos de controles menores (por exemplo, de um mês)”. A empresa que optar por 

usar o orçamento como instrumento de controle, terá diversos benefícios ao seu 

favor. Brookson (2001) expõe seis objetivos principais do Budget, que também 

podem ser entendidos como vantagens, conforme expostos a seguir no quadro 6.  
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QUADRO 6 – OBJETIVOS E VANTAGENS ORÇAMENTÁRIOS 

Planejamento Programar sistematicamente as estratégias em longo prazo da 
organização. 

Coordenação Arranjar coerentemente atividades das áreas organizacionais. 
 

Comunicação: Propagar as informações clara e objetivamente entre as pessoas da 
organização 

Motivação Estimular as pessoas para que atinjam as metas organizacionais 

Controle Comparar os planos e as realizações organizacionais e encaminhar 
os ajustes. 

Avaliação Fundamentar avaliações gerenciais de cada área organizacional. 

FONTE: ADAPTADO DE BROOKSON (2001) 

 

Com toda essa estrutura e afinco nos controles é possível afirmar o caminho 

da empresa rumo às grandes chances de se aproximar do que diz (WARREM; 

REEVE; FESS, 2008) orçamento envolve estabelecimento de metas, execução de 

planos para atingir tais metas, de curto e longo prazo, além da comparação 

periódica de resultados e desempenho. 

Tendo alcançado esses objetivos ao implantar tal ferramenta, a 

transparência e a firmeza dos dados da empresa ficam mais claras, as metas mais 

bem definidas e os planos mais palpáveis, com aquele em que as PME estabelecem 

seus negócios, de fato passam uma maior credibilidade. 

Temos outros artefatos e outros impactos com ferramentas contábeis e 

gerenciais que uma PME pode adaptar em suas rotinas para que alcance um maior 

número de crédito, e assim viabilize de melhor suas operações, tais como os 

apresentados no quadro 7 a seguir. 
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QUADRO 7 – VANTAGENS PARA SE ALCANÇAR O CRÉDITO 

Orçamento 

Através desse plano estratégico, 
são traçados os objetivos de venda 
e produção e se consegue fazer 
uma previsão das condições 
financeiras durante o período 
determinado, bem como um 
planejamento futuro. 

Reduz o envolvimento dos altos 
administradores com as operações 
diárias, através da delegação de 
poderes e de autoridade que se 
refletem nos Budgets das diferentes 
áreas operacionais. Identifica os 
pontos de eficiência ou ineficiência 
no desempenho das unidades da 
empresa e permite acompanhar em 
que termos estão havendo progresso 
no sentido da consecução dos 
objetivos gerais e parciais da 
empresa 

Ativos 

Um ativo mais completamente 
analisado é um recurso controlado 
pela entidade como resultado de 
eventos passados no qual a 
entidade espera obter futuros 
benefícios econômicos. 

As vantagens são inúmeras, tanto 
pode se valer dos seus recursos, 
como pode se usar como garantia 
frente uma instituição financeira para 
barganhar credito.  

Controladoria 

É considerado um segmento de 
administração ou de contabilidade, 
e pode ser dividida justamente 
em Controladoria Administrativa 
e Controladoria Contábil. Porém, na 
prática do cotidiano, as duas 
costumam ficar sob o comando de 
um único gestor, geralmente 
chamado de Controler, ou 
controlador. 

Tem como objetivo auxiliar os 
gestores da empresa no processo de 
planejamento e controle 
orçamentário e na organização de 
um plano financeiro estratégico e 
organizacional. 

Faturamento 
Soma das vendas de uma empresa 
em um determinado período 

Nenhuma empresa vive sem um 
faturamento. 

Fluxo de 
Caixa 

Entradas e saídas de recursos 
financeiros ou dinheiro, em um 
determinado período de tempo em 
uma empresa. 

Planejar e controlar as entradas e 
saídas de caixa num período de 
tempo determinado. 

Avaliar se as vendas presentes serão 
suficientes para cobrir os 
desembolsos futuros já identificados. 

FONTE: ADAPTADO DE CATELLI (2001) 

 

Como demonstra a tabela acima, as PME podem obter inúmeras vantagens 

para se alcançar o crédito, ampliando a capacidade de convencimento frente aos 

agentes de concessão de crédito.  
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Iniciando com o orçamento Catelli (2001) exemplifica que, a controladoria 

tem como objetivo o auxílio no processo da gestão, e supre os gestores de 

diferentes áreas fornecendo informações sobre o desempenho e resultados 

econômicos monitorando o processo de elaboração do orçamento de 

responsabilidade empresarial. Veja que a representatividade do orçamento é de total 

alcance para uma PME e de grande valia e objetividade em seus negócios. Aqui o 

agente financiador pode perceber o plano da empresa e seu projeto econômico, 

ficando assim a par de sua evolução patrimonial e de seus projetos futuros. 

As PME podem se utilizar de seu patrimônio ativo podendo dar início a um 

novo projeto financiando máquinas para uma linha de produção, por exemplo. A 

questão aqui é a empresa ter condição de assumir as parcelas com este novo 

projeto, assim dar início a uma nova linha de produção e gerar faturamento 

aumentando sua renda para que esta PME honre os seus fluxos de pagamento junto 

a instituição financeira a qual veio solicitar tal linha de crédito. Porém, no que tange 

ao convencimento do agente concessor de crédito, os relatórios da controladoria 

podem ter um papel influenciador positivo. 

Isso porque a controladoria tem como tarefa gerar os relatórios gerenciais que 

servem como base de informação para a tomada de decisão. A qualidade desses 

relatórios não afeta somente o usuário interno, podendo atingir também o agente 

financiador, ficando claro para este quais os índices financeiros que a empresa 

utiliza qual seu grau de endividamento, qual sua disponibilidade de caixa, a forma de 

administrar suas origens e diversos fatores para aplicações de recursos obtidos, 

sendo estes os créditos alcançados.  

Outra ferramenta que é de fundamental importância é o fluxo de caixa da 

empresa. Conforme comenta Zdanowicz (2000), o fluxo de caixa é o instrumento 

que permite demonstrar as operações financeiras que serão realizadas pela 

empresa, facilitando a análise e a decisão de comprometer os recursos financeiros, 

de relacionar as linhas de crédito menos onerosas, de determinar o quanto a 

organização dispõe de capitais próprios, bem como utilizar as disponibilidades da 

melhor forma possível. Esta ferramenta pode influenciar nas tomadas de decisões 

dos sócios de forma instrutiva, onde o mesmo pode vir a trabalhar mais em conjunto 

com o agente financiador pensando em produtos menos onerosos e com 

reciprocidades mais dignas para que ambas as partes tenham crescimentos sólidos. 
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Considerando os Princípios do Equador, é necessário também levar em conta 

os aspectos sociais e ambientais no processo de implantação da PMGI. A esses 

aspectos nos dedicamos nos próximos tópicos. 

 

4.2 ASPECTOS AMBIENTAIS 

 

Em aspectos ambientais muitas empresas inclusive PME têm observado as 

medidas legais através das quais o meio ambiente exige legalmente, mas, isso não 

é o bastante para contribuir com o planeta e a sociedade num todo. Sabe-se que a 

crescente industrial é irreversível.  

Molina (2001) diz que, na história do homem, a sociedade industrial é a 

primeira que, baseada no conhecimento científico, efetua uma profunda e extensa 

intervenção nos processos da natureza; constitui uma forma de organização social 

que cria grandes e graves riscos para sua própria sobrevivência, mas é uma 

sociedade necessária na escala da evolução. 

Observando este assunto tão polêmico, crescente e drástico o qual toda 

sociedade já conhece, é possível perceber que não se faz mais um problema de 

empresas grandes, mas também de PME. Estas poderiam sim, criar um trabalho de 

coleta de resíduos ou até programa no qual inserissem uma forma de mostrar a 

sociedade que participasse ativamente de uma forma sustentável e que se 

preocupasse de forma competente com o meio ambiente e priorizasse a 

sustentabilidade de suas matérias-primas e seus recursos naturais, dando 

visibilidade aos seus negócios e criando uma corrente sustentável. 

Cascino (1999, p.52) ressalta de maneira lúcida que 

 

educar crianças, educar jovens, educar. Mais que uma tarefa, mais 
que militância política, trabalho, dedicação. Criar planos de ação, 
considerar conceitos, teorias, reflexões, interações do desejo, da 
necessidade e da possibilidade, usar o bom senso, o senso de 
limites, repensar os espaços e as tarefas educacionais, formais e não 
formais. (CASCINO, 1999, p. 52). 
 
 

O processo envolve toda uma sociedade, e juntamente com reflexões e 

vontade de agir, com interações que ultrapassem as barreiras da empresa em si, 

criando laços entre empresas e comunidade. 
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A importância desse sistema é ressaltada quando se analisa o manejo dos 

resíduos, considerando-se os impactos ecológicos, a correlação com a defesa da 

saúde pública, modo de geração na sociedade tecnológica e sua grandeza em 

termos qualitativos e quantitativos. O planejamento de um sistema dessa natureza 

exige uma atividade multidisciplinar que, além dos preceitos da boa engenharia, 

envolve também: economia, urbanismo, aspectos sociais, além da participação 

efetiva dos diversos setores organizados da sociedade (LEME, 1984). 

Tudo isso pode ser adaptado por uma PME. Assim, se faz de grande 

vantagem esta estratégia nas quais se vejam o trabalho com resíduos, a 

implantação de regras que se façam necessárias na sua totalidade para com seus 

envolvidos. 

Além dos ganhos perante seus stakeholders as PME podem atingir outros 

ganhos com estas implantações. 

Segundo Jardim (1995), as vantagens são de ordem ambiental e econômica. 

No caso dos benefícios econômicos, a redução de custos com a disposição final é a 

vantagem econômica que mais sobressai. Dentre os fatores que recomendam o 

tratamento dos resíduos pode-se citar os relacionado no quadro 8 a seguir: 

 

QUADRO 8 – FATORES QUE RECOMENDAM O TRATAMENTO DOS RESÍDUOS 

fatores 
que 
recomen
-dam. 

a 
escas-
sez de 
áreas 
para a 
destina
-ção 
final 
dos 
resí-
duos. 

a disputa 
pelo uso das 
áreas 
remanescen
-tes com a 
população 
de menor. 

a valoriza-
ção dos 
componen
-tes do lixo 
como 
forma de 
promover 
a conser-
vação de 
recursos. 

a 
econo
-mia 
de 
ener-
gia 

a 
diminui
-ção da 
polui-
ção 
das 
águas 
e do ar. 

a 
inertiza-
ção dos 
resíduos 
sépticos
. 

a geração 
de 
empregos, 
através da 
criação de 
indústrias 
recicladoras
. 

FONTE: ADAPTADO DE JARDIM (1995). 

 

Assim se faz mais vantagens para PME, sair à frente com ganhos sobre 

mercados, nas garantias sociais, barganhas de créditos e ainda obter inúmeros 

benefícios com a implantação de um tratamento de resíduos. 

Além desses é de conhecimento de todos que após a implantação da 

Resolução 4327/14, que as instituições financeiras adotaram um padrão mínimo que 

deve ser buscado, este foi prontificado pelo Banco Central do Brasil. Anteriormente, 

algumas regras já se faziam valer, porém, cada uma à mercê de cada instituição. 
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Isso beneficiou o mercado além de favorecer ainda mais as PME que têm uma 

grande oportunidade de padronizar suas atividades e demonstrações a ponto de 

atingir patamares de grandes empresas nos quesitos organizacionais e barganhar 

créditos, atendendo a todos os requisitos necessários dentro do estabelecido do que 

trata suas próprias políticas ligadas ao tema, além de assumir compromissos 

voluntários, como os Princípios do Equador (EP), os Princípios de Investimento 

Responsável (PRI), os Princípios para Sustentabilidade em Seguros (PSI), o 

Protocolo Verde e o Pacto Global.  

Também é de conhecimento do mercado que as instituições financeiras, 

estas mantenedoras de crédito, possuem um papel importante no mercado local, 

especialmente por serem responsáveis por proporcionar oportunidades de expansão 

de negócios, principalmente das PME, em que estes têm fluxos de créditos mais 

escassos. Dessa forma, este laço pode ficar mais estreito aproximando as pontas, 

concretizando os negócios e possibilitando uma nova oportunidade com linhas que 

estarão apoiadas em questões socioambientais, deixando uma tarefa de 

potencializar esses fluxos para criar uma economia mais verde e inclusiva.  

Nesse período, os investidores criam expectativas e visões diferenciadas 

com relação e esse nicho de empresas, vendo-as como incentivadoras do 

fortalecimento dessa classe e por que não, tais bancos não podem também 

aumentar essas questões por meio de sua estratégia, seus produtos, seus serviços 

e suas práticas e voltar seus olhares de uma forma mais peculiar e criar novos 

setores e novos tipos de avaliação para com estas empresas. 



5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

O presente trabalho traz temática da governança corporativa, estabelecendo 

sua linha de implantação com vistas à ampliação da capacidade de uma PME na 

busca de crédito, tomando como base a Resolução 4327/14 e os Princípios do 

Equador e governança corporativa a luz do crédito bancário. Constatou-se que as 

pequenas e médias empresas ao adentrarem a estas normas e enquadramentos, 

adotando diversos fatores e princípios mencionados no decorrer do trabalho, podem 

alcançar objetivos diferenciados perante estas instituições.  

O estudo buscou construir algumas ferramentas baseadas num modelo de 

governança, com vistas a propiciar às pequenas e médias empresas uma ampliação 

de sua capacidade de obter crédito junto ao sistema financeiro. Evidenciou-se que 

os Princípios do Equador e sua relação com vários bancos internacionais e 

nacionais, já adeptos desse conjunto de premissas norteadoras, buscam contribuir 

com o objetivo destacado acima. 

Com relação à governança corporativa o trabalho veio expor uma nova 

forma de uma PME trabalhar com uma estrutura de governança menos robusta, 

porém, eficiente, podendo esta ser chamada de pequena-média governança 

implantada, passando por todos os seus princípios estes sendo, Transparência, 

Equidade, Prestação de Contas e Responsabilidade Corporativa criando uma nova 

matriz, um novo formato para as PME trabalharem. 

No quesito financeiro o exposto aponta a ampliação da possibilidade das 

instituições bancárias aceitarem com mais vigor e reciprocidade os relatórios 

atendidos dentro dos princípios estabelecidos. Acredita-se que as PME que 

adotarem as ferramentas propostas, estarão um passo à frente com relação àquelas 

que não puserem em prática os mesmos métodos. Destacamos as principais 

ferramentas propostas, sendo elas: Orçamentos e Ativos; controladoria; 

desenvolvimento do faturamento juntamente com o fluxo de caixa da empresa para 

esta categoria.  

Alinhado com os Princípios do Equador e com a Resolução 4327/14, o 

trabalho não deixou de lado a questão da sustentabilidade. Nesse aspecto o 

trabalho deixa claro que é possível uma PME implantar programas de 

sustentabilidade que perpassem seus processos, além de ser uma maneira de 

otimizar recursos. Esses aspectos incidem diretamente no poder de barganha 
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dessas empresas na hora de obter crédito. Assim os dados acima não deixam 

dúvidas que este modelo de governança corporativa para uma PME causa 

competitividade uma grande chance de alavancagem em seus recursos financeiros. 

Por fim, vale ressaltar que novos estudos abordando o tema são bem-vindos, 

especialmente aqueles que focalizarem PME que tenham implantado as ferramentas 

propostas, com vistas a avaliar o impacto na capacidade de obtenção de crédito. 

 



REFERÊNCIAS 

 
 
ALMEIDA, F. Responsabilidade Social e Cidadania Empresarial: a administração 
do terceiro setor. Qualitymark: Rio de Janeiro, 1999. 
 
ANDRADE, A.; ROSSETTI, J. P. Governança corporativa: fundamentos, 
desenvolvimento e tendências. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 
 
BANCO CENTRAL DO BRASIL (BCB). Resolução nº 4.327, de 25 de abril de 
2014. Disponível em 
<http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/res/2014/pdf/res_4327_v1_O.pdf> Acesso 
em 08 out 2017. 
 
BANCO DO BRASIL (BB). Princípios do Equador. (Sustentabilidade). Disponível 
em 
<http://www.bb.com.br/portalbb/page251,8305,3926,0,0,1,6.bb?codigoNoticia=28470
. Acesso em 16 dez 2017. 
 
BRASIL. Decreto nº 5.028, de 31 de março de 2004. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5028.htm> 
Acesso em 24 ago 2017. 
 
______. Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm> Acesso em 24 ago. 2017 
 
______. Lei Complementar 139, de 10 de novembro de 2011. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp139.htm#art5> Acesso em 24 ago. 
2017. 
 
______. Lei Complementar 155, de 27 de outubro de 2016. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp155.htm> Acesso em 24 ago. 
2017. 
 
_______. Lei nº 9.841, de 5 de outubro de 1999. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9841.htm> Acesso em 20 ago. 2017. 
 
_______. Micro e pequenas empresas movimentam R$ 10,78 bilhões nas compras 
públicas de 2015. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 2015. 
Disponível em <http://www.planejamento.gov.br/assuntos/logistica-e-tecnologia-da-
informacao/noticias/micro-e-pequenas-empresas-movimentam-r-10-78-bilhoes-nas-
compras-publicas-de-2015> Acesso em 20 ago. 2017. 
 
BROOKSON, S. Como elaborar orçamentos. 2 ed. São Paulo: Publifolha, 2001. 
 
CARVALHO, A. G.; BARCELOS, L. C. Determinantes do acesso ao crédito 
empresarial no Brasil. In: ENCONTRO BRASILEIRO DE ECONOMETRIA. Nova 
Friburgo, 2002. v. 1. 
 

http://www.bb.com.br/portalbb/page251,8305,3926,0,0,1,6.bb?codigoNoticia=28470
http://www.bb.com.br/portalbb/page251,8305,3926,0,0,1,6.bb?codigoNoticia=28470


59 

 

CARNEIRO, G. A. S. Balanço Social: Histórico, Evolução e Análise de Algumas 
Experiências Selecionadas. São Paulo: Fundação Getúlio Vargas, 1994. 
 
CASAGRANDE, R. M.; LAVARDA, E. F. Convergências Teóricas entre a 
Governança Corporativa e a Sustentabilidade sob a Perspectiva da Legitimidade. 
Revista de Gestão Social e Ambiental, São Paulo, v. 9, n. 2, p. 88-101, mai./ago., 
2015. 
 
CASCINO, F. Educação Ambiental. São Paulo: SENAC, 1999. 
 
CASTRO, H. U. Governança corporativa: alinhando alguns conceitos. 
Administradores. 19 ago. 2014. Disponível em 
<http://www.administradores.com.br/artigos/academico/governanca-corporativa-
alinhando-alguns-conceitos/79934/> Acesso em 8 set. 2017. 
 
CATELLI, A. Controladoria: uma abordagem da Gestão Econômica – GECON. 2. 
ed. São Paulo: Atlas, 2001. 
 
CAVALCANTI, F.; MISUMI, J. Y. Mercado de Capitais. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2002. 
 
CHAPMAN, R. J. Simple tools and techniques for enterprise risk management. 
Chichester: John Wiley & Sons, 2006. 
 
_____________. Propósito e valores. 2017. Disponível em 
<http://www.ibgc.org.br/index.php/governanca/governanca-corporativa> Acesso em 
27 ago. 2017. 
 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Resolução 1.185 de 28 de agosto de 
2009. Brasília, CFC, 2009. Disponível em <http://www.cfc.org.br/. Acesso em 17 dez. 
2017. 
 
CULP, C. L. The art of risk management, New Jersey: John Wiley & Sons, 2002. 
 
DAVIES, A. Best Practice in Corporate Governance: Building Reputation and 
Sustainable Success. Burlington: Gower House, 2006. 
 
DELOITTE. As pequenas e Médias empresas que mais crescem no Brasil. Exame 
PME. 2008. Disponível em 
<https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/br/Documents/conteudos/pmes/PM
Es2008.pdf> Acesso em 2 set. 2017.  
 
EQUATOR PRINCIPLES. The Equator Principles: an industry approach for 
financial institutions in determining, assessing and evironmental & social risk in 
project financing. Instituto Observatório Social. Florianópolis 2004. Disponível em 
<http://www.observatoriosocial.org.br/download/principiosdoequador.pdf. Acesso em 
27/62007> Acesso em 02 out. 2017.  
 
FLIGSTEIN, N.; FREELAND, R. Theoretical and Comparative Perspectives on 
Corporate Organization. Annual Review of Sociology, v. 21, p. 21-43, 1995. 



60 

 

 
GRZYBOWSKI, C. Balanço Social: um convite à transparência das empresas. 
Disponível em: <http://www.balancosocial.org.br>. Acesso em 26 dez. 2017. 
 
HOLDER-WEBB, L; SHARMA, D.S. The Effect of Governance on Credit Decisions 
and Perceptions of Reporting Reliability. Behavioral Research in Accounting. v. 
22, p. 1-20, 2010. 
 
INSTITUTO ANTAKARANA/WILLIS HARMAN HOUSE. Compêndio para a 
Sustentabilidade. Disponível em 
<http://www.institutoatkwhh.org.br/compendio/?q=node/41> Acesso em 16 dez. 
2017. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA (IBGC). Código das 
Melhores Práticas de Governança Corporativa. São Paulo: IBGC, 2015. 
 
_________________________________________________________. Propósito e 
valores. 2017. Disponível em <http://www.ibgc.org.br/index.php/ibgc/o-
ibgc/proposito-e-valores> Acesso em 27 ago. 2017. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). As micro e 
pequenas empresas comerciais e de serviços no Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 
2003. 
 
JARDIM, N. S. et al. Lixo Municipal: Manual de Gerenciamento Integrado. São 
Paulo, IPT: CEMPRE, 1995. 
 
KOLK, A. Sustainability, accountability and corporate governance: Exploring 
multinationals reporting practices. Business Strategy and the Environment, vol. 
17, n. 1, p. 1-15. 2008. 
 
LAMEIRA, V. J.; NESS JUNIOR, W. L.; SILVA, P. P.; MOTTA, L. P. J.; KLOTZLE, M. 
C.. Governança, risco e desempenho das companhias abertas brasileiras. Revista 
de Economia e Administração, v. 9, n. 1, p.17-76, jan./mar. 2010. Disponível em 
<http://www.spell.org.br/documentos/download/5008> Acesso em 8 set. 2017. 
 
LEME, F. P. Engenharia de Saneamento Ambiental. Rio de Janeiro: LTC,1984. 
 
LA ROCQUE, Eduarda; LOWENKRON, Alexandre. Métricas e particularidades da 
gestão do risco em corporações. 2004. Disponível em <www.riskcontrol.com.br>. 
Acesso em 23 ago. 2017. 
 
MATIAS, A. B. Gestão Financeira do Capital de Giro. Cadernos do INEPAD – 
Instituto de Ensino e Pesquisa em Administração, FEA/USP, Ribeirão Preto, 2006. 
 
MCKINSEY & COMPANY; KORN/FERRY INTERNATIONAL. Panorama de 
governança corporativa no Brasil, 2001. Disponível em 
<http://www.ecgi.org/codes/documents/kf_mck_governan.pdf> Acesso em 28 ago. 
2017. 
 

http://www.institutoatkwhh.org.br/compendio/?q=node/41


61 

 

MOLINA, S. E. Turismo e Ecologia. Bauru: Edusc, 2001. 
 
NEE, V.; SWEDBERG, R. Economic Sociology and New Institutional Economics. In: 
MÉNARD, C.; SHIRLEY, M. M. Handbook of New Institutional Economics. 
Netherlands: Springer, 2005. p. 789-818. 
 
NEVES, S.; VICECONTI, P. E. V. Contabilidade básica e estrutura das 
demonstrações financeiras. 12. ed., São Paulo: Frase, 2004. 
 
OLIVEIRA, D.  P. R. Governança na prática. São Paulo: Atlas, 2006 
 
Organisation for Economic Co-Operation and Development (OCDE). Principles of 
Corporate Governance. Paris, 2004. Disponível em: <www.oecd.org>. Acesso em: 
5 de out 2017. 
 
PARSONS, T.  Suggestions for a sociological approach to the theory of 
organizations. Administrative Science Quarterly, v. 1, n. 1, p. 63-85. 1956. 
 
PINHEIRO, A. C.; CABRAL, C. Mercado de crédito no Brasil: o papel do judiciário 
e de outras instituições. Rio de Janeiro: BNDES, 1998. Disponível em 
<https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/11925/1/Mercado%20de%20Cr%
C3%A9dito%20no%20Brasil_o%20Papel%20do%20Judici%C3%A1rio_P_BD.pdf> 
Acesso em 27 ago. 2017. 
 
RAMOS, E. Governança corporativa e evidenciação contábil: Estudo de caso sobre 
uma empresa brasileira. 2005. Dissertação Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, UERJ, Rio de Janeiro, 2005. 
 
ROSS, S. A.; WESTERFIELD, R. W; JAFFE, J. F. Administração financeira. 2. ed. 
São Paulo: Atlas, 2007. 
 
SANTOS, J. O. Análise de crédito. São Paulo: Atlas, 2000. 
 
SCHALCH, V. Gestão e gerenciamento de resíduos sólidos. Universidade de São 
Paulo. Out. 2002. Disponível em 
<http://www.deecc.ufc.br/Download/Gestao_de_Residuos_Solidos_PGTGA/Apostila
_Gestao_e_Gerenciamento_de_RS_Schalch_et_al.pdf> Acesso em 08 de out. 2017. 
 
SCHRICKEL, W. K. Análise de Crédito: Concessão e Gerência de Empréstimos. 5. 
ed. São Paulo: Atlas, 2000. 
 
SCOTT, W. R. Institutional Change and Healthcare Organizations: from 
professional dominance to managed care. Chicago: University of Chicago Press, 
2000. 
 
_____________ . Institutions and organizations: ideas and interests. 3. ed. 
Thousand Oaks: Sage, 2008. 
 
SEKKEL, M. C.; CASCO, R. Ambientes inclusivos para a educação infantil: 
considerações sobre o exercício docente. In: FRELLER, C. C.; FERRARI, M. A. L. 



62 

 

D.; SEKKEL, M. C. (Org.). Educação inclusiva: percursos na educação infantil. São 
Paulo: Casa do Psicólogo, 2008. p. 19-37. 
 
SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 
(SEBRAE). Participação das micro e pequenas empresas na economia 
brasileira. 2014. Disponível em 
<https://m.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Estudos%20e%20Pesquisas/Par
ticipacao%20das%20micro%20e%20pequenas%20empresas.pdf> Acesso em 18 
ago. 2017. 
 
SILVA, J. P. Gestão e Análise de Risco de Crédito. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2000. 
 
SILVEIRA, A. M. Governança Corporativa, Desempenho e Valor da Empresa no 
Brasil. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, 2002, 
Dissertação e Mestrado. 
 
SILVEIRA, A. M.; PEROBELLI, F. F. C.; BARROS, L. A. B. C. Governança 
corporativa e os determinantes da estrutura de capital: evidências empíricas no 
Brasil. Revista de Administração Contemporânea, v. 12, n. 3, p. 763-788, 2008. 
Disponível em <http://www.scielo.br/pdf/rac/v12n3/08.pdf> Acesso em 2 set. 2017.   
 
SOARES, G. O. G.; COUTINHO, E. S.; CAMARGOS, M. A. Determinantes do rating 
de crédito das companhias brasileiras. Revista Contabilidade Vista & Revista, 
Minas Gerais, v. 23, n. 3, p. 109-143, jul/set 2012. Disponível em < 
http://revistas.face.ufmg.br/index.php/contabilidadevistaerevista/article/viewFile/1648/
pdf_27> Acesso em 4 set 2017.  
 
THOMAS, W. Equator principles. London: International financial law review, 2006. 
 
TINOCO, J. E. P. Meio ambiente e a Contabilidade. Revista Brasileira de 
Contabilidade, Brasília, ano 24, n. 89, p. 25, nov. 1994. 
 
TOBIAS, A. C. B. O que é due diligence? Cavalcante Associados. 2015. Disponível 
em <http://www.cavalcanteassociados.com.br/utd/UpToDate250.pdf> Acesso em 09 
out. 2017. 
 
WARREN, C. S.; REEVE, J. M.; FESS, P. E. Contabilidade gerencial. 2 ed. São 
Paulo: Tomson Learning, 2008.  
 
ZDANOWICZ, J. E. Fluxo de Caixa. 8. ed. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 2000. 


